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

Veel informatie van KBO-Roosendaal zelf, de eerste helft van de  
Antenne. En de tweede helft van de Antenne is informatie van  
anderen. Heel fijn zoveel kopij. Dank jullie wel. 
 
Allemaal dingen om te doen, maar één bladzijde om alleen maar te 
lezen en dat het is het verslag van een bus reis. 
 
Ook heb ik over de post een gedicht gekregen, maar daar kwam ik 
jammer genoeg ruimte voor te kort. 
Volgende keer beter, hoop ik. 
  
Ik wens u weer veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 26 september 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 Buuthuis Keijenburg 
 
Op donderdag 20 September  zal er een optreden verzorgd  
worden door:      
                           Harvano 
 
Harvano is een harmonie, bestaande uit 50- plussers, die zich met 
veel plezier volledig willen wijden aan hun muzikale hobby.  
De harmonie is opgericht in 1977 en bestaat dus inmiddels 41 jaar.  
De muzikanten verzamelen zich vanuit geheel westelijk  
Noord Brabant. 
De algemene leiding is in handen van een professionele dirigent, 
Nico van Oudheusden. 
Harmonie Harvano staat garant voor een gezellige en sfeervolle 
middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Iedereen is van harte welkom!  
Van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg. 
De leden van de KBO worden verzocht om hun ledenpas mee te 
brengen. 
Toegang: leden: € 2,--; niet-leden: € 3,50 
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Groot  Walking Football toernooi 
 
Op woensdag 10 oktober organiseert Old Stars DVO 60 voor de 
1e maal een toernooi Walking Football voor 60 +. op Sportpark 
Hulsdonk in Roosendaal. 
Dit toernooi staat in het teken van het 750 jaar bestaan van de  
Gemeente Roosendaal. 
Om 12.00 uur beginnen de wedstrijden tot ongeveer 17.00 uur.  
Daarna volgt de prijsuitreiking. 
 
Er kunnen maximaal 16 teams aan deelnemen en tot nu toe zijn er 
al 14 teams aangemeld o.a. Old Stars Roosendaal, Feijenoord, 
NAC, PSV, Dia, RBC, Orion, FC Tilburg, DBS en nog aantal meer. 
 
Benieuwd wat Walking Football is? 
Kom kijken en kom onze eigen Old Stars aanmoedigen. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Old Stars DVO 60 
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Binnen Sporten / Bewegen bij  
KBO-Roosendaal 
 
De vakanties zijn weer bijna voorbij en dan is het  tijd om je  
conditie weer op peil te brengen. 
KBO-Roosendaal heeft eigen binnensportactiviteiten o.a. 
 
Zumba Gold 50 +:  
deze sport is bewegen op de klanken van Latijns Amerikaanse  
muziek maar ook op andere muziekstijlen om  zodoende de  
deelnemers meer mobiliteit en flexibiliteit mee te geven.  
Het bewegen op de juiste manier is essentieel, zeker op latere 
leeftijd!  Zumba® Gold concentreert zich op conditie training van de 
spieren met lichte ritmische oefeningen.  
Iedereen bepaald zijn eigen niveau.  
 
Aqua-aerobic:  
deze sport bestaat uit een combinatie van verschillende arm en 
beenbewegingen in het doelgroepenbad van zwembad De Stok. 
Het verbetert de conditie en tijdens de les worden onder andere de 
buik- en rugspieren sterker gemaakt. Het water is altijd 33 graden. 
Juist voor mensen met reumatische klachten is Aqua-aerobic een 
uitkomst. 
 
Dynamictennis:  
deze sport is een attractieve racketsport voor Senioren, zowel  
voor dames en heren. 
Het is een lichte en verrassende vorm van tennis, gespeeld  
volgens tafeltennisregels met een superlichte “foambal“ en een 
lichtgewicht tennisracket. Deze sport vindt  plaats op een  
badmintonveld met een net op tennishoogte. 
 
Heb je interesse neem gewoon een gratis proefles. 
 
