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IN MEMORIAM 
 

Geschokt zijn wij door het overlijden op 6 mei 2018 van 
  

Mevrouw Trinette Adriaansen-van Nispen 
onze voorzitter. 

 
Vanaf 15 juli 2013 was Trinette voorzitter van KBO-Roosendaal.  
Zij was een ikoon en een verbindende spil voor onze afdeling, 
maar ook voor de andere afdelingen van de Kring Roosendaal. 
 
Met haar hartelijkheid, enthousiasme en haar grote deskundigheid 
gaf zij leiding aan KBO-Roosendaal en heeft zij de  
belangenbehartiging naar een hoger niveau getild. 
 
Wij gaan haar grote betrokkenheid en vriendschap heel erg  
missen. 
 
Namens KBO Roosendaal, 
Het bestuur. 
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 Van de redactie 
     
 Hallo lezers en lezeressen, 
 
 Weer volop informatie in deze Antenne. 
 

Natuurlijk weer volop informatie, maar niet alleen van  
KBO-Roosendaal dit keer.  
Daarvan had ik wat weinig kopij. 
Maar daardoor konden andere zaken vermeld worden, zoals het 
Alzheimer Café, het Digiloket en sporten die men kan beoefenen 
buiten KBO-Roosendaal om. 
En er was plaats voor het gedicht Roosendaal 750 jaar van  
Cees Sep. Cees bedankt. 
 
Kortom genoeg te lezen. 
  
Ik wens u dan ook veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 6 juni 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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 Cultuurhistorische Fietsroute,  
Langs Turfvaarten, Vennen en Venen  ( 50 km.) 
 
Roosendaal was vele eeuwen vanaf 1200 -1700 belangrijk voor de 
regio West-Brabant in Nederland en de Kempen in België, voor de 
turfhandel, winning en transport. 
De fietsroute die ook nog door natuurreservaten gaat, met start en 
finish in Roosendaal, laat u deze bloeiperiode van West-Brabant 
en de Kempen herleven. Je fietst in een prachtig landschap, met 
fietspaden langs oude, kaarsrechte, door houtwallen omgeven  
turfvaarten, langs Vennen, bossen, door natuurreservaten en 
langs koeien en paarden in uitgestrekte weilanden. 
Dit alles in het grensgebied waar de culturele verschillen tussen 
Nederland en België nog echt zichtbaar zijn. 
Start en Finish bij de grote parkkeerplaats van  
Sportpark Vierhoeven . 
 
We vertrekken op Dinsdag 19 Juni om 9.00 uur . 
Kosten p.p.:  Koffie met iets lekkers, lunch en bezoek aan  
natuureducatief centrum zijn € 15.00     
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor  dinsdag 12 juni naar activiteitencommissie t.a.v.  
Nico van Mook , De Meeten 61, 4706 NK Roosendaal. 
Bellen of mailen kan ook Tel: 06-53542834 
e-mail:  tumo@home.nl  
—————————————————————————————- 
 
Turfroute                                                               19 juni 2018    
 
Naam:  …………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………. 
 
Plaats: …………………………………….……..Tel:…………………. 
 
Aantal personen: …………………………………………………….… 
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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,  
4706 TH 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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KBO- activiteit in mei 2018 
 
  Donderdag 17 mei 
 
           Optreden van het Meanderkoor 
 
“ Wij zijn het koor Meander uit Roosendaal, zingen leuke liedjes in 
eigen taal”, luiden de eerste regels uit hun lijflied. 
Het koor is ontstaan in 2012 en kreeg de naam Meanderkoor. 
Ze hebben intussen hun 5-jarig jubileum gevierd!  
Ze zingen voornamelijk Nederlandstalig liedjes, maar ook enkele 
Duitse en Engels liedjes staan op hun repertoire. 
Het koor bestaat uit 38 enthousiaste dames en heren, die tijdens 
de repetities en optredens met heel veel plezier en inzet hun  
kunnen laten horen!      
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag!    
 
