
KBO-Roosendaal 

1 

     

April 2018 
34e Jaargang nr. 4 

 

Lente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne  april 2018 

2 

Inhoudsopgave: 
      
Pag.   2  Inhoudsopgave 

Pag.   3  Van de redactie  

Pag.   4  KBO-activiteit Buurthuis Keijenburg 

Pag.   5  Bedevaart naar Zegge 

Pag.   6  Meimaand Mariamaand 

Pag.   7  Afspraken voor fietstochten 

Pag.   8  Activiteitenkalender 

Pag.   9  Informatie over KBO-activiteiten 

Pag. 10  Expositie Heemkundekring 

Pag. 12  Zumba Gold 

Pag. 13  Aqua-aerobic / Werkgroep reizen 

Pag. 14  Activiteiten St. Elisabeth 

Pag. 16  Verslag Jaarvergadering 

Pag. 18  Interview 

Pag. 19  Lenteconcert Roosendaals Gemengd Koor 

Pag. 20  Spirit in Roosendaal 

Pag. 21  Verslag toneeluitvoering 

Pag. 22  Actie Schouwburg de Kring 

Pag. 23  Seniorenactiviteit I.V.N. 

Pag. 24  BeleefPlus beurs / Smidje Verholen 

Pag. 25  Informatie over de leden 

Pag. 26  Waarom zou ik lid worden van de K.B.O. 

Pag. 27  Aanmeldingsformulier KBO-Roosendaal 

Pag. 28  Informatie voor de leden 



KBO-Roosendaal 

3 

 Van de redactie 
     
 Hallo lezers en lezeressen, 
 
 Weer volop informatie in deze Antenne. 
 

Zo ook  een verslag van de Jaarvergadering. Op die  
Jaarvergadering moest Jan Hendrikx noodgedwongen afscheid 
nemen als bestuurslid, omdat hij de maximale tijd van 9 jaar  
vol gemaakt had  
Hij zou verder wel gewoon alles blijven doen wat hij altijd al  
gedaan had voor KBO-Roosendaal. 
En dat kunnen we zien in deze Antenne, er zitten maar liefst  
vier antwoordstrookjes in deze Antenne die naar Jan gestuurd  
kunnen worden. En hij heeft gezorgd voor zeven! stuks kopij voor 
deze Antenne en alvast een voor de volgende  Jan, bedankt! 
  
En u wens ik veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 30 april 2018 op het 
 
Redactieadres 
 
Jolanda Oosterbos, Bandeliersberg 34, 4707 SB Roosendaal.  
Let op nieuwe E-mail: redactie.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Het adres van het secretariaat staat achterin deze Antenne 
 

MUTATIES 
 Adreswijzigingen, berichten van overlijden, van jubilea,  
 verhuizing, nieuwe leden of wat dan ook, graag doorgeven aan 
 Dhr. Kees Geers, V. Leeuwenhoeklaan 74, 4708 BD Roosendaal. 
 Tel: 06-15426808  E-mail: ledenadm.kbo.roosendaal@gmail.com 
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 KBO- activiteit april 2018 
 
          Donderdag 19 april 
 
              Optreden van De Senior Singers   
 
De zanggroep “ De Senior Singers “ brengen gezellige liedjes, 
waarvan iedereen het refrein wel mee kan zingen.  
Zij zorgen voor een afwisselend programma, met verkleedpartijen 
en leuke acts.  
De grappen en grollen die daarbij werden uitgehaald zullen zeker 
zorgen voor de nodige hilariteit. 
Het repertoire omvat liedjes van de hele vorige eeuw en zelfs van 
nu. 
 
Aanvang: 14.00 uur; einde 16.00 uur 
Entrée: leden € 2,--, niet- leden € 3,50 
Plaats: Buurthuis Keijenburg 
Denk aan uw KBO- pas!  
Iedereen is van harte welkom! 
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Bedevaart naar Zegge 
 
Vanuit KBO-Kring-Gemeente Roosendaal is er op  
woensdag 23 mei een gezamenlijke bedevaart naar Zegge.   
Om 14.00 uur is daar een Eucharistieviering met als voorganger 
Pastor Fons Burm. Het gelegenheidskoor van Heerle/Moerstraten  
zal de dienst mee verzorgen.  
Na de dienst wordt er koffie met een worstenbroodje aangeboden 
bij Gemeenschapshuis de Nieuwenbergh tegenover de kerk. 
Het vervoer kan met auto, fiets of zelfs te voet. 
In verband met reserveren bij Gemeenschapshuis aanmelden bij 
uw plaatselijke KBO voor 18 mei. 
 
