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

Ondanks de vakantie periode is dit toch een dikke Antenne  
geworden. Iedereen weer hartelijk bedankt voor de kopij. 
Ook de anonieme schrijver van het gedicht, dat ik de titel 
“Boze tongen” heb gegeven. Ik kreeg het gedicht over de post in 
een mooi krullerig handschrift Leuk vind ik dat. 
 
Ik hoop dat u het altijd al leuk vind om de Antenne te ontvangen. 
Maar misschien bent u dit keer extra blij, omdat de kinderen en 
kleinkinderen op vakantie zijn, en u dan ,net als ik, even niet op 
kunt passen. 
  
Ik wens u dan ook veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 29 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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 Belangrijke mededeling voor alle leden 
   
In de bestuursvergadering van woensdag 4 juli 2018 heeft het  
Bestuur mevrouw Ada Oudhof, bereid gevonden om de taak van 
onze overleden voorzitter, mevrouw Trinette Adriaansen, op zich te 
nemen.  
 
Tot de ledenvergadering van maart 2019 is Ada voorzitter  
ad interim. Zij zal zich gedurende deze periode  inwerken in alle 
bestuurlijke zaken en namens KBO Roosendaal naar buiten  
treden.  
Ook gaat zij zich met name voor de belangenbehartiging inzetten.  
 
Het bestuur is van mening met Ada, gezien haar politieke en  
maatschappelijke achtergrond, een krachtig bestuurslid te hebben 
gevonden. 
Wij wensen haar veel succes. 
 
Verderop in deze Antenne zal Ada zich aan u voorstellen 
 
Namens het bestuur KBO-Roosendaal, 
Lia Openeer, secretaris 
 
 
 
 
Even voorstellen ...  
Ada Oudhof,  
nieuwe voorzitter ad interim       
                                                                                                                             
Ik vind het een eer om gevraagd te zijn om als voorzitter ad interim 
van KBO-Roosendaal op te treden. 
  
De aanleiding is natuurlijk heel triest. Ik kende Trinette Adriaansen 
goed omdat we jarenlang samen in de Roosendaalse 
gemeenteraad hebben gezeten. We zullen haar missen en verder 
moeten gaan met goede herinneringen aan haar.  
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Ik wil me graag even voorstellen: 
 
Ik ben 57 jaar, woon in de Nieuwstraat in Roosendaal, ben 
getrouwd en heb twee kinderen, een dochter en een zoon  
(27 en 24 jaar).  
Ik heb een carrière achter de rug in de zorg. Ik ben begonnen in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, eerst als 
verpleegkundige en later als locatiedirecteur. Daarna heb ik de 
overstap gemaakt naar de Jeugdzorg. Ik heb vanaf 1993 gewerkt 
bij jeugdzorgorganisatie JUZT in Roosendaal. Ik heb me daar 
ingezet voor de jeugdhulpverlening aan jongeren tussen de 12 en 
18 jaar die niet langer thuis konden wonen. Ook ondersteuning 
van ouders in gezinnen behoorde tot mijn takenpakket.  
 
Ik ben vanaf 2010 tot maart van dit jaar lid van de gemeenteraad 
van Roosendaal geweest. De eerste vier jaar als fractielid en de 
laatste vier jaar als fractievoorzitter van de SP. Ik heb me daar 
sterk ingezet voor samenwerking tussen de verschillende politieke 
partijen. Lokale politiek staat heel dicht bij de inwoners van de stad 
en de dorpen. Samenwerking is daarom dan ook veel belangrijker 
dan het accentueren van de verschillen. In mijn tijd als 
fractievoorzitter hebben we dan in het College van B&W ook goed 
samengewerkt met de Roosendaalse Lijst, de VVD en het CDA. 
Als raadslid hield ik me o.a. bezig met onderwerpen als leefbare 
wijken en dorpen, ouderenzorg, wonen, armoedebeleid, werk en 
inkomen, openbare ruimte en onderwijs.  
 