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.  
 
                   



KBO-Roosendaal 

7 

Alzheimercafé 
 
U wordt van harte uitgenodigd op maandag 14 mei a.s.  
het Alzheimer Café Roosendaal te bezoeken.  
Uiteraard is ook  uw partner, zoon/dochter, vriend(in) of kennis 
van harte welkom.  
Vanaf 19.00 uur verwelkomen wij u graag.  
Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Als u het Alzheimer Café wilt bezoeken, kunt u vrijblijvend  
langskomen.  
U hoeft zich vooraf niet aan te melden en de toegang is gratis.  
 
Waar? 
Het Alzheimer Café Roosendaal vindt plaats in:  
Centrum voor Wonen & Zorg De Brink  
Melis Stokelaan 5, 4707 HP Roosendaal.  
Er is voldoende gelegenheid om gratis te parkeren. 
 
Thema: Groepsgesprekken  
Iedereen maakt in het proces van dementie veel verschillende  
situaties mee.  
Hoe fijn is het om dat te kunnen delen met andere mensen in 
dezelfde omstandigheden of met beroepskrachten?  
Ervaren dat u niet de enige bent en handvatten van anderen  
krijgen om hiermee om te gaan, kan de situatie een stukje  
draaglijker maken.  
U bent niet verplicht om actief deel te nemen aan het  
gesprek; luisteren naar anderen kan u ook helpen.  
 
Meer informatie:  
Voor informatie en reacties: Adriënne Roks  
0623561048 I a.roks@alzheimerwb.nl  
 
De volgende bijeenkomst is op maandag 18 juni 2018. 
Thema: Ontspanning 
  
Tijdens de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café  
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  Mei 

Ma 14 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 15 09-00-17.00 Fietstocht Meerseldreef 
10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 16 Dagtocht naar Lier, België 

Do 17 14.00-16.00 Optreden Meanderkoor in 
Buurthuis Keijenburg 

Vr 18 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Di  22 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo  23 13.00 uur Bedevaart naar Zegge 

Do  24 13.30 uur Fietsen 

Vr  25 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma  28 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di  29 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do  31 13.30 uur Fietsen 

  Juni 

Vr   1 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma   4 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di   5 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do   7 13.30 uur Fietsen 

Vr   8 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 
 
Jeu des boules 
Plaats: naast Buurthuis Keijenburg 
Coördinatoren: Mevr. Aerts tel. 532625 en 
Mevr. Van Loenhout tel. 556415 
 
Fietsen 
Vertrek vanaf Buurthuis Keijenburg 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 
 
 
Op woensdag 16 mei en donderdag 14 juni gaat het fietsen onder 
begeleiding van een Fietscoördinator bij KBO-Roosendaal niet 
door. 
 
Jan Hendrikx. 
 

Ma  11 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di  12 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Vr  15 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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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 
 
 
DE ZOMER KOMT ERAAN ! 
 
Heb je ook zin in sportieve buitenactiviteiten? 
Kijk wat KBO-Roosendaal te bieden heeft en doe gewoon een 
keer mee. 
Ga mee fietsen op donderdag middag vanuit Buurthuis Keijenburg 
of hou je van hockey, ga eens kennismaken op donderdagmorgen 
met deze sport bij De Pelikaan of heb je zin in een partijtje voetbal, 
ga eens kennismaken met Walking footbal bij D.V.O.’60. of heb je 
zin in een spelletje jeu de boules, er ligt een baan bij buurthuis 
Keijenburg op dinsdag middag voor kbo-leden. 
Zie elders in de Antenne voor de contactpersonen van deze  
buitensporten. 
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Of houdt U juist niet van buitensporten?  
 
Dan treft u hier onder sporten aan bij een van de  
binnensportlocaties in Roosendaal. 
Dit ter informatie, het zijn geen activiteiten via KBO-Roosendaal. 
  