Vanuit Roosendaal vertrekken we met de fiets vanuit Keijenburg 
om 13.00 uur, maar u kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid 
gaan. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje 
in te vullen en op te sturen voor 18 mei  
naar activiteitencommissie t.a.v.  
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48,  
Roosendaal. Bellen of mailen kan ook.   
Tel: 0165-556499  
e-mail  janhendrikx.1@kpnmail.nl 

________________________________________________________________ 
 
Zegge                                                  23 mei 2018 
 
Naam:……………………………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………...Fiets / auto…………                           
 
Aantal:………………………Tel…………………….………………….. 
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MEIMAAND MARIAMAAND 
 
Ook dit jaar fietsen we weer met KBO-Roosendaal in de mei-
maand naar Meerseldreef.  Wie gaat er met ons  mee fietsen op 
dinsdag 15 mei  om daar bij de Mariagrot een kaarsje aan te  
steken? Ook niet KBO-leden kunnen hieraan deelnemen.  
De tocht is 30 km heen en 30 km terug.  
We vertrekken vanuit Keijenburg om 9.00 uur  ‘s-morgens.  
Onderweg is er een koffiestop met koffie/thee en gebak.  
In Meersel-Dreef is er een lunch bij de Paters om 12.30 uur. 
Er is volop gelegenheid om heerlijk rond te lopen in het park en 
een bezoek te brengen aan de grot. Om 14.00 uur vertrekken we 
weer richting Roosendaal ( met onderweg nog een stop) en zijn we 
weer terug bij Keijenburg tussen 17.00 uur  en 17.30 uur. 
De kosten voor koffie/thee/gebak en lunch zijn € 11.50.   
Bij vertrekpunt betalen. 
Opgeven voor 10 mei. 
 
U kunt het onderstaand 
strookje invullen en opsturen 
naar  
KBO- Activiteitencommissie 
t.a.v. Jan Hendrikx,  
Toermalijndijk 48,   
4706 TH Roosendaal.  
Bellen of e-mailen kan ook: 
Tel: 0165-556499   
e-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl 
—————————————————————————————- 
 
MEERSELDREEF                                                             15 MEI 
 
Naam…………………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………..................................................................... 
 
Plaats: …………………………...……….Tel:……………………..…… 
 
Aantal personen: ……………………………………………………….. 
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Het nieuwe fietsseizoen is weer begonnen:  
let op afspraken 
i.v.m. de veiligheid van uzelf en andere deelnemers. 
 
Bij zich hebben: 

- Identiteitsbewijs 
- Zorgverzekeringpas 
- Trombosekaart (indien nodig) 
- Medicijnenpas  
- Eventuele medicijnen die tijdens de rit nodig zijn. 
- Adressen en telefoonnummers familie/kennissen 
- Geld voor eventueel vervoer naar huis 
- Verzekeringspas/telefoonnummer fiets (indien nodig) 
- Reparatiemateriaal 
- Nieuwe binnenband   
- Flesje drinken (water)  
- KBO-pasje  
- Fietspomp  

 
Afspraken: 

- Regels volgen van begeleiders 
- Met twee personen naast elkaar fietsen 
- Op tijd invoegen indien nodig. 
- Voldoende ruimte laten bij fietsers voor en achter je. 
- Verkeersregels in acht nemen en goed opletten 
- Aantal fietsers met een hesje (beschikbaar via coördinator) 
- Er wordt gefietst op eigen risico 
- Uw fiets dient in orde te zijn 
- Bij oversteken wachten tot de groep weer compleet is 
- Gemiddelde snelheid 15/16 km 
- Let op fluitsignaal begeleider(s) 

 
Met een beetje verantwoordelijkheidszin en goede wil zal dit zeker 
tot de veiligheid van iedereen bijdragen. 
 
 
 Samen uit samen thuis 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 
 

 
 

 

  April 

Ma 16 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 17 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 18 13.30 uur Fietsen 

Do 19 14.00-16.00 Optreden zanggroep de Senior 
Singers in Buurthuis Keijenburg 

Vr 20 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 23 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di  24 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo  25 Bloesemmiddagtocht naar de Betuwe 

Do  26 14.00-16.00 Bezoek Heemkundekring 

Ma  30 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

  Mei 

Di  1 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do   3 13.30 uur Fietsen 

Ma   7 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di   8 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Vr   11 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Dynamictennis 
Plaats: Sportcentrum Metsj Point, de Stok 12 
Coördinator: Fons Jacobs, tel. 552457  
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 
 
Aqua-aerobic 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Lucie Nelen, tel. 563374 
  
 
 
 
Sportactiviteiten in samenwerking met  
KBO-Roosendaal 
 
Walking Footbal 
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Plaats:  DVO ’60 Sportstraat 17 (Sportpark Hulsdonk) 
Info:  Beweegcoach Sportervice N.Br. Tel: 0641338563 
         Jan Hendrikx  Tel: 0165-556499 
 
Fithockey 
Iedere donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur 
Plaats:  R.M.H.C. de Pelikaan Heerma van Vosstraat 49 
Info:  Isabelle Linders Tel: 0625033651 
         Chris van de Velde Tel: 0165-379272 
 
Dru Yoga 
Iedere maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.45 uur en  
van15.15 uur tot 16.30 uur. 
Plaats: Buurhuis Keijenburg 
Info: Lia Kerstens  Tel: 0618262583 
e-mail: druyogaroosendaal@gmail.com 
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Laatste expositie Heemkundekring in Mariadal over 
het textielverleden en naaiateliers in Roosendaal. 
 