Meer informatie waar deze sporten plaatsvinden en 
de contactpersonen vind je elders in deze Antenne. 
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Je kunt ook sporten in het Kellebeekcollege: bij Room to move. 
Gratis sporten met begeleiding op beweegapparaten. 
Info bij Kees van Loenhout  Tel: 06-10584585. 
 
Ook bij onze adverteerder Dynamic Movement kun je  
binnensporten op apparaten waar je een flinke korting krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 

  September 

Ma 10 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 11 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do 13 10.00 uur Fietstocht KBO-kring  
Gemeente Roosendaal 

Vr 14 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 17 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    18 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo    19 13.30 uur Fietsen 

Do    20 14.00-16.00 Optreden Harvano in Buurthuis 
Keijenburg 

Vr    21 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    24 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    25 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    27 13.30 uur Fietsen 

Vr    28 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  Oktober 

Ma     1   9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di     2 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do     4 13.30 uur Fietsen 

Vr     5 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 
 
 
 
 
Ouderenkoor  “Zanglust” 
 
Zingt u graag en bent u boven de 60 jaar dan nodigen wij u van 
harte uit op donderdag middag tussen 2 en 4 uur eens te komen 
luisteren naar hetgeen wij allemaal zingen. 
Ook heren zijn van harte welkom! 
Wij zijn bereikbaar in de zijzaal van de Moeder Godskerk, ingang 
Luykenlaan. 
 
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen via e-mail: 
wdartee@kpnmail.nl of 
telefonisch nr. 01655541417. 
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Workshop “taart decoreren”  

   
Inhoud van de workshop  
In deze workshop leert Saskia Speekenbrink je 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 d.m.v. het gebruik van uitstekers en andere 
vormpjes.  
Voor wie is de workshop: De basisworkshop ronde taart 
decoreren is prima geschikt voor beginners. Er wordt gewerkt met 
groepen van max.12 personen. 
Wat is inbegrepen: Koffie of thee met iets lekkers. Aan het einde 
van de workshop neem je je eigen taart (ca.10 personen) naar 
huis!  
Kosten: De kosten zijn € 35.00.  
Duur van workshop: Ongeveer 3 uur, het kan echter gebeuren 
dat het iets uitloopt, afhankelijk van het tempo en ervaring van de 
deelnemers.  
Wanneer: op de donderdag 11 of vrijdag 12 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 nog aanmelden tot 15 september bij:  
Rini Jongeneelen, Stephanusdonk. 11, 4707 XB Roosendaal  
of e-mailen naar: mgjjongeneelen@kpnmail.nl 
—————————————————————————————-- 
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………… 
Plaats: …………………………….………..Tel:…………………. 
Ik kan op: 
Donderdag 11 oktober    ’s middags          ’s avonds 
Vrijdag        12 oktober    ‘s middags          ’s avonds  
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Stadswandeling door Roosendaal 
 
We, de werkgroep krater, hebben een mooie stadswandeling door 
Roosendaal geregeld.                                      
Deze wordt gehouden op woensdag 3 oktober 2018.                                                            
Onze gids van die dag zal Jos Hopstaken zijn die we via  
VVV Roosendaal hebben vastgelegd.                                                                                                                                              
De duur van de wandeling zal ongeveer 1,5 uur zijn. Het aantal 
deelnemers is minimaal 15 en maximaal 20 personen.                                                                        
Vertrekpunt is bij het VVV kantoor op de Oude Markt te  
Roosendaal.                                       
Aanvang is 14:00 uur.  
Kosten voor deze wandeling bedragen € 1,50 p.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zich aanmelden door het invullen van onderstaand strookje 
en opsturen vóór 15 september 2018 naar: 
KBO-krater t.a.v. Cees Jongeneelen, Geerhoek 38, 
4724 EJ  Wouw of e-mailen naar: cdjongeneelen@home.nl  
————————————————————————————— 
 
Naam:…………………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………… 
Plaats:……………………………………..Tel:……………………….. 
 