Ik wil me graag gaan inzetten voor KBO-Roosendaal. 
Ik heb gezien dat het een heel actieve vereniging is met een grote 
groep heel enthousiaste vrijwilligers. Ik wil daar graag een bijdrage 
aan leveren. Het belang van de vereniging is groot. Het maakt het 
mogelijk de belangen van ouderen op een krachtdadige manier te 
behartigen. Maar het deel uitmaken van zo’n vereniging maakt ook 
dat mensen op elkaar betrokken zijn, elkaar kennen en elkaar 
kunnen ondersteunen daar waar dat mogelijk en nodig is.  
Ik ga mijn best doen om samen met alle actieve leden  
KBO-Roosendaal sterk en vitaal te houden.   
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Rondleiding door Hoogstam Fruitboomgaard      
                                            
Wie gaan er mee Fietsen op 30 augustus naar Woensdrecht, voor 
uitleg en verhalen over deze 70 jaar oude fruitboomgaard, met zijn 
bijzondere 40 oude fruit rassen. Zoals daar uit onze jeugd nog  
bekend zijn, Sterappels, Notaris, Goudrenet, Zigeunerin enz. 
Je vind er een oase van rust in deze halve hectare en 70 jaar oude 
hoogstamboomgaard! 
Ook is er een 4.5 meter lange insecten wal aangelegd om het  
leven van solitaire bijen en wespen te bevorderen. 
Dit bevordert de biodiversiteit, ze bestuiven bomen en geven  
voedsel aan de kleine vogeltjes. 
 
Het is oogsttijd eind augustus van sommige rassen die dan ook 
voor schappelijke prijzen gekocht kunnen worden bij de  
boomgaard, hou rekening met fietstassen om eventueel appels 
mee te nemen. 
 
De start is op 30 augustus om 9.00 uur op het St Lucasplein in 
de Westrand. Kosten € 15,00 voor koffie met iets lekkers, 
lunch,en entree boomgaard! 
 
Wij verwachten om 17.00 uur weer in Roosendaal terug te zijn na 
het afzakkertje in Nispen dat zoals altijd voor eigen rekening is. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 25 augustus 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  
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Fruitboomgaard                             30 augustus 2018 
 
Naam:…………………………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………………………………………………….. 
 
Plaats:………………………….…………………Tel:………………….. 
 
Aantal personen:………………………………………...……………… 
 
—————————————————————————————-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KBO- activiteiten Buurthuis Keijenburg 
 
                                                  BINGO 
 
Op donderdag 6 september 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 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg 
KBO- pas meebrengen a.u.b. 
Iedereen is van harte welkom! 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  Augustus 

Ma 13 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di 14 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 15 Dagreis naar Delft 

Do 17 13.30 uur Fietsen 

Ma 20 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    21 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    23 13.30 uur Fietsen 

Vr    24 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    27 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    28 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    30 09.00-17.00 Dagfietstocht Fruitboomgaard 

Vr    31 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  September 

Ma     3   9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di     4 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo     5 13.30 uur Fietsen 

Do     6 14.00-16.00 Bingo in Buurthuis Keijenburg 

Vr     7 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 
Coördinatoren: Jan Hendrikx, tel. 556499  
En Toon Jansen tel. 06-53964002 
 
 
 
 
 
 
EXTRA MEDEDELING FIETSEN 
 
Bij tropische hitte van 28 graden en meer vinden wij het niet  
verantwoord om op de donderdagmiddagen te gaan fietsen.  
Wil je weten of het fietsen doorgaat informeer vooraf bij de  
fietscoördinatoren op donderdagmorgen  
tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Toon tel: 0653964002 of Jan tel: 556499 
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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 
 
 
Rijbewijskeuring 
 
Senioren 75+, die voor verlenging van hun rijbewijs moeten wor-
den gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d.  
23 augustus en 27 september bij Wijkcentrum de Bergspil,  
Tolbergcentrum 158. Schikt de datum u niet dan zijn er andere  
mogelijkheden in de regio. Tarief: € 40,00 voor rijbewijs B/E.  
 
