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

Er is weer van alles te doen, bij KBO-Roosendaal, maar ook bij de 
Zomerschool in de Brink. 
En er is ook veel te lezen, drie verslagen van activiteiten die al  
geweest zijn. 
Maar ook over de nieuwe Privacywet, waar alle verenigingen mee 
te maken krijgen en dus ook KBO-Roosendaal met 1860 leden. 
Gelukkig kregen wij van KBO-Brabant een goede handleiding  
toegestuurd en heeft Wil Timmermans, onze penningmeester, zich 
in die wet verdiept. Wat wij aan onze leden moeten mededelen 
kunt u lezen op  pagina 11 en 12.  
 
Ik wens u weer veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 1 augustus 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 Buurthuis Keijenburg 
 
                                                  BINGO 
 
Op donderdag 21 juni organiseert de activiteitencommissie van 
KBO- Roosendaal een gezellige BINGO. 
Zoals gewoonlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen met als  
gebruikelijke hoofdprijs:  een goed gevulde tas met boodschappen. 
Van 14.00 tot 15.15 uur in Buurthuis Keijenburg. 
KBO- pas meebrengen a.u.b. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In verband met de vakantie- sluiting in de maanden juli en  
augustus zijn er geen activiteiten in Buurthuis Keijenburg. 
De eerstvolgende activiteit is op donderdag 6 september, dan 
starten we weer met een BINGO. 
 
 
 
Koffieochtend nieuwe leden 
 
Op maandagochtend 4 juni 2018 was er door het bestuur een  
koffieochtend georganiseerd om nieuwe leden kennis te laten ma-
ken met alle werkgroepen. 
80 nieuwe leden hebben een persoonlijke uitnodiging gehad en 
konden zich via een strookje of via de mail aanmelden. 
Daar er maar 7 reacties waren binnengekomen hebben we deze 
koffieochtend niet laten doorgaan. Wij hebben degenen die zich 
hadden aangemeld, persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Wellicht was de gekozen datum niet zo gunstig. 
Het bestuur is voornemens om later in dit jaar opnieuw een  
koffieochtend te organiseren.  
De gedachten gaan uit naar begin november. Mocht u echter met 
vragen zitten dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht, achter in 
deze Antenne vindt u de nodige vrijwilligers die u zeker kunnen 
helpen. Ook staan ze op bijgevoegde adreskaart. 
 
Namens het bestuur, Lia Openeer. 
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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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Fietstocht naar Fort de Roovere                       
 
Fort de Roovere is de grootste van de vier forten van de West-
Brabantse waterlinie en is vernoemd naar Pompejus de Roovere. 
De andere forten (tussen Bergen op Zoom en Steenbergen)  zijn 
Fort Prinssen, Fort Moermont en Fort Henricus. 
Pompejus was burgemeester van Dordrecht , lid van de raad van 
State en door de Staten van Holland aangewezen om de bouw 
van de fortificaties te begeleiden. Van deze vier forten is Fort de 
Roovere het  best bewaard gebleven. 
Toen de forten nog in gebruik waren voor de verdediging, waren 
de binnenterreinen bebouwd.  
De soldaten verbleven in houten barakken en er zijn  
aanwijzingen dat er in een barak een kerkje was ondergebracht. 
De commandant woonde in een stenen huis  
“de commandantwoning” op Fort de Roovere. 
Fort de Roovere  is in 2010 het meest hersteld naar de vorm zoals 
die in 1628 en na 1747 was.  Aan de oostwal van het fort is een 
“loopgraaf door het water “ aangebracht  die de “Mozesbrug”  
wordt  genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KBO-Roosendaal 

7 

In 2018 is een uitkijktoren van 25 meter hoog gerealiseerd. Deze 
kun je beklimmen en dan heb je een prachtig uitzicht over het 
mooie landschap van de West- Brabantse Linie. Deze uitkijktoren 
is vernoemd naar Pompejus de Roovere. 
Op het terrein staat een houten keet genaamd:  
“De Schaft”.  Hier gebruiken we de lunch. 
 