De werkgroep Industrieel Verleden van de Heemkunde is  zo’n 
twee jaar bezig geweest met de voorbereidingen voor deze  
tentoonstelling.  
Van oudsher waren er veel textielbedrijven in Roosendaal en op  
het hoogtepunt  waren er zo’n twintig textielbedrijven die  
gezamenlijk werk boden aan zo’n 1000 tot 1500 mensen.  
De bekendste naam is natuurlijk van Gils die op zeker moment 200 
man in dienst had. Behalve over grote bedrijven als van Gils,  
Lagero en Delano gaat de tentoonstelling ook over de oude  
winkels als die van Pietje  Braat , Bisschoff,  en nog vele anderen 
kleding ateliers  en modevakscholen . In de jaren dertig van de  
vorige eeuw vestigde zich ook een aantal joodse families die een 
belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van de  
Roosendaalse textielindustrie.  
Ook waren er in die tijd veel thuiswerkers.  
In de jaren vijftig waren de kledingbedrijven echt in opkomst en 
groeide snel in aantallen en werknemers. Maar toen in de jaren 
daarna de mechanisering toenam en de productie steeds korter 
werd en salarissen stegen vielen veel bedrijven om. En nu is er 
geen een meer over. Er zijn o.a. veel foto’s, advertentieteksten, 
objecten e.d. en veel wetenswaardigheden over al deze beroepen  
in de textiel te zien. 
 
Op donderdag 26 april van 14.00 uur tot 16.00 uur brengen we 
een bezoek aan:  
 
De meisjes van het confectieatelier die weer tot leven komen 
in Mariadal. 
 
Enkele vrijwilligers  van de Heemkunde geven ons een rondleiding. 
De kosten van deze excursie zijn € 3.00 incl. koffie/thee en een 
bijdrage aan de heemkunde.  
De parkeerplaats in de Vincentiusstraat  is open. 
Ook is er een lift aanwezig. 
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Heb je interesse om een bezoek brengen aan  deze expositie meld 
je dan aan door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen 
naar: KBO-Activiteitencommissie  t.a.v. Jan Hendrikx,  
Toermalijndijk 48   4706 TH Roosendaal 
Bellen of mailen kan ook . Tel 0165-556499 
e-mail  janhendrikx.1@kpnmail.nl   
—————————————————————————————-- 
Heemkunde                                             26 april 2018 
 
Naam……………………………………………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………..…. 
 
Plaats………………………….……..Tel:…………………….………… 
 
Aantal personen……………………………..………………………….. 
 
 
Let op fietsen op donderdag 26 april gaat niet door. 
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Zumba Gold 
 
Op1 maart hebben wij afscheid genomen van 
Cynthia. 
Na 7 jaar les gegeven te hebben aan de  
sportactiviteit van KBO– Roosendaal heeft  zij het stokje over  
gedragen aan Etienne.  Hij stelt zich voor in onderstaand bericht. 
 
Sinds 5 Maart geeft  Etienne  Go Zumba® Gold op de dansschool 
van Rottier Dancemasters  in Roosendaal. 
Etienne is sinds 2009 gelicenseerd Zumba® Instructeur en heeft 
sindsdien alle Zumba® licenties behaald. Hij heeft zich zo op  
kunnen werken binnen de fitness gemeenschap als een  
internationale fitness presenter en heeft les gegeven over de hele 
wereld met name in de Benelux, Duitsland en ver daarbuiten.  
Of het nu om gewoon Zumba® of Aqua Zumba®, Zumba® Toning 
(met toning sticks), Zumba® Sentao (met stoel), Zumba® Step, 
Zumba® Toning of Zumba® Gold gaat, de essentie ligt op het  
bewegen op de klanken van Latijns Amerikaanse muziek maar ook 
op andere muziekstijlen en zodoende de deelnemers meer  
mobiliteit en flexibiliteit mee te geven. Het bewegen op de juiste 
manier is essentieel, zeker op latere leeftijd!   
Zumba® Gold concentreert zich op conditie training van de spieren 
met lichte ritmische oefeningen.  De opbouw van de lessen is in 
principe heel eenvoudig. De aanvang van de les wordt altijd  
begonnen door een warming up waarin het lichaam wordt  
voorbereid op de les. Daarna volgen er verschillende routines die 
in een opbouwende volgorde wordt gegeven.  
Na een aantal weken garanderen we verbetering van uw conditie! 
 
IEDEREEN BEPAALD ZIJN EIGEN NIVEAU! 
 
Er zijn diverse deelnemers die ook meedoen op een stoel, dus 
bent u niet zo mobiel en heeft u toch zin om mee te doen dan kan 
dat.  
Salsa, Merengue, Cumbia en Reggeaton zijn de vier basis ritmes 
bij Zumba®. 
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 Zumba Fitness werd in 2006 door Beto Perez opgericht. Het idee 
is per toeval ontstaan doordat hij zijn muziek was vergeten bij de 
aanvang van zijn aerobic les in Colombia waar hij toen les gaf. Hij 
heeft toen een cassettes band uit zijn auto gehaald en daarop 
stond alleen Latijns Amerikaanse muziek. Hierop heeft hij toen 
moeten improviseren met eenvoudige choreografieën en het werd 
een succes. Hij verhuisde daarna naar Miami en de rest van het 
verhaal is dat op dit moment meer dan 19 miljoen 
mensen elke week deelnemen aan een Zumba® les, op meer dan 
250.000 locaties, in meer dan 185 landen! 
 