Room to Move 
Gezellig samen bewegen in een bewegings-  en ontmoetingscen-
trum voor onder andere ouderen uit Roosendaal e.o.  zonder, 
maar ook met bewegingsbeperkingen.  
U wordt begeleid onder andere door fysiotherapeut en studenten 
Zorg en Welzijn van het Kellebeek College, Oostelijke Havendijk 1, 
Roosendaal . Room to Move is gratis. 
Voor info 0165- 590800 EKZorgboulevard@myworkz.nl  
  
Sportvereniging  IRIS   
Iris probeert het sportaanbod zoveel mogelijk te laten aansluiten 
op de mogelijkheden en de beperkingen van de leden/patiënten, 
daarom bieden zij een gevarieerd sportuur aan met  verschillende 
vormen van sport en spel rondom thema’s: circuittraining, sport & 
spel, groepstraining, volleybaltraining (techniek & tactiek) enz.  
Een uurtje sporten in een “zo veilig mogelijke” omgeving zal hen 
ertoe aanzetten om daadwerkelijk wekelijks in beweging te blijven. 
En dat is precies wat de huisartsen en de specialisten  
verlangen 
Meer informatie www.irisroosendaal.nl  of kom langs op onze vaste 
sportavond, donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur in  
Sporthal “In de Roos”, Commandobaan 6, Roosendaal. 
Secretaris Dhr. Willemen Tel: 06- 20443258 of mail 
irisroosendaal@gmail.com  
  
Amigo Bowls 
Bowls is voor Nederland een betrekkelijke jonge sport maar is een 
meer dan 200 jaar oude balsport die haar oorsprong heeft in  
Engeland. 
Bowls wordt wel eens vergeleken met  “jeu de boules” 
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maar deze vergelijking gaat niet op want hierbij worden de ballen 
gegooid en bij Bowls daar en tegen wordt niet gegooid of  
geworpen maar gerold. 
Bowls wordt gespeeld door teams van 2, 3 of 4 personen of als  
enkelspel. Er wordt gespeeld met ten hoogste  4 “bowls”.  
Dit zijn aan twee zijden enigszins afgeplatte bollen.  
Hierdoor gaan zij in een boog naar hun doel:  
de “Jack” (een klein wit balletje) 
Iedereen kan deze sport beoefenen.  
Bowls wordt gespeeld op “greens” buiten op een grasveld of  
kunstmat, of zoals in Roosendaal binnen op viltmatten van 30 bij 
40 meter. 
Elke donderdagmiddag wordt bowls gespeeld van  
13.45 tot 15.15  in een zaal van Sporthal  “MetsPoint”, 
De Stok 12, Roosendaal 
Informatie: J van Nassau tel: 0165-543097  
of e-mail v.nassau@home.nl  
Interesse? Kom dan eens proefspelen. 
De eerste vier weken kan dat gratis.  
 
 
 
Verslag optreden van de Senior Singers 
 
Op donderdag 19 april had de activiteitengroep van  
KBO-Roosendaal weer een gezellige middag georganiseerd in 
buurthuis Keijenburg, deze keer verzorgd door de Senior Singers 
uit Etten- Leur.  
Vanwege het mooie weer, was het minder druk dan verwacht, 
maar de bezoekers, die er waren, konden genieten van allerlei  
leuke herkenbare liedjes, die volop meegezongen werden.  
De Senior Singers vormen een leuke groep van 3 heren en  
7 dames, die het onderling uitstekend met elkaar kunnen vinden. 
Er was steeds een goed contact met het publiek en er werden  
regelmatig grappige attributen tevoorschijn gehaald, die een extra 
tintje gaven aan hun optreden. 
Na afloop, tevreden gezichten: een geslaagde middag! 
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Groepswonen, iets voor mij? 
 