Ik kan op 3 oktober a.s. om 14:00 uur aanwezig zijn. 
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Het Kunstlokaal Roosendaal   
 
heeft de komende maanden weer een aantal workshops gepland 
staan. 
 
Woensdag  24 okt.  Zentangle tekenen 9.30-11.30    € 20 
Woensdag  7 nov. Vrolijke vogel gips 9.30-12.00    € 27,50 
Zaterdag    10 nov. Zentangle tekenen 13.30-15.30    € 20 
Woensdag 14 nov. Handletteren  9.30-11.30    € 20 
Vrijdag       16 nov. Mozaïek   9.15-12.15    € 35 
Maandag   19 nov. Mozaïek  9.15-12.15    € 35 
Zaterdag    24 nov. Handletteren  13.30-15.30    € 20 
 
Woensdag  12 dec. Engel uit gips 9.30-12.15    € 27,50 
Zaterdag     15 dec. Engel uit gips 13.30-16.15    € 27,50 
 
Op onze website kunt u uitgebreide informatie vinden over de 
workshops www.hetkunstlokaalroosendaal.nl   ook via facebook  
 
U als lid van de KBO ontvangt 10 % korting op deelname aan de  
kunstzinnige workshops bij Het KunstLokaal Roosendaal.      
Adres: Oostelijke Havendijk 13 B,  4704 AD Roosendaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstatelier voor Senioren 
Iedere dinsdag van 9.30u  tot 12u  is er een kunstatelier voor  
Senioren. Onder enthousiaste begeleiding van Marijke Maas kan 
je allerlei materialen en technieken leren kennen en de kunstenaar 
in jezelf ontdekken. Een 11 rittenkaart kost slechts  € 125,-   U kunt 
zich aanmelden via info@marijkemaas.com of 06-20952543.   
Graag tot binnenkort     
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Sta zeker In Balans 
 
Dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen en wandelen, wilt u 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven doen. Sta zeker In Balans is 
een beweegprogramma in groepsverband dat uw spierkracht  
versterkt en uw balans verbetert.  
Hierdoor verkleint uw kans om te vallen.  
 
Op dinsdag 2 oktober, in de valpreventieweek 2018, vindt de  
eerste informatiebijeenkomst plaats van het beweegprogramma 
Sta zeker In Balans. U bent om 10:00 uur van harte welkom in 
wijkcentrum ’t Dijksteeke. 
 
Tijdens deze kosteloze bijeenkomst krijgt u meer informatie over 
de opbouw en inhoud van het beweegprogramma. Het programma 
In Balans is een erkend programma door VeiliheidNL en tot stand 
gekomen door een samenwerking van Groenhuysen, wijkcentrum 
’t Dijksteeke en Sport Service Noord-Brabant. Samen dragen wij 
graag bij aan het langer thuis kunnen wonen voor de inwoners van 
Roosendaal.  
 
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens:  
 
Klantbureau Groenhuysen:  
Telefoonnummer: 088 - 55  740 00 
E-mailadres: klantbureau@groenhuysen.nl 
of 
Demy Weertman, Sportservice Noord-Brabant:  
Telefoonnummer: 06-41338563 
E-mailadres: d.weertman@ssnb.nl 
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Verslag busreis naar Delft 
 
Dit was een geweldige onvergetelijke dag en een aanrader voor 
herhaling voor iedereen die nog niet meegeweest zijn. 
Om 2 min. voor 9u vertrokken we en na een 5 kwartier zaten we al 
te smullen van gebak en koffie. 
Delft is een oude stad met veel oude gebouwen. Na de koffie naar 
de Nieuwe Kerk, erg indrukwekkend met zijn mooie orgel en  
beelden en de graven van het Koninghuis. Onze gids legde ons uit 
hoe het gaat als er iemand van het Koninklijkhuis word bijgezet. 
Na het bezoek aan de Kerk gingen we varen door de oude  
grachten en we kwamen onder 22 bruggetjes door. 
We zagen veel van Johannes Vermeer en waar Willem van Oranje 
vermoord was door Balthazar Gerards. Halverwege de rondvaart 
gingen we aan wal naar de Porseleinen Fles. 
Het was de fabriek en het musuem van Delfs Blauw. 
Ook erg intresant, niet duur want een handgemaakte Delfs Blauwe 
vaas is maar 1800.- Euro. 
Het Koninklijk servies heeft als standaard een ijsvogel in de borden 
en een 24karaats gouden randje. 
Daarna weer terug gevaren naar de markt waar we zo’n 3 kwartier 
vrij waren en er werd gretig gebruik gemaakt van de terrasjes op 
de markt en de  bijzondere oude winkeltjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KBO-Roosendaal 