Deze fietstocht  op donderdag 19 juli vertrekt  om 9.00 uur vanaf 
het St. Lucasplein in de Westrand. Via een landelijke route komen 
we aan in Kruisland, waar de koffie met gebak klaar staat .  
Daarna fietsen we door een mooie stukje West-Brabant  naar Fort 
de Roovere. 
Hier gebruiken we de lunch en bezichtigen we de toren en kun je 
wandelen over het terrein van het fort. 
(De liefhebbers kunnen de toren beklimmen) 
Rond de klok van twee vertrekken we weer richting Roosendaal 
met nog een stop onderweg en dan zijn we weer tussen 17.00 uur 
en 17.30 uur in Roosendaal. 
De kosten voor koffie/thee en lunch zijn € 13.50. 
Bij vertrekpunt betalen. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 15 juli 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  
_____________________________________________________ 
 

Fort de Roovere                                       19 juli 2018 
 
Naam:…………………………………………………………………... 
 
Adres:…………………………………………………………………... 
 
Plaats:…………………………….……………Tel:………………….. 
 
Aantal personen:………………………………………….…………… 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 
 

 
 

  Juni 

Ma 18 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 19 Dagfietstocht Turfroute 
10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 20 13.30 uur Fietsen 

Do 21 14.00-15.15 Bingo in Buurthuis Keijenburg 

Vr 22 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 25 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    26 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    28 13.30 uur Fietsen 

Vr    29 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  Juli 

Ma    2 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    3 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    5 13.30 uur Fietsen 

Vr    6 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Di   10 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 
Reis: Een middag Veere 

Do   12 13.30 uur Fietsen 
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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 
 

Ma   16   9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

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

Do   19 Dagfietstocht Fort de Roovere 

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 

Do   26 13.30 uur Fietsen 

Ma   30 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di   31 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

  Augustus 

Do   2 13.30 uur Fietsen 

Ma   6 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di   7 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do   9 13.30 uur Fietsen 
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Jeu des boules 
Plaats: naast Buurthuis Keijenburg 
Coördinatoren: Mevr. Aerts tel. 532625 en 
Mevr. Van Loenhout tel. 556415 
 
Fietsen 
Vertrek vanaf Buurthuis Keijenburg 
Coördinatoren: Jan Hendrikx, tel. 556499 en 
Toon Jansen tel. 06-53964002 
 
 
 
 
 
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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Verkorte Privacyverklaring KBO-Roosendaal 

 

 

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy 
wetgeving geeft het bestuur van KBO-Roosendaal de volgende 
privacyverklaring af. 
KBO-Roosendaal houdt persoonsgegevens bij van leden,  
deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het 
doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens 
die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel,  
voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, 
woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort  
lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap,  
Indien sprake is van automatische incasso van de contributie 
wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard.  
Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd van de  
activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen.  
Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig 
hebben opgegeven, Er worden geen gegevens verwerkt die de 
wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.  
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur  
verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden 
periodiek opgenomen in de Antenne en zijn zichtbaar op de  
website van de Afdeling. 
 
Op de website en in de Antenne kunnen voor promotiedoeleinden 
van de Afdeling foto’s geplaatst worden, die gemaakt zijn bij  
activiteiteten voor ontspanning en sport. Deelnemers bij die  
activiteiten kunnen telkens aangeven bij de fotograaf, dat zij niet 
herkenbaar in beeld gebracht willen worden. 
 
Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden  
informatie van bezoekers over het gebruik van deze website  
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verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, 
gegevens over de bezochte pagina's en de duur van de  
gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website 
voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan 
de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor 
kiest en deze informatie specifiek vermeldt. 
 
Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling  
gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het  
Afdelingsbestuur bevoegd zijn.  
KBO-Roosendaal verstrekt nimmer persoonsgegevens aan  
derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u 
zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien, maakt u een afspraak met 
het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.  
Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn 
vastgelegd, dan kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op 
met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke 
gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens.  
Indien het bestuur uw verzoek afwijst, dan zal dit schriftelijk  
gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken. 
 