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 
23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl 
Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen 
van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor 
een keuring. 
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Fietstocht  KBO-Kring Gemeente Roosendaal. 
 
De fietstocht voor alle leden van de afdelingen KBO-Kring  
Gemeente Roosendaal gaat dit jaar naar Oudenbosch.  
We bezoeken de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbera en de 
kapel van St Louis.  
 
De Basiliek is een kopie van de Sint Pieter in Rome. 
In opdracht van Pastoor Hellemons is men in 1865 begonnen met 
de bouw hiervan. De architect van deze kerk is de beroemde  
Hr. Cuypers, bekend van o.a. het Rijksmuseum en het Centraal 
Station van Amsterdam. 
Het hoogtepunt van de Basiliek is de 63 meter hoge koepel, reeds 
van veraf te zien, met een indrukwekkende diameter van  
22,5 meter doorsnede. Ook is er een crypte onder de Basiliek, 
waarin nu ook een souvenirwinkel is gevestigd. 
 
Het instituut Saint Louis was meer dan een eeuw lang een  
jongensinternaat, beter bekend als de Broeders van Saint Louis, 
maar is inmiddels gesloten. 
De monumentale gebouwen bepalen nog steeds het straatbeeld in 
het historisch centrum van Oudenbosch. 
Pastoor Hellemons was hier ook de initiatiefnemer van. 
Hij stichtte in 1840 een kloosterorde met als doel de Oudenbosche 
jeugd te onderwijzen. 
De Grote Kapel  van Saint Louis is geïnspireerd op de Romeinse 
neobarok, die Pastoor Hellemons zo bewonderde.  
De voorgevel is bijvoorbeeld gemodelleerd naar De Sint Jan van 
Lateranen in Rome. Pas in 1889 kreeg de kapel de zo  
kenmerkende koepel. 
 
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 
We verzamelen ons om 11.45 uur voor de lunch in de zaal van 
Brasserie Tivoli, Jezuïetenplein 33, Oudenbosch. 
12.00 uur is de lunch. 
13.00 uur is er een rondleiding in de Basiliek en St. Louis ( we 
splitsen de groep ) 
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14.00 uur is er pauze koffie/thee met iets lekkers in de zaal van 
Brasserie Tivoli 
14.45 wisselen de excursiegroepen 
16.00 einde van de excursie. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 12.50 voor de lunch en  
€ 2.00 eigen bijdrage ( koffie/thee met iets lekkers en excursie.) 
Totale kosten p.p. is dan € 14.50. 
De andere kosten zijn voor rekening van  
KBO-Kring Gemeente Roosendaal. 
 
De fietstocht vind plaats op donderdag 13 september 
Graag aanmelden bij je eigen afdeling voor  
7 september i.v.m. de organisatie. 
Bij slecht weer wordt deze fietstocht verplaatst naar  
woensdag 19 september. 
 
KBO-Kring Gemeente Roosendaal wenst iedereen een gezellige 
en fijne fietstocht toe. 
 
KBO-Roosendaal  
Leden van KBO-Roosendaal vertrekken om 10.00 uur bij Buurthuis 
Keijenburg en zijn dan om 11.45 uur in Oudenbosch voor de lunch 
en het dagprogramma. 
Als je wilt je kun je in Keijenburg nog een kopje koffie drinken, 
want s’ morgens is er geen koffiestop. 
Na afloop vertrekken we gezamenlijk richting Roosendaal en zijn 
dan weer terug rond de klok van 17.30 uur. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 7 september 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  
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Oudenbosch                                          13 september 2018 
 
Naam: ……………………………………………………………..…….. 
 
Adres: ……………………………………………………………............ 
 
Plaats: ……………………………Tel:………………….………………. 
 