De lessen worden wekelijks gegeven op Maandag 
ochtend om resp. 9:30 uur en 10:30 uur bij Rottier 
Dancemasters, Vijfhuizenberg 52,  
4708 AL Roosendaal. 
Etienne nodigt u uit zeker een keer mee te komen 
doen. De eerste les is gratis! 
 
 
Aqua-aerobic uren zitten vol 
 
De aqua-aerobic uren bij KBO-Roosendaal zitten beiden vol, zowel 
op maandagmiddag als op vrijdagochtend. 
Mocht hier verandering in komen dan laten wij dat u weer weten. 
 
 
Bericht van de werkgroep Reizen 
 
Er is een wijziging gekomen voor wat betreft  
reis 07, 3-daagse Moezel en Eifel. 
 
De juiste datum wordt: 
zondag 16 september t/m dinsdag 18 september.  
Tevens is de prijs verlaagd naar € 250,00 
 
Leen Openeer, 
Secretaris/penningmeester Werkgroep Reizen. 
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Activiteiten april 2018 in St. Elisabeth 
 
Donderdag 19 april    14.30 uur - 16.00 uur 
Bingo     ‘t Trefpunt 
 
Een bingo bij St. Elisabeth staat altijd weer garant voor een  
gezellige middag met een grote kans op leuke prijzen. Maar het 
draait natuurlijk niet alleen om de prijzen… Het is juist leuk om dit 
samen te beleven, met een bakje koffie en een praatje tussendoor! 
Komt u ook? 
Kosten: € 5,00 voor externe bezoekers.  
 
Donderdag 26 april  14.30 uur – 16.00 uur 
Gezelligheidskoor Hoeven ’t Trefpunt 
 
Om een optreden te mogen verzorgen, geeft het Gezelligheidskoor 
Hoeven nog steeds een goed gevoel. Toehoorders worden door 
de koorleden verrast met oude en nieuwe Nederlandstalige liedjes, 
die vaak uit volle borst worden meegezongen.  
Enthousiasme en gezelligheid staan voorop!  
Zingt u mee? 
Kosten: € 5,00 voor externe bezoekers.  
 
U bent van harte welkom om eens deel te nemen aan onze  
activiteiten! 
 
Heeft u belangstelling om onze nieuwsflits te ontvangen? In deze 
nieuwsflits staan nog meer activiteiten vermeld die we per maand 
organiseren. U kunt zich hiervoor aanmelden via  
welzijn@stelisabeth.nl 
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Verslag Jaarvergadering 20 maart 2018 
 
Anders dan voorheen had KBO-Roosendaal op dinsdag 20 maart 
haar jaarlijkse ledenvergadering in ‘t Dijksteeke, vanwege de  
verkiezingen op woensdag 21 maart. 
 
De leden konden een week voor de vergadering de stukken  
opvragen zodat men ze thuis konden bekijken en er in de  
vergadering niet te veel tijd aan besteed hoefde te worden. 
 
Omdat voorzitter Trinette Adriaansen, ziek was opende  
vice voorzitter Jolanda Oosterbos de vergadering en heette alle  
66 aanwezigen van harte welkom. Daarna vroeg ze een ogenblik 
stilte om de 70 overleden leden van het afgelopen jaar te  
gedenken. 
 
Pastor Burm, kreeg het woord en nam een interessant onderwerp 
onder de loep; over contemplatie; voedsel van de geest zoals;  
stilte, meditatie yoga, tai chi en mystiek. 
De notulen van vorig jaar werden doorgenomen en goedgekeurd 
en het jaarverslag riep geen vragen op. 
Dan was de beurt aan de penningmeester om uitleg te geven over 
de financiële verantwoording. Deze keer had hij een andere opzet. 
Het verslag bevatte de grote lijnen en de finesses werden  
uitgelegd middels sheets op het scherm. Alle vragen werden  
beantwoord.  
De voorzitter bedankte de kascommissie voor hun nauwgezette 
controle. Tiny Lazaroms las het verslag van de kascommissie voor 
en vroeg de vergadering het bestuur te dechargeren hetgeen  
middels acclamatie gebeurde. Omdat de heer Dekkers aftredend 
was werd Jos Vrolijk als reserve kascommissielid gekozen. 
 