15 

Om 16,30u op naar Wagenberg waar we een heerlijk en bijzonder 
goed verzorgd diner hadden. 
Daarna richting Roosendaal en waren om 20.15u weer op de  
Lindenburg. 
Ik moest het verslag kort houden maar mijn kladje is nog eens zo 
lang. Dank aan onze reisleider die een incidentje op moest lossen  
en als hij niet opgelet had, had ik mijn rollator bij de koffie tent  
laten staan.. Nogmaals het was een prima dag met goed weer. 
 
Anneke Krens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenactiviteit IVN 
 
Dinsdag 25 september:  
Tuinbezoek familie de Blok 
We vertrekken om 13.00 uur op de fiets vanuit het MEC naar de 
Hulsdonksestraat in Roosendaal waar we de min of meer  
historische tuin van de familie de Blok gaan bezichtigen.  
Deze tuin is vanwege de leeftijd en de waterpartijen historisch te 
noemen.  
Er is in de afgelopen decennia weinig veranderd en in de grote  
vijver verblijven vissen die daar soms meer dan 30 jaar aanwezig 
zijn. In de tuin is een rondleiding gepland waar we veel van  
kunnen opsteken. Na afloop fietsen we richting de Vijfhuizenberg 
waar we te gast zijn bij Leon van Dorst. Een partijtje jeu de boulles  
is voor de liefhebbers mogelijk. 
 
Nadere informatie bij: Hans van Nassau  
Tel:  0623802757 
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Activiteiten Spirit in Roosendaal  
  
17 september:   Mariënburglezing 
Christelijk geloof in de wereld van vandaag 
Maandag 17 september vertelt René Grotenhuis hoe hij als  
theoloog en directeur van Cordaid wereldwijd geloofsgemeen-
schappen zag waar de invloed van de   Europese institutionele 
kerk tanende is. In de niet-westerse lijn van paus Franscicus lijken 
ze steeds vaker op een barmhartig Veldhospitaal.   
    
19 september:         Vredesviering en –maaltijd      
Woensdag 19 september om 19.30 uur komen we opnieuw bij  
elkaar in de O.L.Vrouwekerk (Kade 23) om samen met  
vluchtelingen te bidden voor meer vrede in de wereld.  
Ds. Marjo den Bakker en pastor Petra Versnel leiden ons naar het 
thema van dit jaar: Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen 
immers veel van elkaar leren op weg naar een vreedzame wereld.                                                           
Voorafgaand bent u om 18.00 uur welkom voor een gratis maaltijd 
om zo letterlijk en figuurlijk de smaak van vrede te proeven.  
U dient zich hiervoor wel op te geven vóór 14 september via  
spiritinroosendaal@gmail.com 
   