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een 
bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw 
gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen  
ongeoorloofd gebruik.  
Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste 
garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat  
uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit 
het bestand van de Afdeling. 

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO-Roosendaal uw 
persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Er bestaat een  
uitgebreidere versie. Neem contact op met de secretaris als u  
deze wilt inzien. Ook staat die versie op onze website: 
Www.kbo-roosendaal.nl 
 
Roosendaal, 6 jun 2018. 
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Senioren Zomerschool De Brink 2018 
 
Ook deze zomer weer heeft het centrum voor Wonen & Zorg  
De Brink een leuk pakket van activiteiten samengesteld voor de 
senioren uit Roosendaal.  
Tijdens de bouwvakvakantie vanaf maandag 23 juli tot en met  
vrijdag 10 augustus 2018 kunnen zij een keuze maken uit het  
hieronder staande programma. 
 
Leer mediteren en ontdek het geluk in jezelf 
Mediteren levert veel voordelen op en gelukkig ervaar je de voor-
delen van meditatie al voordat je de meditatieve staat hebt bereikt. 
Meditatie kan de oplossing bieden om vanuit rust, stilte en kracht 
in het leven te staan. Vooral in deze tijd waarin er zoveel dingen 
tegelijk van je gevraagd worden en op je afkomen.  
Als je je opgejaagd voelt word je er kalm van, als je moe bent geeft 
het je nieuwe energie en als je je zorgen maakt word je er rustig 
van. Daarnaast geeft het je een gevoel van voldoening en  
tevredenheid door een rustige plek in jezelf te vinden, die je alleen 
kunt bereiken via meditatie. 
Maandag 23 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur, kosten € 5, - 

Excursie parktuin 
Wim en Ella Scheepers heten u van harte welkom in hun onder 
architectuur aangelegde parkachtige tuin aan de Vlietweg 4 in 
Roosendaal. Een volwassen tuin van 8500 m2 in het buitengebied 
met vijverpartij bomen, heesters en diverse blijvende bloemperken. 
De gastvrouw en heer vertellen u graag tijdens de rondleiding over 
het ontstaan van de tuin.  
Woensdag 25 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur, kosten € 5, - 
 
Samen kokkerellen.      
Wat is er niet gezelliger dan samen te tafelen? En als u dan ook 
nog kan proeven van de gerechten die u samen met anderen heeft 
voorbereid is het dubbel genieten. Natuurlijk staan de begeleiders 
u bij voor raad en ondersteuning. Na gedane arbeid gaat u onder 
het genot van een wijntje samen genieten van de heerlijke en luxe 
gerechten.                                                                                                            
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Vrijdag 27 juli en vrijdag 10 augustus van 16.30 uur tot 20.30 
uur, kosten € 15, - 

Wandeling in de natuur 
Samen op pad met een natuurgids, oog voor details in de natuur… 
dat is toch genieten? 
De wandeling start om 13.30 uur op de parkeerplaats van de  
Lodge aan de Rozenvendreef te Roosendaal. 
Onderweg wordt er gezorgd voor een drankje.  
Wandelschoenen zijn aan te bevelen. Wandelt u ook mee?  
Dinsdag 31 juli van 13.30 uur tot 16.30 uur, kosten € 5, - 
 
Maak een persoonlijke spiegel. 
Geef uw creativiteit de ruimte.  
Met allerlei materialen versiert u de brede houtenlijst van een  
Malma spiegel van 26 bij 26 geheel naar eigen zin. 
Dit kan door motieven erop te schilderen en of te beplakken van 
kleine materialen als steentjes, knopen, foto’s, papier en nog meer. 
Zo maakt u een spiegeltje die bij u past of passend gemaakt kan 
worden op uw interieur.  
Donderdag 2 augustus van 13.30 uur tot 16.30 uur,  
kosten € 10,- 
 