In ons land is er een groeiende groep mensen die er voor kiest om 
in een woongroep te leven. Ook gemeenten en woningcorporaties 
helpen ouderen steeds vaker met het realiseren van een eigen 
woongemeenschap. Vooral in de grote steden lukt het steeds  
beter om woningcorporaties en gemeentebesturen over de streep 
te trekken. Inmiddels telt Nederland al ruim 250 woongroepen van 
ouderen. 
In deze woongroepen wonen ouderen die zelf besluiten om met 
leeftijdsgenoten samen te leven. 
 
Wat is een woongemeenschap van ouderen eigenlijk? 
Groepswonen is een vorm van wonen waarbij kan worden voldaan 
aan de eisen en wensen van de eigentijdse oudere op het gebied 
van wonen. 
- u woont in een gemeenschap of groep, die tenminste inhoudt dat 
er bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. 
Die hulp is géén mantelzorg, maar ‘gewoon’ ouderwetse burenhulp 
in de meest ruime zin. 
- bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in  
gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf 
(mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten 
Toch wordt er niet zomaar voor het wonen in een woongroep  
gekozen. 
Het is een weloverwogen keuze waar verschillende motieven aan 
ten grondslag kunnen liggen. Bijvoorbeeld o.a.: 

Het voorkomen van dreigend isolement; 
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen; 
Zo lang mogelijk actief blijven; 
Behoeft aan een gevoel van geborgenheid en veiligheid; 
Mogelijkheden voor zorg (door middel van burenhulp); 
Gezelschap, vriendschap en een actief sociaal leven; 
Financieel voordeel (door samen te wonen en ruimtes te delen 
leef je goedkoper); Etc. 
 

De groep zelf bepaalt hoe de groep woont en leeft. Elke  
woongroep heeft een eigen karakter en ook een eigen bestuur. 
Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen 
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zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn gekoppeld aan saamho-
righeid. Een woongroep is géén zorginstelling, maar men denkt 
wel na over hoe zorg geregeld kan worden, op een manier die past 
bij de woongroep. Daarnaast is zoals gezegd burenhulp in een 
woongroep niet iets uit vervlogen tijden. 
Daarom is het wonen in een woongroep meer dan een rustig 
“onder de pannen zijn”. Het is óók een uitdaging en een avontuur. 
Voor veel deelnemers in een woongroep betekent het echt een 
nieuwe levensfase. 
Huisvesting is een cruciaal punt, te meer  daar ook het aantal  
alleenstaanden sterk is toegenomen en het aantal zorginstellingen 
juist in snel tempo afneemt. 
Het alternatief voor ouderen op het gebied van wonen is er. 
Wie wil er niet samen met (actieve) leeftijdsgenoten een huis/
wooncomplex bewonen en daar deelnemen aan gezamenlijke  
activiteiten?  
En dat natuurlijk in een eigen appartement met een eigen voordeur 
die je op slot kunt doen. 
Gemeenschappelijk wonen kan in vele gradaties bijdragen aan de 
kwaliteit van het leven van de individuele leden.  
De bewoners behouden hun eigen zelfstandigheid en privacy in de 
eigen woning, maar zijn daarnaast bereid tot een bepaalde mate 
van gemeenschappelijkheid. 
Sinds 2013 is er in de gemeente Roosendaal  een vereniging  
gemeenschappelijk wonen voor ouderen. Deze valt onder  
landelijke belangenbehartiger LVGO (Landelijke Vereniging  
Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen).  
Door hun zal een informatie bijeenkomst over groepswonen  
worden georganiseerd. Over wanneer en waar dat zal  
plaatsvinden wordt u in de volgende Antenne geïnformeerd. 
Mocht u nu al behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u 
een mailtje sturen naar het volgend e-mailadres:   
groepswonen.rsd2014@outlook.com 
 
Namens de KBO werkgroep “Wonen” 
Jeanne Biemans 
Jos Vrolijk 
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GEZAMENLIJK MET KORTING  
NAAR DE KRING  

SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 

Voorstelling 1 
Rob de Nijs   

75 jaar - Jubileumconcert  
 
Als je in het jaar dat je 75 wordt met je 35e theatertour door  
Nederland en België trekt, kom je er niet onderuit daar even bij stil 
te staan. Heel even maar, omdat Rob nog steeds liever vooruit 
kijkt dan achterom. Recent is hij nog onderscheiden met de Radio 
5 Oeuvreprijs: “Vanwege zijn rijke oeuvre, grootste muzikaliteit en 
nimmer aflatende drive om vernieuwend te blijven en zijn muzikale 
veelzijdigheid heeft hem tot een grote inspiratiebron voor menig 
Nederlandse artiest gemaakt,” aldus het juryrapport. De éminence 
grise van de Nederlandse zangers van de Lage Landen laat in  
deze theatertour dan ook alle hoeken van zijn muzikale  
veelzijdigheid zien, waarbij tal van zijn klassiekers de revue  
passeren. Gaat dat zien! Nu het nog kan. 
 
Do 24 mei | 20.00 uur | grote zaal |  
€ 25  i.p.v. € 29,75  
(incl. één consumptie  
en administratiekosten) 

 
 
 
 

Voorstelling 2 
Roosendaals Toneel  

Op naar Macbeth  
 
Roosendaals Toneel wordt 100 jaar en viert dat jubileum met een 
speciale voorstelling: het publiek ziet hoe een toneelvereniging 
naar een uitvoering toewerkt. Daarna wordt het stuk ook écht op-
gevoerd. Regisseur Erol Struijk neemt Roosendaals Toneel en het 
publiek mee op weg naar Macbeth, Shakespeares koningsdrama. 
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Wo 20, do 21 en vr 22 juni | 20.15 uur | kleine zaal | € 13  i.p.v. € 
16,50  (incl. één consumptie en administratiekosten) 
 
Voor meer informatie over de voorstellingen 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 dinsdag 22 mei.  
 
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.

 
 
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.  
 
 

  

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Rondleidingen 
 
Iedere maand organiseert St. Elisabeth tussen 10.30 - 11.30 uur 
een gratis rondleiding voor belangstellenden voor wonen in  
St. Elisabeth en geïnteresseerden in zorgdiensten (zoals  
dagbesteding of tijdelijke zorg), activiteiten of verenigingen.  
U kunt zich voor deze rondleiding inschrijven via:  
zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl.  
 
Wij willen u tijdens deze rondleiding graag persoonlijk te woord 
staan, daarom is het aantal plaatsen beperkt. De eerstvolgende 
rondleiding is op dinsdag 15 mei. U krijgt bericht naar aanleiding 
van uw inschrijving.       
 
 
Spreekuur Digipunt op vrijdagochtenden nu ook in  
St. Elisabeth 
 
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij zaken die u via internet moet of 
wilt regelen? Of heeft u algemene vragen over het internet en de 
digitale wereld? Bij het Digipunt kunt u terecht met uw vragen.  
 
Het Digipunt is een samenwerking van WijZijn Traverse Groep en 
Humanitas, en is anderhalf jaar geleden gestart met twee  
spreekuren op maandag en dinsdag.  
Deze worden dusdanig goed bezocht, dat er nog een spreekuur 
geopend is op vrijdagochtend in St. Elisabeth aan de  
Wouwseweg 21.  
Ook hier bent u van harte welkom om eens langs te komen. 
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Waarmee kan het Digipunt u ondersteunen? 
 

· inschrijven / verlengen Klik voor Wonen (woningstichting) 
· doorgeven van wijzigingen bij de uitkeringsinstantie 
· uploaden en versturen van formulieren 
· aanvragen van uw DigiD 
· aanvragen en gebruik van een e-mailadres 
· aanvragen van zorg en huurtoeslag 
· uploaden of downloaden van uw declaratieformulieren 
· algemene vragen op digitaal gebied 

 
Het Digipunt in St. Elisabeth is toegankelijk voor iedereen en 
u hoeft geen afspraak te maken om langs te komen.  
U vindt de vrijwilligers van het Digipunt in  
restaurant ’t Trefpunt in St. Elisabeth aan de Wouwseweg. 
 