  
5 oktober:             Muziek: Krans van Rozen - Rozenkrans  
In de Mariamaand op vrijdag 5 oktober verzorgt dameskoor  
Oriënte o.l.v. Marie-Louise Egbers in de kapel een muzikale  
vertaling van dit dierbare gebed, waarbij de 15 geheimen uit het  
leven van Jezus en Maria bezongen en overwogen worden,  
omkranst met instrumentale      muziek, teksten, beweging en ... 
natuurlijk rozen. U bent uitgenodigd voor een uur lang inspiratie en 
genieten.                                      
Plaats: Mariastede, St. Theresiastraat 44, Roosendaal    
Tijd: 20.00 uur                        Kosten: vrije gift 
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9 oktober:            Palliatieve zorg: Marjorie Prime    
Dinsdag 9 oktober verkennen we met de filosofische film Marjorie 
Prime wat Kunstmatige Intelligentie (KI) kan gaan spelen in het  
leven van alledag. Het is 2045.  De tikje verwarde 80-ger Marjorie 
heeft van haar zoon een prime gekregen: een hologram van haar 
overleden man. Door deze te voeden met haar herinneringen 
wordt de prime langzaam de man die zij zo mist. O.l.v. Madeleine 
Timmermann en Marjeet Verbeek bespreken we deze intrigerende 
film. Willemijn Weterings (student KI) en Innovatieplatform Groen-
huysen helpen daarbij.                                
Plaats: kapel Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, Roosendaal    
Tijd: 19.00-22.00 uur  Kosten: vrije gift 
 
Mandala tekenen  
Helma Laanen biedt dit najaar drie cursussen aan onder het motto: 
“Mandala’s tekenen kan helen, creatief maken, tot rust en tot groei 
brengen.”   
Maandag 10 september start Basiscursus II (6 bijeenkomsten) 
over stromingsbeelden-spiegelen-vormprincipes-dynamische rozet
-kristal mandala.             Kosten: € 95.- 
Woensdag 3 oktober start Cursus gevorderden II(8 bijeenkomsten) 
over de 4 elementen-Kolam-basisbeginselen van het Keltisch 
knoop-en vlechtwerk.                Kosten: € 125.- 
Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal  
Tijd:   14.00 – 16.30 uur                                             
Meer info over data en cursus en opgave via: hlaanen@home.nl 
of: www.mandalakunstopmaat.nl  
 
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:      vrijdag 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 26 oktober,  
2, 9, 16 en 30 november (7/12 reserve)            
Tijd:       14.30 - 17.30 uur                                             
Kosten:  € 250.- (exclusief € 45.- materiaalkosten)
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com 
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BERICHTEN VAN SENIORENPASTORAAT 
ROOSENDAAL NOORD-OOST  
 
Seniorenmiddag in buurthuis Kalsdonk  
 
Op woensdag 12 september a.s. organiseert het  
seniorenpastoraat Roosendaal Noord-Oost weer een  
seniorenmiddag in Buurtcentrum Kalsdonk van 13.45 uur tot 16.00 
uur (inloop vanaf 13.30 uur). Deze middag wordt stilgestaan bij de 
betekenis en zingeving van het ouder worden. Daarvoor is  
uitgenodigd emeritus pastor Marinus van den Berg. Hij is bekend 
van tv, als pastor van het hospice in Rotterdam en van de vele 
boeken die hij heeft geschreven over dood en rouwverwerking.  
Onder het motto ‘Na-werk-tijd’ met zin aan tafel  verzorgt Marinus 
de inleiding en is er gelegenheid met hem in gesprek te gaan. 
De leiding van het Buurtcentrum weet graag tevoren op hoeveel 
mensen ze kunnen rekenen. 
U kunt zich vóór maandag 10 september a.s. opgeven via de 
mail: senioren@sint-norbetusparochie.nl of telefonisch via het  
parochiecentrum (0165) 534 667. 
Alle senioren uit Roosendaal zijn van harte welkom! 
 
 
Filmmiddag 
 
De filmmiddag staat gepland op donderdag 27 september a.s. in 
het Fatimahuis in de Dr. Schaepmanlaan.  
De middag begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en film 
‘Central do Brasil’ (Central Station) wordt vertoond.  
Een film over oud-lerares Dora die brieven schrijft voor analfabete 
migranten op het station van Rio de Janeiro.  
Zij gaat met de jongen Josué op zoektocht naar zijn vader.  
U hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar u bent van harte  
welkom! 
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Onze activiteiten 
 
Donderdag 20 September 14.30 uur - 16.00 uur  
Bloemschikken, ’t Trefpunt 
Met een groep van ongeveer 40 bewoners die komen 
bloemschikken kunnen we wel concluderen dat deze activiteit 
aansluit bij de wensen van de bewoners! Er heerst altijd een gezel-
lige sfeer in ‘t Trefpunt tijdens deze activiteit. Wat ook leuk is om te 
zien is dat er steeds meer familieleden eens een keer mee komen 
kijken en dit daarna blijven doen. Samen met elkaar werken aan 
een leuk bloemstuk is altijd leuker dan alleen!  
 