Werken met kruiden   
Het gebruik van (on)kruiden als geneesmiddel is al zo oud als de 
mensheid zelf. Daarbij speelt de verkregen ervaring en kennis een 
grote rol.  
Vroeger was de mens verbonden met de kosmos en natuur waar-
door de werking van kruiden intuïtief ingezet werd.  
Hoewel de kruidengeneeskunde zich richt op specifieke klachten, 
gaat men er vanuit dat kruiden de mens in zijn geheel  
beïnvloeden. 
We gaan kijken naar een aantal, dat het meest in onze omgeving 
voorkomen. We kijken naar de signatuur van de plant; wat zegt de 
vorm van het blad? Welke werking heeft de bloem en/of de wortel? 
En hoe kunnen we deze kruiden in ons alledaagse drukke leven 
nog gebruiken en inzetten. 
Vrijdag 3 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur, kosten € 7,50 
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Bloemschikken 
Een ervaren bloembindster maakt u wegwijs en vertrouwd met  
verschillende technieken. Zodat u zelf een prachtig ogend bloem-
stuk kunt maken.  
U krijgt verse bloemen en een schaaltje aangeboden.  
Na een gezellige ochtend gaat u vol trots en tevredenheid naar 
huis met een professioneel bloemstuk. 
Dinsdag 7 augustus van 10.00 uur tot 11.30 uur,  
kosten € 17,50 
 
Informatieboekje met inschrijvingsformulier 
In het informatieboekje over de Senioren Zomerschool vindt u  
aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de verzamelplaats.  
Dit boekje met inschrijfformulier kunt u vanaf maandag 25 juni  
ophalen in de centrale hal van Centrum voor Wonen en Zorg De 
Brink, Melis Stokelaan 5, 4707 HP in Roosendaal.   
In hal staat een witte lessenaar waar de boekjes inliggen. 
Voor informatie kan u terecht bij Janneke de Kroon 088 557 3508. 
Mailen kan ook naar jdkroon@groenhuysen.nl  
Inschrijven kan tot maandag 16 juli 2018. 
 
 
Attentie 
U kunt alleen deelnemen als u dit vooraf kenbaar heeft gemaakt 
door het invullen en afgeven van het inschrijvingsformulier. 
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Spirit In Roosendaal 
 
Mandala Tekenen 
  
In september 2018 start Basiscursus II 
  
Basis cursus II 
Voor wie:  Als u Basiscursus I of ergens anders een cursus  
Mandala Tekenen gevolgd heeft. 
In deze cursus door cursusleidster Helma Laanen maakt u o.a. 
kennis met: stromingsbeelden-spiegelen-vormprincipes-
dynamische rozet-kristal mandala. 
Wanneer: 10/9 - 24/9 - 8/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11 2018 
Waar:   St. Josephstraat 2,  Roosendaal 
Cursusprijs:  € 95,00 
Info en opgave: hlaanen@home.nl of 
via www.mandalakunstopmaat.nl 
  
In oktober 2018 start een cursus Gevorderden II en in januari 2019 
start een Basiscursus I (voor wie nog nooit een cursus Mandala 
Tekenen heeft gevolgd) 
  
  
  
Iconen schilderen 
  
U leert iconen schilderen volgens de traditionele  schilderkunst en 
maakt kennis met de theorie achter het schilderen van een icoon. 
Begeleiding: Marieta Rotariu. 
Plaats:    O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal            
Data:      28 september ; 5,12,26 oktober ; 2,9,16,23,30 november ; 
       7 december 
Tijd:       14.30 - 17.30 uur                                     
Kosten:  € 250.- (exclusief € 45.- materiaalkosten) 
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com of 
via www.spiritinroosendaal.nl   
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Verslag fietstocht naar Meerseldreef 
 