Voor de bestuursverkiezing nam Jolanda wederom het woord  
omdat  Wil Timmermans aftredend en herkiesbaar was.  
Jan Hendrikx, was dit jaar statutair aftredend.  Jan heeft zijn  
periode van 9 jaar als bestuurslid erop zitten. Gelukkig blijft hij wel 
actief in de werkgroepen. Voor de vele jaren als bestuurslid en zijn 
betrokkenheid in onze vereniging kreeg Jan Hendrikx een zilveren 
speld voor verdienste opgespeld. Tevens ontving hij van  
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KBO-Roosendaal een  
cadeaubon en de bloemen  
waren voor zijn vrouw Joke. 
De plaats van Jan wordt  
ingevuld door Bert van der 
Wegen en tevens kwam Wim 
Boenders als contactpersoon 
voor de werkgroep reizen in 
het bestuur, zij werden ook bij 
acclamatie gekozen.  
 

Met kritische vragen werd de begroting  
besproken en goedgekeurd en men kon het  
besluit van het bestuur om de contributie niet te 
verhogen wel waarderen.  
 
Dit jaar waren er 8 jubilarissen die 25 jaar lid 
van de KBO zijn. De aanwezige jubilaris,  
mevrouw van Hasselt ontving uit handen van 
Jolanda een oorkonde met een attentie.  
De jubilarissen die verhinderd waren krijgen hun 
oorkonde en attentie nog thuisbezorgd.  
 
De verloting van een dagreis voor 2 personen werd verricht door 
Jan Hendrikx en de gelukkige winnaar was Mevrouw J. Schuh. 
 
Na de rondvraag was er pauze voor een drankje en een hapje. 
 
Daarna werd er weer plaats genomen voor een presentatie van 
Notaris Geleijns, over Erfrecht en het Levenstestament.  
Uiteraard een zeer actueel onderwerp.  
De notaris gaf een zeer duidelijke uitleg, het publiek hing aan zijn 
lippen. Vele vragen kwamen op en deze werden op een duidelijke 
wijze beantwoord. Voor vragen van persoonlijke aard kan men de 
notaris op een later tijdstip benaderen. 
Na afloop werd de notaris door Jolanda bedankt met een attentie 
en kon iedereen nog even nagenieten van een babbeltje, drankje 
en hapje.  
Het was een geslaagde middag.  
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Interview 
 
Beste leden van KBO-Roosendaal, 
 
Mijn naam is Marvin Verhoeven, derdejaars student van de  
opleiding Gezondheidszorg Technologie op de Avans hogeschool 
te Tilburg. Momenteel loop ik stage bij het Huis van Morgen in 
Roosendaal en verricht ik een onderzoek uit over wat potentiële 
gebruikers nodig achten om laagdrempelige (zorg)producten  
preventief te gebruiken in de thuissituatie. Na het uitvoeren van dit 
onderzoek is dus duidelijk wat ervoor kan zorgen dat  
laagdrempelige (zorg)producten preventief ingezet worden in de 
thuissituatie. De aanleiding van dit onderzoek is dat er vaak pas 
preventieve (zorg)producten aangeschaft als er een incident in 
voorgevallen. Incidenten, zoals: valincidenten, medicatiefouten, 
inbraken en branden. 
 
Bij deze heb ik de vraag of er leden geïnteresseerd zijn om deel te 
nemen aan mijn onderzoek, dat bestaat uit een interview.  
Ik zoek zelfstandig wonende personen van 60 jaar of ouder die 
geen gebruik maken van laagdrempelige (zorg)producten (rook- en 
koolstofmonoxidemelders uitgesloten). De volgende producten 
worden als laagdrempelige (zorg)producten gezien: 
- Deurbel intercomsystemen (deurbel met spraak en/of beeld) 
- Beugels voor in huis, de badkamer of de slaapkamer 
- Medicijnboxen 
- Antislipmatten voor in de badkamer en/of op de trap 
- Drempelhulp voor het wegwerken van drempels in en om de  
  woning 
- Antislip grijper 
- Nachtlampen met bewegingssensor voor in de overloop 
- Bad planken voor gebruik op bad 
- Schakelaar sets om lichten en apparaten op afstand te bedienen                
met een afstandsbediening 
- Daglichtlampen voor lichttherapie 
- Luchtbevochtigers ter bevochtiging van de woning 
- Beveiligingssysteem/camera 
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Het interview zal maximaal 1 uur duren en bij toestemming  
opgenomen worden met een audio recorder. De gegevens die  
verkregen worden zullen volledig anoniem blijven en verwerkt  
worden. Met de verkregen informatie uit het interview wordt de  
gestelde onderzoeksvraag beantwoord. Verder heb ik voor de 
deelnemende personen een klein bedankje.  
Bij interesse kan er contact opgenomen worden met mij.  
Ik hoop dat jullie iets voor mij kunnen betekenen. 
 