Aanmelden kan via Jeanine Kerstens, team welzijn 
(welzijn@stelisabeth.nl). Kosten € 5,00  
 
Maandag 24 September  10.30 uur - 11.30 uur 
Klassiek uurtje, ’t Palet 
Onder leiding van Rob van Woerkom kunt u weer genieten van 
een uurtje klassieke muziek. Rob weet voor u de mooiste  
klassiekers bij elkaar te zoeken en vertelt hier enthousiast over. 
We starten de ochtend met een half uurtje luisteren en na de koffie 
komen daar ook beelden bij van klassieke uitvoeringen.  
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers 
 
Donderdag 27 September 19.00 uur – 20.30 uur  
Zanggroep Rucphen, ’t Trefpunt 
Zanggroep Rucphen is opgericht in 1987 als een jongerenkoor. 
Veel leden zingen nu nog steeds bij het koor.  
De zanggroep bestaat uit 49 leden.  
Het repertoire bestaat uit Engelstalige en Nederlandse liederen. 
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers.  
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GEZAMENLIJK MET KORTING  
NAAR DE KRING  

SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 
 

Evita (try-out)   
Brigitte Heitzer, René van Kooten e.a. 

 
De wereldberoemde musical van Tim Rice en  

Andrew Lloyd Webber 
 

De tomeloze ambitie van de jonge Eva Duarte brengt haar van 
tweederangs actrice tot first lady en machtigste vrouw van  
Argentinië. Geliefd bij haar volk, gehaat door de elite en omstreden 
tot op de dag van vandaag. Een vrouw die tot het uiterste ging en 
door het noodlot jong stierf. Een heilige en een hoer.  
Maar nog altijd een mythe… 
In een tijd waarin we leven met machtige vrouwen als Hillary Clin-
ton, Angela Merkel, Theresa May, Madonna en Claire Underwood, 
stelt de musical Evita iemand centraal die hen voorging met een 
niet te stuiten ambitie. Een nieuwe groots opgezette versie van de 
wereldberoemde musical van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, 
met de hits Don’t Cry for Me Argentina en You Must Love Me,  
begeleid door een negenkoppig live orkest. 
 
vr 12 en za 13 okt | 20.00 uur | grote zaal | € 29,50  i.p.v. € 39,50 
(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 9 oktober.  
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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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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
 
Zr. R. Meeusen 
Hr. A.W.M. Schnijder 
Mw. M.D.A. Scuykens - Buijzen 
Hr. P.T.J. Piree 
Mw. E.A.M. Magielse - Vergouwen 
Hr. C.J.J. Tak 
Mw. M.H. Vriends – Winkelmolen 
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Hr. M.J. Braat 
Mw. I. de Bekker - Pronk 
Hr. R.G.A.M. Janssen 
Mw. M.A. Roodbol - Brands 
 
 
 
 
Bedankt 
 
Geacht bestuur en vrijwilligers, 
 
Met veel plezier heb ik vele jaren als vrijwilliger meegewerkt aan 
de Antenne en met name bij de “vouwploeg”.  
Helaas  heb ik vanwege mijn lichamelijke beperkingen deze  
werkzaamheden moeten stoppen. Ik zal de gezelligheid van dit 
team missen. De activiteiten  inzake de ledenwerving wil  ik graag 
voorlopig nog blijven doen.  
Jan Hendrikx kwam mij verrassen met een prachtig boeket  
bloemen, mede namens mijn vrouw hartelijk dank. 
 
Groetjes, Sjef en Riet Knappers 
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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     
 
 
 