Aantal personen: ……………………………………..…………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit is tevens de laatste excursiefietstocht van dit jaar. 
In mei 2019 gaan we weer van start met de bedevaart naar 
Meerseldreef. 
Nico en Jan bedanken iedereen die dit jaar weer meegefietst  
hebben en hopelijk zien we elkaar weer volgend jaar. 
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Belastinginvullers  
van KBO-Roosendaal helpen ouderen in de hele regio van de 
Gemeente Roosendaal (Roosendaal, Heerle, Moerstraten,  
Nispen, Wouw en Wouwseplantage) 
 
Belangenbehartiging is van oudsher een belangrijke taak. 
Heel belangrijk is de individuele belangenbehartiging, daarmee 
helpen we individuele ouderen waar dat nodig is.  
 
Belastinginvullers staan voor u klaar. Deze vrijwilligers zijn  
speciaal opgeleid om u op een betrouwbare en deskundige wijze 
te helpen met het invullen van uw belastingpapieren tegen een 
kleine onkostenvergoeding.  
 
Binnenkort (dit najaar) start er weer een opleiding voor  
Belastinginvuller. 
 
KBO-Kring Gemeente Roosendaal vraagt voor deze functie 
vrijwilligers uit de regio Gemeente Roosendaal. 
 
Heeft u belangstelling  en wilt u zich aanmelden  voor de  
opleiding belastinginvuller dan kunt u informatie inwinnen of u 
aanmelden bij 
Ad van Hoof,  tel.0165 529271  
advanhoof@home.nl 
 
 
 
Informatie voor filmliefhebber 
 
Voor de filmliefhebbers is er goed nieuws. 
Als je met je KBO-pas naar de film gaat in Cinema Paradiso,  
Brugstraat 48, Roosendaal krijg je korting. 
Je betaald maar € 7.00 voor de film op zondagochtend,  
woensdag- of donderdagavond. 
 
Kijk op www.cinemaparadiso.nl welke films er zijn. 
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Verslag Fietstocht Fort de Roovere 
 
Op 19 juli was het alweer een prachtige dag voor een fietstocht. 
Met 43 personen fietsten we richting Kruisland, maar natuurlijk met 
een omweg, anders waren we te vroeg voor de koffie.  
Rond de klok van tien kwamen we aan bij De Commerce.  
De kopjes voor koffie/thee stonden al klaar op het terras.  
We konden inderdaad op dit tijdstip al heerlijk buiten zitten.  
Heerlijke appeltaart met slagroom werd er bij geserveerd en dat 
ging er wel in.  
Voor de liefhebbers was er nog een tweede kopje koffie. 
Kwart voor elf vertrokken we richting de Pompejus. 
Via een prachtige mooie slingerweg langs velden met  
aardappelen, graan en mais waren we mooi op tijd voor de lunch 
in “De Schaft” bij die mooie toren De Pompejus en de Mozesbrug 
op het terrein van Fort de Roovere.  
De lunch was eenvoudig, maar wel lekker.  
Na de lunch was er tijd voor ontspanning. Voor de liefhebbers de 
toren op of een wandelingetje over de Mozesbrug.  
Maar je kon ook heerlijk op een bank zitten en genieten van de 
rust en de  mooie omgeving. 
Half twee was het weer tijd om te gaan fietsen richting Wouwse 
Plantage. De route ging deze keer over het terrein van GGZWNB, 
voor enkele misschien wel nieuw.  
Na nog een afzakkertje bij Bistro Douwe Schuur werd het tijd om 
weer op de fiets te stappen en konden we bij thuiskomst nog  
genieten van de laatste kilometers van de Tour de France, de rit 
naar  Alpe D’Huez, om te kijken naar de prestaties van de  
Nederlanders. 
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Workshop “taart decoreren” iets voor U? 
 
 

   
 
Inhoud van de workshop:  
In deze workshop leert Saskia Speekenbrink je eerst hoe je een 
taart vult, bekleedt en decoreert. Je krijgt hiervoor een rond kapsel 
(biscuit) van 20cm doorsnede die je gaat vullen met overheerlijke 
crème van banketbakkerskwaliteit en een laagje jam. Vervolgens 
ga je de taart bekleden en decoreren met fondant. De taart kan 
worden gedecoreerd dmv het gebruik van uitstekers en andere 
vormpjes.  
 