Marvin Verhoeven 
Derdejaars student Gezondheidszorg Technologie 
Telefoon: 06 34741047 Email: mw.verhoeven@student.avans.nl 
 
 
 
Lenteconcert van het Roosendaals Gemengd Koor 
 
In navolging van de succesvolle “Valentijnconcerten” geeft het 
Roosendaals Gemengd Koor dit jaar een Lenteconcert.  
Dit concert vindt plaats op 6 mei 2018 in De Kring, Kerkstraat 1, 
4701HT Roosendaal. 
Onder leiding van Rik Ghesquière brengt het koor tijdens dit  
concert vrolijke, op de Lente gebaseerde werken uit o.a. operettes 
van Johann Strauss, uit de musical The Phantom Of The Opera 
Van Andrew Lloyd Webber en uit de film As it is in heaven.  
Dit is slechts een kleine greep uit ons optreden en zeker de moeite 
waard.  
Nadia Rutkovska zal het koor op de piano muzikaal begeleiden. 
Daarnaast zullen Rik Ghesquière en Nadia Rutkovska ons ook 
trakteren op een grandioos samenspel in Hallelujah van Leonard 
Cohen. Kortom, dit is een concert dat u zeker niet mag missen. 
Na het concert is er een gezellig samenzijn in het theatercafé met 
muziek van de Big Band No Guts No Glory.  
Het Lenteconcert begint om 15.00 uur.  
Kaarten kosten € 17,50 (incl. garderobe en consumptie) en zijn 
verkrijgbaar via het Roosendaals Gemengd Koor,  
telefoon 06-51281065 of via De Kring. 
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Activiteiten “Spirit in Roosendaal” 
 
Preek van de Leek 
Scheppingsverhaal (Genesis 1 & 2; 1-4) 
Donderdag 19 april bent u van harte welkom in de Kruiskerk om te 
genieten van en te oordelen over de beste preek in de 3de editie 
van de Preek van de Leek!   
Dit keer staat het oudtestamentische Scheppingsverhaal uit  
Genesis 1 en 2, vers 1-4 centraal. Kan zo’n oude tekst ons iets te 
zeggen over duurzaamheid & spiritualiteit? 
Vier Roosendalers gaan de uitdaging aan om te preken:                                                                        
Marion Vriens, beeldend kunstenares                                                                                                           
Teun Dekker, directeur De Kroevendonk                                                                                                                  
Mariet van de Noort, voedseltechnoloog                                                                                                       
Bert Klijs, oud-secretaris Stichting Keerpunt 
Vakjury: journaliste Franka van der Rijt, pastoor Ronald van 
Bronswijk en ds. Marjo den Bakker.   
Maar u bent het die de winnaar kiest!  
En de winnaar bestemt de vrije gift van de avond voor een  
duurzaam goed doel naar zijn of haar keuze! 
De avond wordt muzikaal omlijst. 
Plaats: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal                 
Tijd:    19.30 - 21.30 uur (waarna een drankje) 
    (  Ber 
 
Excursie  
Dinsdag 8 mei bent u welkom op een rondleiding o.l.v. docent 
Rens Boon door de Leer- en Buurttuin De Buitenkans van het 
Da Vinci College. Een boeiend Roosendaals schoolproject, waarbij 
naast duurzaamheid, ook de sociale cohesie en gedeelde  
verantwoordelijkheid van leerlingen en buurtbewoners een rol  
spelen!  
Aansluitend vertelt Jan van Pul iets over zijn duurzaam gebouwde 
huis.                                                        
Plaats: verzamelen bij de parkeervakken schuin tegenover   
Ons Huys, Bovendonk 29, Roosendaal               
Tijd:   16.00—17.30 uur                                      Vrije gift   
Opgave: uiterlijk 3 mei via spiritinroosendaal@gmail.com                      
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Terug naar de bron… 
Laat u in de lente met poëtische muziek & zang leiden naar 
bronnen voor een duurzaam & spiritueel leven.           
De vrouwen van Oriënte o.l.v. Marie-Louise Egbers  voeren een 
klankspel op waarin God uit Genesis 1 klinkt als Bron van alle 
leven. Franciscus leefde vanuit dit weten en Oriente zingt zijn 
laude: Altissimo omnipotente, bon Signore ofwel Het Zonnelied. 
Tot slot zingen de vrouwen Psalmen die de Gods schepping 
bejubelen!  
Marjeet Verbeek leidt u langs poëtische zwart– wit fotografie van 
Sebastiao Salgado, met als titel: Genesis.                                                                 
Na afloop (in de tuin) een duurzaam hapje en drankje. 
Plaats:    Mariastede, St. Theresiastraat 44, Roosendaal   
Datum:  Donderdag 10 mei  Tijd: 19.30—22.00 uur Vrije gift 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de toneeluitvoering 
van 15 maart j.l. 
 
Op donderdag 15 maart was er een toneeluitvoering verzorgd door 
“De Vrolijke Spelers”uit Steenbergen. Zij brachten de klucht ‘ Festi-
val der Fantasten ‘. 
Het ging over vier heren, die tijdens het festival van de fanfare te 
diep in het glaasje hadden gekeken. De andere dag waren ze van 
alles kwijt en hadden ze allerlei vreemde voorwerpen in hun bezit. 
Twee heren hadden zelfs elkaars broek aan!  
Wat hadden ze die nacht uitgespookt en wie was er allemaal bij 
betrokken? 
Dit alles leidde tot hilarische taferelen en uiteindelijk liep alles ge-
lukkig nog goed af. 
De acteurs zaten voortreffelijk in hun rol en waren dankzij de goe-
de geluidsinstallatie overal uitstekend te verstaan.  
Er werd door het publiek vaak smakelijk gelachen.  
Kortom, een gezellige middag! 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR  
DE KRING ROOSENDAAL 

SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 

Introdans 
5*****  

 
In vijf sterchoreografieën, gemaakt door vijf sterchoreografen, 
geeft Introdans zijn dansers de kans om de sterren van de hemel 
te dansen. Het programma 5***** toont hoe rijk en veelzijdig het 
hedendaagse ballet is, variërend van dromerige lyriek tot  
spetterende virtuositeit. Naast Mauro de Candia’s beeldschone  
La Morte del Cigno bevat de voorstelling maar liefst vier nieuwe 
werken voor Introdans: Dreamtime van Jiří Kylián, Loin van Sidi 
Larbi Cherkaoui, Unfold van Robert Battle en Les Bourgeois van 
Ben Van Cauwenbergh. Vier choreografen die ieder op geheel  
eigen wijze hun dansers uitdagen en hun publiek raken. De titel 
5***** is tevens een kritische knipoog naar de huidige trend om 
kunst te ‘meten’ aan de hand van het aantal sterren. 
 
Donderdag 3 mei | 20.00 uur | grote zaal |  
€ 20  i.p.v. € 24,50  (incl. één consumptie en administratiekosten) 
 
Voor meer informatie over de voorstelling kunt u terecht op 
www.dekringroosendaal.nl 
 
Interesse?  
Meldt u dan door het onderstaande strookje in te vullen en op te 
sturen naar contactpersoon KBO-Roosendaal: Jan Hendrikx,  
Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal. U kunt de onderstaande 
informatie ook mailen naar: janhendrikx.1@kpnmail.nl   
Uiterlijk vrijdag 27 april.  
 
U kunt uw kaarten ook zelf via de website 
www.dekringroosendaal.nl bestellen en direct uw stoelen uitkiezen. 
In het bestelproces vult u bij actiecode KBO in. De korting wordt 
dan automatisch in uw winkelmandje verrekend.  
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De Kring stuurt u een factuur. U kunt deze per bank betalen,  
waarna u de kaarten thuisgestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de 
kaarten aan de kassa op te halen en te betalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senioren activiteit I.V.N. 
 
Dinsdag 24 april 
Wandeling in Visdonk 
 
Deze keer blijven we dicht bij huis in ons eigen Visdonk. Er is in 
het voorjaar volop te zien, te horen en vooral te genieten van het 
mooie en afwisselende landschap dat Visdonk ons biedt. Zoals 
gewoonlijk vertrekken we om 13.00 uur vanaf het  MEC. 
Nadere informatie bij Hans van Nassau Tel: 0623802757 
 

  

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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BeleefPlus,  
de meest veelzijdige 50+ beurs! 
 
13 en 14 april 2018 
De Karmel Bergen op Zoom 
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur 
 
Op vertoon van KBO ledenpas is 
de toegang gratis. 
 
 
 
 
 
SMIDJE VERHOLEN 
 
GRATIS optreden  
op zondag 15 april 
om 14.00 uur  
in ‘t Dijksteeke 
 
Het publiek wordt deze middag meegenomen met een “toerke” 
door het Kempenland, West-Brabant en Noord-Vlaanderen. 
Zowel traditionele liedjes als eigengemaakte liedjes passeren de 
revue waarin vrijerijen, schijterijen, hekserijen en moordpartijen  
bezongen worden. 
Van meeslepende ballades en bluesnummers tot feestelijke  
meezingers en polka’s.  
Bespeeld op diverse muziekinstrumenten zoals gitaar, viool,  
theekistbas, saxofoon, trekzak, accordeon en hommel. 
Dit alles op een meesterlijke wijze aan elkaar gepraat door de  
rasverteller van de groep. 
Hans Luijten, Paul van Hulten, Roy Kivit, Rietje Mahieu en 
Jac Bastiaansen zien u graag deze middag in het publiek zitten. 
Het einde van het programma is ongeveer om 16.00 uur. 
 
Kaarten zijn gratis af te halen in ’t Dijksteeke. 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Hr. A. Sips    Gerard Walschaplaan 3 
Hr. H.W.M. van Zundert  Kees van Dongenplein 93 
Mw. C.A.W..de Leeuw  De Wildenborch 71 
Hr. H. Taks    Dokter Heijptstraat 24 
Hr. A.M. Dartee   Covellijndijk 32 
Hr. F.A.A. Doomen   Busken Huetlaan 21 
Hr. J. Houtepen   Espenberg 38 
Mw. A.G. van Gastel – Sperber Akeleiflat 34 
Mw. J.J. Mens - van Loon  Plataanhof 26 
Mw. K. Meijer – Balzer  Da Costaflat 40 
   Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. J.N. de Bruijn – Vleugels Raadhuisstraat 83A 
C.J.W. Jansen   Mimosaflat 13 
Mw. C.J.C. Jansen – Maas Mimosaflat 13 
Hr. C.J.J. Vriends   Ambrozijnberg 121 
Mw. A.J.M. Vriends – Palstra Ambrozijnberg 121 
Hr. A.J. Vissenberg   Burgerhoutsestraat 37a 
Mw. M. Dogru   Carneooldijk 8 
Mw. F. Broekhof – Maas  Nieuwe markt 79b 
Mw. J.P.M. Roeken   Burg. Freijterslaan 535 
Mw. C.  Frederiks   Mimosaflat 22 
Mw. G. Slooten   Kamperfoelieflat 18 
Hr. van Brink    Amethistdijk 137 
Mw. W.A.D. Schalk   Fluwijnberg 38 
Mw. M.H. van de Wouw  Atoomweg 4 
Mw. L.J.J. Schenkeveld    Robijndijk 9 
Hr. G.J.W.M. van Keppelen van Beethovenlaan 4s 
Mw. A.G.M. Doggen - van der Heijden Boerkensleen 3 
Mw. H.G.E.M. de Bruijn    Amethistdijk 137 
Mw. J.C.A.M. Verwijmeren – Claassens  