Spreekuren Digipunt  
 
Maandagmiddag: 13.30 uur – 16.00 uur Parrotia (Markt 54G) 
Dinsdagmiddag:   13.30 uur – 16.00 uur Parrotia (Markt 54G)l 
Vrijdagochtend:    09.30 uur – 11.30 uur St. Elisabeth   
      (Wouwseweg 21) 
 
 
Dinsdagmiddag serie Schouwburg de Kring 
 
Schouwburg De Kring nodigt u uit voor de presentatie van de 
DINSDAGMIDDAG-SERIE 2018/19. 
 
Deze wordt gehouden op Dinsdag 22 Mei 2018.  
Aanvang 14.00 uur. 
 
De toegang is gratis, wel even kaarten reserveren. 
Bij De Kring. Tel; 0165-555555 
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 Roosendaal 750 jaar  
 
5 november 2018 is de officiële datum , 
dat ons dal der rozen 750 jaar bestaat. 
Gevierd wordt het feest  in het centrum , 
op de Oude Markt waar het gebeuren gaat. 
                   
Wanneer gij Roosendalers van 750 jaar geleden , 
eens terug kon keren naar het heden . 
Uwe beide oren en ogen zouden  dicht slaan , 
radeloos en wild ,en hulpeloos  in de waan.   
 
Wij kunnen het ons enigszins voorstellen , 
om over die tijd interessant te vertellen . 
Doch gij moest er nog aan beginnen , 
alwaar wij nu volop garen bij spinnen . 
 
Wat daar allemaal is gebeurd in het verleden, 
daar gaan we nu aandacht aan besteden . 
Met een openlucht spektakel op de Oude Markt, 
uitgebreid ten toon gespreid en bijeen geharkt. 
 
In de late middeleeuwen speelde dit alles zich af , 
wat in deze tijd voor ons lees voer en studie gaf. 
Wij mogen het nu ,in vreugde gaan beleven , 
door te feesten en met plezier na te streven . 
 
Het moet worden in 2018 een groot feest , 
waarin men kan genieten in onze tijdgeest. 
Want 750 jaar Roosendaal dat is nogal wat. 
Roosendaler, gij gaat fier en trots zijn op uw stad. 
 
Cees Sep.     
 
Voor Roosendaal Vertelt.   www.tongerlohuys.nl  
 
Roosendaal, 9 november  2016 . 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. H.A.A.J. Waegemaekers  Wouwseweg 21 
Mw. D.A. Mathijssen – Potters  Beneluxflat 83 
   Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. B.A.C. Brouwers   Christineplein 14 
Mw. W.A. Pirée – Schepers  Tussen de Markten 41 
Hr. A. van Hemert    Heliotroopdijk 40 
Mw. G.C. van Hemert - van Ek  Heliotroopdijk 40 
Mw. H. Jagt – Kuipers   Chromietdijk 18 
Mw. A. van Daele - van de Sanden Klooslaan 3 
Mw. M.T. Gauna – Alwarado  Haverschmidtlaan 4 
 
40 jaar getrouwd 
Hr. en Mw. Broeren-Rommers  Flintdijk 210 
 
 
 
 
 
Correctie op adressenkaart mei 2018 
 
Op de adressenkaart die u bij de Antenne van mei heeft  
ontvangen staat bij de nuttige adressen op de achterpagina,  
achter De Wieken, een verkeerd telefoonnummer! 
 
Het juiste nummer moet zijn: 
 
De Wieken:   tel.  853555 
 
Wilt u dit nummer zelf op de kaart corrigeren? 
Sorry voor het ongemak. 
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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     
 
 
 