Uitstekers: 
De avond waarop we met uitstekers werken, leer je niet alleen 
werken met gewone plastic of metalen uitstekers, maar ook met 
plunger cutter, straight frill cutters (=sierrand uitstekers) etc. Er is 
ruime keus aan uitstekers in allerlei vormen, maten en thema's. 
 
Voor wie is de workshop:  
De basisworkshop ronde taart decoreren is prima geschikt voor 
beginners, dus voor iedereen die nog nooit eerder een taart met 
fondant heeft gedecoreerd. Er wordt gewerkt met groepen van 
max.12 personen. 
 
Wat is inbegrepen:  
Koffie of thee en iets lekkers bij de koffie. Aan het einde van de 
avond neem je je eigen taart voor ca. 10 personen mee naar huis! 
De taart kun je als je dat wilt prima invriezen tot 3 maanden na het 
maken van deze taart. 
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Kosten:  
De kosten voor deze workshop zijn € 35.00. 
  
Duur van workshop:  
De tijd die voor een workshop staat is 
 +/- 3 uur, het kan echter gebeuren dat het iets uitloopt, dit is  
afhankelijk van het tempo en ervaring van de deelnemers.  
 
Wanneer:  
In de maand oktober heeft Saskia een aantal mogelijkheden bij-
voorbeeld (net voor de herfstvakantie) op  
donderdag 12 oktober of vrijdag 13 oktober ‘s middags aanvang 
14.00 uur of ‘s avonds om 19.00 uur  
De plaats voor de workshop is nog niet bekend en krijgt u nog te 
horen.  
 
U kunt zich aanmelden door invullen van het onderstaand strookje 
en opsturen vóór 15 september 2018 naar:  
 
KBO- Krater t.a.v.   
Rini Jongeneelen, Stephanusdonk. 11, 4707 XB Roosendaal  
of e-mailen naar: mgjjongeneelen@kpnmail.nl 
 
 
—————————————————————————————- 
 
Naam:  …………………………………………………………………... 
 
Adres: ……………………………………………………….………...…. 
 
Plaats: ……………………….……..Tel:………………………….……. 
 
Ik kan op: 
Donderdag 12 oktober    ’s middags          ’s avonds 
             
Vrijdag 13 oktober           ‘s middags          ’s avonds   
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Oproep reserve wijkvertegenwoordiger 
 
De groep wijkvertegenwoordigers is op zoek naar een nieuwe  
collega, die wanneer dit nodig is de taken van een  
wijkvertegenwoordiger tijdelijk kan overnemen. 
 
Wat wordt er van u verwacht: 
· Geïnformeerd zijn over doelstelling van KBO-Roosendaal en 

wat KBO te bieden heeft aan zijn leden. 
· Antenne en Ons bezorgen bij leden in een vaste wijk. 
· Assisteren bij het in elkaar vouwen van de Antenne. 
· Vergaderingen bij wonen (11 keer per jaar) 
· Mutaties van de ledenadministratie in je eigen route verwerken 

(in het bezit zijn van een computer is een pré). 
· Nieuwe leden verwelkomen/inschrijven met een persoonlijk  
 bezoek. 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze secretaris,  
Lia Openeer tel: 0165-528364  of 
bij de coördinator van de wijkvertegenwoordigers 
Jan Hendrikx tel: 0165-556499. 
 
 
 
Verslag busreis Veere 
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Op dinsdag 10 Juli gingen we vanaf onze opstap plaats om  
10.30 uur naar Veere.  
We waren met 25 mensen. Een mevrouw was het vergeten, nadat 
onze reisleider Jos Vrolijk haar gebeld had, heeft ze ons  
geadviseerd om zonder haar weg te gaan. 
We vertrokken alsnog op tijd. 
Het weer was bewolkt en fris ,het was amper 20gr.  
Maar het was droog. Eenmaal in de bus begon het wat regenen 
maar dat is goed voor de natuur en wij zitten droog. 
 