Burgerhoutsestraat 45a 
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Wat biedt de KBO mij als lid? 
 

· Mogelijkheid tot deelname aan een voor u  
 gunstige collectieve ziektekostenverzekering. 

 
· Maandelijkse informatie via de bladen ANTENNE en ONS! 

 
· Speciale informatie gericht op ouderen en vitale senioren. 

 
· Deelname aan door KBO Reizen georganiseerde dag- en 

meerdaagse reizen in binnen en buitenland tegen gunstige 
prijzen. 

 
· Maandelijkse activiteiten en bijeenkomsten, zoals jeu-de 

boules, fietstochten, wandelen, toneel, zang, dans en bingo. 
 

· Deelname aan Dynamictennis, Aqua-aerobic, Zumba,  
 Walking Footbal, Fithockey en Dru Yoga. 

 
· Jaarlijks een uitbundige Sinterklaas- en uitgebreide  
 Adventsviering. 

 
· Mogelijkheid tot deelname aan diverse commissies,  
 werkgroepen of bestuursfunctie binnen de vereniging. 

 
· Hulp en advies bij uw belastingaangifte. 

 
· Voordelige aanbiedingen en kortingen als KBO-lid. 

 
· Als senior samen met vele leden van KBO Roosendaal  
 actief te blijven. 

 
· Lage contributie per jaar, in 2018: € 21,75 
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Hoe word ik lid van de KBO ??? 
 
 
   Aanmeldingsformulier / of via website  
  
  Naam en voorletters : ……. ……………........................(M/V) 

  Geboortedatum   : ……………………… 

  Naam en voorletters : ………………………………….….(M/V) 

  Geboortedatum     : ……………………… 

  Adres/huisnummer : ……………………..……….…………... 
  
  Postcode/woonplaats  : ………..… --  ……………….…………. 
  
  Telefoonnummer    : ………..… -- ………………….…………. 
  
  E-mailadres     : ...………..………….@.........................  
  
  Wil/willen graag lid worden per : ……………………......(datum) 
  
  Ik/wij ben/zijn : O gehuwd,  O samenwonend,  O alleenstaand 
  
   
Plaats………………………   Datum : ……………………… 
         
  Inzenden naar:    
  Ledenadministratie: KBO Roosendaal 

  Van Leeuwenhoeklaan 74 4708 BD Roosendaal 
  tel. 0165-530428 
  website: www.kbo-roosendaal.nl 
  

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier zal door een van onze 
wijkvertegenwoordigers contact met u worden opgenomen ter  
verdere afwerking. 
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Informatie voor de leden 
 
Ouderenadviseurs 
Dhr. B. Aanraad  Heliotroopdijk 44  tel: 561785 
Dhr. A. Jacobs  Leede 42   tel: 552457 
Dhr. F.  Peeters   Bellamyflat 4   tel: 553038 
Mevr. E. v. Hooijdonk Brouwersberg 5  tel: 822397 
 
Heeft U vragen of wilt U hulp bij het zoeken naar het juiste loket,  
onze Ouderenadviseurs helpen graag.  Zij zullen hun uiterste best 
doen om vragen van KBO- leden te beantwoorden. 
 
Voor belastingvraagstukken kunt U raadplegen: 
Dhr. A. van Hoof (coördinator) Lavadijk 63  tel. 529271 
Dhr. J. Pietjouw  G. Walschaplaan 7  06-53129505 
Dhr. A. Jacobs  Leede 42   tel: 552457 
 
Cliëntondersteuning 
Mevr. T. van Tulder  tel. 06 57588226  
Dhr. J. de Beer  tel. 06 80169106 
Dhr. B. Aanraad   tel. 0165 561785 
 
Bezoekgroep: voorz.  Mevr. N. Mouwen  tel. 542196 
 
Secretariaat 
Mevr. J. Openeer-van Mechelen,  
Van Leeuwenhoeklaan 110, 
4708 BD Roosendaal.  
Telefoon 0165-528364 
E-Mail:  secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer KBO-Roosendaal 
NL74RABO0174390076 
 
Website: www.kbo-roosendaal.nl     
 
 
 