Met 42 personen zijn we om 9.00 uur vanuit Keijenburg vertrokken 
naar Meerseldreef. 
Het was prachtig weer om te fietsen. Om half elf kwamen we aan 
bij het aardbeienterras in Rijsbergen waar de koffie al klaar stond 
op het terras. We kregen er een heerlijk aardbeiengebakje bij. 
Daarna werd de tocht voortgezet.  
Om half twaalf kwamen we in Meerseldreef aan.  
We zijn met zijn allen naar de Mariagrot gegaan om daar te bidden 
en te zingen. Corrie van Osta, die altijd voorbid en voorzingt, was 
er deze keer niet bij. Nu was het mijn taak. Gelukkig hadden wij 
het liedje te Lourdes op de Bergen van Corry gekregen.  
Daarna was er nog tijd om door de tuin te wandelen.  
Om half een was de lunch bij “De Paters” Het waren weer van die 
lekkere dunne sneetjes brood waarvan je er veel van op kunt.  
Na de lunch kon iedereen nog op eigen gelegenheid  
rondwandelen of nog lekker uitrusten of zich “vermaken” in de 
speeltuin, voordat we terugfietste.  
Om twee uur zijn we weer richting huiswaarts gefietst maar dan via 
de Pannenhoef (tussenstop bij de schuur van Staatsbosbeheer) en 
een stop bij camping “de Kievit” voor een lekker drankje.  
Rond de klok van vijf waren we weer terug in Roosendaal.  
Het was weer een heerlijke fietsdag.  
       Jan Hendrikx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer foto’s staan op onze website, www.kbo-roosendaal.nl 
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Verslag dagtocht naar Lier  
 
Op woensdag 16 mei was de dagtocht naar Lier in Belgie. 
Iedereen was op tijd aanwezig en om klokslag 10.00 uur vertrok de 
bus vanuit Roosendaal. 
Het was niet druk op de weg en heel relaxed kwamen we om 
11.30 uur in Lier aan. 
We gebruikten een lekkere lunch bij brasserie-restaurant  
"Het Moment", waarna we om 13.00 uur met een stadsgids door 
Lier zijn gelopen. 
In "sappig" belgisch vertelde zij over het voormalige stadhuis op de 
markt, waar nu het V.V.V. Kantoor in gevestigd is. 
Ook vinden er verschillende evenementen plaats. 
Ook vertelde zij, dat er vroeger 30 brouwerijen waren, die echter 
allemaal verdwenen zijn,  door  een teveel  aan opgelegde regels. 
Ook een bekende lekkernij in Lier: " het liers vlaaike" kreeg alle 
aandacht. 
We vervolgden onze tocht door de Eikelpoort,  ( vroeger in gebruik 
genomen als gevangenis), naar het Begijnhof. 
Fijn, dat de gids rekening hield met de mensen, die met een  
rollator waren. 
Een groot begijnhof, nu echter bewoond door rijke particulieren. 
Als laatste kwamen we bij de "Zimmertoren" (vroeger  
Corneliustoren). Herbouwd van 1927-1930 in verband met de  
100 jarige onafhankelijkheid van Belgie. 
Na afscheid genomen te hebben van de gids hadden we nog tijd 
om ons in Lier te vermaken. 
Het "liers vlaaike" werd door verschillende mensen genuttigd. 
Het bleek niet groter te zijn dan een luxe koekje. 
Het ontnam dus niet de eetlust, zodat we hebben genoten van een 
heerlijk diner bij "Familieland" 
Ondanks de enkele  regenbuitjes  
was het een geslaagde dag. 
 
Mieke Boenders 
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Verslag optreden van het Meanderkoor 
 
Op donderdag 17 mei had de activiteitengroep van  
KBO-Roosendaal weer een gezellige middag georganiseerd in 
buurthuis Keijenburg met een optreden van het Meanderkoor, dat 
zorgde voor sfeer en gezelligheid.  
De verschillende stemmen van de leden van het koor komen heel 
goed tot hun recht in het afwisselend repertoire.  
Ze brengen de liedjes met groot enthousiasme en dit was ook 
merkbaar bij Lia van Dongen, die de liedjes aan elkaar praatte. 
Haar humor werkte heel aanstekelijk!  
Veel van de liedjes werden door het publiek volop meegezongen.  
Het koor staat sinds kort onder leiding van Carolien in ’t Veen, die 
haar taak als dirigent uitstekend vervulde. Ze werkt nauwgezet en 
weet het beste uit het koor naar boven te halen.   
Na afloop van het optreden, allemaal tevreden gezichten:  
een geslaagde middag! 
 