Om 11.15 uur zaten we in Kruiningen aan de koffie met zoals in de 
bus gezegd werd een Zeeuwse Bolus, maar het waren vreemde 
Zeeuwse Bolussen, want het was slagroomgebak en omdat deze 
verslaggeefster dat niet mag hebben was zei de enige die een 
echte Zeeuwse Bolus kreeg. 
 
Na de koffie reden we richting Veere waar we rond 12.15 uur   
aankwamen en onze vrijheid hadden tot 16.45 uur. Inmiddels was 
het droog, maar wel behoorlijk aan de frisse kant. 
Er was genoeg te zien en te beleven. Leuke ouderwetse  
Winkeltjes, zoals een echte snoepwinkel met wel 100 verschillen-
de soorten snoep. 
Er waren oude ambachten zoals een stoelen vlechter en de  
schapen werden geschoren. 
Jammer dat de Grote Kerk uit de 14e eeuw gesloten was. 
Op de Braderie waren de standhouders in echte Zeeuwse  
Klederdracht. Leuk om te zien. Omdat het stevig waaide kon je  
boven op dijk aan het water lekker uitwaaien. 
Zo te horen heeft iedereen zich wel vermaakt, af en toe een koffie 
tentje in om even warm te worden. 
Om 16.45 uur was iedereen op tijd terug en reden we naar  
Wolphaartsdijk voor ons diner. 
Om 17.30u.konden we direct aan tafel. Tegen 19 uur reden we 
weer huiswaarts en waren om 19.45 uur weer op de Lindenburg. 
We waren dus op tijd voor de voetbal met de Belgen. 
Helaas liep dit minder goed af. 
 
Anneke Krens 
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Fiets of wandel mee vanaf  
Natuurpoort Landgoed Wolfslaar 
 
Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend startpunt om op de 
fiets de natuur te ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten 
te zijn. De ANWB, KBO-Brabant en Stichting Brabantse  
Natuurpoorten dragen hier graag aan bij en organiseren deze  
zomer fiets- en wandeldagen door het Brabantse landschap.  
Zo is er op zaterdag 18 augustus een fiets- en wandeldag bij  
Natuurpoort Landgoed Wolfslaar in Breda. Deelname is gratis en 
iedereen is van harte welkom om mee te doen.  
 
Iedereen die wil fietsen of wandelen kan tussen 10.00 en  
14.00 uur de routebeschrijving afhalen bij de stands van ANWB en 
KBO-Brabant bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar,  
Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda. 
  
De afstand van de fietsroute is circa 40 km (ingekort circa 25 km) 
en de wandelroute zo’n 5 km. Vrijwilligers van de ANWB en  
KBO-Brabant staan op locatie klaar om iedereen welkom te heten. 
  
Wat bieden we?  
 . Prachtige tochten door de Brabantse natuur 

· Start tussen 10.00 uur en 14.00 uur 
· Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig 
· ANWB- en KBO-Brabant-leden krijgen op vertoon van hun 
pas een goodiebag 
· Kinderen krijgen een verrassing 
· Voldoende horeca en parkeergelegenheid aanwezig 
· Informatie over de natuur en route 

Fiets of wandel je liever niet alleen, sluit dan aan bij een groep. 
Om 11.00 uur staan ANWB-vrijwilligers klaar om de  
fiets- en wandeltocht te begeleiden. 
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Data en locaties van alle ANWB fiets- en wandeltochten bij  
Brabantse Natuurpoorten 

· ·Zaterdag 18 augustus – Natuurpoort Landgoed Wolfslaar – 
Breda 

· Zaterdag 1 september – Natuurpoort De Heksenboom –  
Sint Anthonis 

· Zaterdag 15 september – Natuurpoort van Loon –  
Loon op Zand 

Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/anwbtochten  
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Verslag fietstocht Turfroute 
 