 

 
 
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 19 juni. U krijgt bericht naar aanleiding 
van uw inschrijving.  
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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 spreek-
uren op maandag en dinsdag. Deze worden dusdanig goed be-
zocht, 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. 
 
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  
(in restaurant ‘t Trefpunt) en u hoeft geen afspraak te maken om 
langs te komen: vrijdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur 
(Wouwseweg 21). 
 
  
Donderdag 21 juni 
14.30 uur – 16.00 uur  
Bloemschikken in ’t Trefpunt 
Voor deze activiteit is het belangrijk dat u zich van tevoren opgeeft. 
Dit kan via Jeanine Kerstens via welzijn@stelisabeth.nl. 
Kosten €5,00. 
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Gezamenlijk met korting 
Naar de Kring 

Speciale actie voor KBO-Roosendaal 
 
 

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. 
 
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 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 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.  
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Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Gratis Bingo tijdens Dorpsfeesten Moerstraaten 
 
 
Tijdens Dorpsfeesten Moerstraten organiseren wij weer een 
GRATIS BINGO MIDDAG voor ouderen en minder valide mensen. 
 
Deze middag zal plaatsvinden op donderdag 28 juni vanaf  
13.00 uur in de feesttent aan de Heivelddreef te Moerstraten. 
 
We zouden het leuk vinden dat U deze middag een bezoekje 
brengt, want de middag zit vol met verrassingen o.a.: 
 

Gratis bakje koffie of thee bij binnenkomst 
Gratis bingo 
Loterij van rad van avontuur 
Gratis aardbeien met slagroom ( afhankelijk van het weer)  
geschonken door:  Groente en Fruit Marlon  Franken uit Moer-

straten 
Dansmuziek 
Enz…… 

 
 Kortom een middag die u niet kan en mag missen, u bent 

allen welkom in de feesttent te Moerstraten op het  
 parkeerterrein van sportpark de Dreef Moerstraten 

 
Tot ziens, 
 
Stichting Dorpsfeesten Moerstraaten 
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Informatie over de leden: 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw G. Hermans 
Hr. A.H.C.M. Jongeneelen 
Hr. G. Tax 
Mw. A.J.deNijs 
    Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. W.P. Smolders 
Hr. C.J. van Vugt  
Mw M. Vugt - van der Logt 
Hr. B.H. van der Steenoven 
Mw. A.M.J.P. Langen - van Dorst 
Mw. W. van der Horst - Jansen 
Mw. A.J.M. van Vlimmeren 
Mw. J. van de Leur - Crans 
Mw. L. van Dorst 
 
Vanwege de nieuwe Privacywet mogen wij geen adressen meer 
vermelden. Sorry. 
 
 
 
Senioren activiteit IVN 
 
Dinsdag 26 juni is er een fietstocht en Tuinbezoek bij de familie 
Tielens in Hoeven 
We vertrekken om 11.00 uur per fiets vanaf het MEC  
richting Hoeven.  
Daar aangekomen krijgen we eerst een rondleiding in de tuin van 
de familie Tielens.  
Na afloop maken we gebruik van een heerlijke Brabantse  
boerenlunch. 
 
Nadere informatie bij: Hans van Nassau  
Tel: 0623802757 
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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 

 



KBO-Roosendaal 

27 

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    tel: 561785 
Dhr. A. Jacobs    tel: 552457 
Dhr. F.  Peeters     tel: 553038 
Mevr. E. v. Hooijdonk   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)  tel. 529271 
Dhr. J. Pietjouw    06-53129505 
Dhr. A. Jacobs    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     
 
 
 