De weergoden waren ons weer gunstig gestemd, bij vertrek een 
beetje motregen, maar dat was al snel over.  
Het werd goed fietsweer. Vertrek bij parkeerplaats Sportpark  
Vierhoeven met 54 personen. Het was een grote opkomst en de 
groep werd dus in tweeën gesplitst. 
Via een mooie route langs de Turfvaart kwamen we bij het punt 
waar twee turfvaarten samenvloeien. Even een stop gemaakt om 
ook de kunstwerken te bekijken. 
Daarna via Nieuwmoer richting de Bakkersmolen voor de koffie. 
Na het heerlijke bakje koffie met een lekker stuk gebak werd de 
tocht weer hervat. Via een mooie knooppuntenroute met mooie 
fietspaden kwamen we aan in Kalmthout. Even een stukje langs 
een drukke weg, spoorweg over en om kwart voor twaalf kwamen 
we aan bij het Natuur educatief centrum De Vroente.  
De eerste groep was al gearriveerd en was reeds binnen.  
Hier zag je o.a. veel opgezette vogels, dieren, uilen en allerlei  
informatie over het gebied “De Kalmthoutse Heide”. 
Ook kon je proeven van de “wormen” maar daar was niet veel  
interesse in.  
Na alles zo een beetje gezien te hebben was het tijd voor de 
lunch. Dit was wel een stukje terug naar Kalmthout maar het adres 
was de moeite waard. Zij waren eigenlijk gesloten maar toch  
speciaal voor ons open gegaan.  
Tegen twee uur was het weer tijd om te vertrekken door het  
natuurreservaat over een veenbrug richting Kalmthoutse Heide. 
Nog steeds is hier het gevolg te zien van de brand in 1996.  
Onderweg nog een kleine stop gemaakt om je “keel” te smeren 
met water of snoep.  
Om half vier waren we in Nispen om daar nog lekker een terrasje 
te nemen en dan weer huiswaarts. Het eindpunt was eigenlijk weer 
de parkeerplaats bij Sportpark Vierhoeven maar die route daar 
naar toe daar zijn we niet meer aan toegekomen.  
Na een drankje fietsten velen al huiswaarts. 
Iedereen weer bedankt voor de gezelligheid.  
 
Gr. Jan 
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Onze activiteiten 
 
Donderdag 16 augustus   14.30-16.00 
Duo in the Mood,‘t Trefpunt 
De muziek die duo in the Mood  brengt gaat voornamelijk over de 
jaren '60 en '70, met alle bekende Nederlandstalige meezingers. 
Maar ook het Franse chanson en de Duitse schlagers maken er 
deel van uit. Kosten: €5,00 voor externe bezoekers. 
 
Donderdag 23 augustus  14.30-16.00 
Bingo 
Een middag vol kansen en gezelligheid! Komt u ook om een gokje 
te wagen? Kosten: €5,00 voor externe bezoekers. 
 
Maandag 27 augustus  10.30-11.30 
Klassiek uurtje, ’t Palet 
Rob van Woerkom neemt u mee in de wereld van de klassieke 
muziek. We beginnen de ochtend met enkel luistermomenten, 
maar na het bakje koffie komt hier ook beeld bij.  
Kosten: €5,00 voor externe bezoekers. 
 
Donderdag 30 augustus  14.30-16.00 
Het Roosendaalse Shantykoor ’t Craeyenest, ’t Trefpunt 
Het in 2004 opgerichte Shantykoor kent ondertussen zo ongeveer 
40 leden. ’t Craeyenest is een koor dat zich onderscheidt van an-
dere koren middels hun genre muziek: oude zeemans-
werkliederen. Shanty’s zijn werkliederen die gezongen werden aan 
boord van de grote zeilschepen in de periode 1820-1930.  
Kosten: €5,00 voor externe bezoekers. 
 
St. Elisabeth | Wouwseweg 21 | 4703 BL Roosendaal 
0165 592400 | info@stelisabeth.nl | www.elisabethroosendaal.nl 
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 Bridgekampioenschap van KBO-Brabant 
 
Dit najaar organiseert KBO-Brabant samen met de BridgeBond 
opnieuw het KBO-Brabant Bridgekampioenschap. Vorig jaar een 
groot succes, de deelnemers waren zéér enthousiast.  
KBO-Brabant hoopt dat er in 2018 nóg meer mensen meedoen! 
Doet u ook mee? U hoeft zéker geen ervaren speler te zijn,  
iedereen kan meedoen en iedereen kan in de prijzen vallen.  
Het plezier staat voorop! Er zijn in oktober vijf voorrondes door 
heel Brabant heen. De finale is op 13 november in Berlicum. 
 
De enige voorwaarde is dat u lid bent van een KBO-Afdeling.  
Dat wordt gecontroleerd vóór aanvang van de wedstrijd. U moet 
dan uw KBO-ledenpas laten zien, die op uw naam staat.  
De kosten bedragen 14 euro per paar, van tevoren te voldoen. 
 
De vijf voorrondes zijn in: 

Zevenbergen                   zaterdag 6 oktober, 13.30 uur 
Den Dungen                    woensdag 10 oktober, 13.30 uur 
Boxmeer                         vrijdag 12 oktober, 13.30 uur 
Waalre                            donderdag 18 oktober, 13.30 uur 
Berkel-Enschot                dinsdag 23 oktober, 13.30 uur 

  
U hoeft overigens helemaal geen lid te zijn van de BridgeBond, 
maar als u wél lid bent kunt u uw lidnummer doorgeven, dan kunt 
u met uw deelname NBB-meesterpunten verdienen. 
  
U kunt zich opgeven via de website van KBO-Brabant en kiezen 
voor een voorronde bij u in de buurt. Maar als de datum niet  
uitkomt en u wilt tóch meedoen, geeft u zich dan op voor een  
andere locatie, op een dag dat het u wél uitkomt.  
Dat is geen probleem. 
 
Ga naar www.kbo-brabant.nl; op de eerste pagina staat in de 
rechterkolom een gele ‘knop’, daarop klikken en dan komt u op 
een pagina waarop staat hoe u zich kunt aanmelden. Iedereen die 
zich opgeeft krijgt later via de e-mail nog een herinnering. 
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Boze tongen 
 
Kromme gedachten, jij strijkt ze recht 
 
Want je weet niet wat men van je zegt 
 
Weer die verantwoording die jij steeds aflegt 
 
Want zo zal het gaan, zo blijft het altijd 
 
Boze tongen blijven steeds in de meerderheid 
 
En de minderheid, die het zo goed bedoelt 
 
Blijft achter in de schaduw, door jouw twijfels overspoeld 
 
Want zo zal het gaan, zo blijft het altijd 
 
Boze tongen blijven steeds in de meerderheid 
 
Ook boze tongen hebben genoeg aan zichzelf 
 
 

 Aangereikt door een lid 
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 Informatie over leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Hr. E.A.M. Bogers     
Mw. P. Hendriks     
Mw. C.P.W.A. Snels - de Kort   
Mw. C. van Ham      
Mw. A.C. Bilok - de Bruyn    
Mw. C.J. van Merode - van de  Wegen   
Zr. Gertrude Boenders    
Hr. A.C.M. de Nijs     
Mw. N.M.C. Houtepen    
Hr. P.A.A.den Biggelaar    
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. C.A.A. van Eekelen – Bartels   
Hr. P.H. van Laarhoven      
Mw. A.W. Oudhof     
Hr. W. Maas      
Mw. D.M. Stuart – Diender    
Hr. L.M.A. Segers     
Mw. J.C.E.M. Segers    
Hr. C.T. de Rooij     
Mw. J. de Rooij – Klaverdijk   
Mw. A.M.H. Vrolijk     
Hr R.A. Ruytenbeek    
Hr. P.F.A.M. Mouws    
Mw. D. Mouws – Luijckx    
 
Jubilea: 
Hr. en Mw. Bierbooms   40 jaar getrouwd 
 
12 augustus 
zr. Aldegonde Watzeels    70-jarige Professiefeest 
zr. Marie Thérèse van Bakel  60-jarige Professiefeest 
 
Proficiat! 
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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    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     
 
 
 


