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

Iemand vroeg mij laatst of ik het heel druk had met het maken van 
de Antenne. Dat valt wel mee, want ik doe alleen het digitale deel. 
Ik krijg de kopij over de mail en maak thuis op de computer de  
Antenne door alle stukjes er netjes in te puzzelen. 
Daarna stuur ik hem via de mail naar de drukkers, ook vrijwilligers 
binnen KBO-Roosendaal. 
De wijkvertegenwoordigers samen met andere vrijwilligers rapen 
alle blaadjes bij elkaar, waarna hij wordt gevouwen en geniet. 
De wijkvertegenwoordigers bezorgen de Antenne daarna. 
Dus ik ben niet de enige die zich ermee bezig houd. 
  
Ik wens u veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 31 oktober 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  
 
Op  Donderdag 18 oktober organiseert de activiteitencommissie 
van  KBO-Roosendaal weer een gezellige middag met   
 
           Cabaret De Gulle Lach       
 
Cabaretgroep “ De Gulle Lach “ werd op 11 maart 2009 opgericht 
in Terheiden. De groep bestaat uit 5 dames en 8 heren, waarvan  
3 muzikanten ( keyboard, accordeon en basgitaar ). 
Ze brengen een zeer gevarieerd programma met liedjes en  
sketches en zijn er van overtuigd, dat er veel gelachen zal worden! 
Kom dat horen en zien: het zal de moeite waard zijn! 
Iedereen is van harte welkom! 
Het optreden begint om 14.00 uur;  
einde om 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg. 
Toegang: leden € 2,--; niet-leden € 3,50 
De leden van de KBO worden verzocht hun ledenpas mee te  
brengen. 
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KBO- activiteit Buurthuis Keijenburg 
 
 

                   
                                            
 
Op donderdag 8 november organiseert de  
activiteitencommissie van KBO- Roosendaal een  
gezellige  
 
                           MUZIKALE BINGO 
 
met als laatste ronde een leuke ‘ verhaaltjes- bingo’ ! 
 
Deze middag bedraagt de deelname  € 2,50 p.p. 
Zoals gewoonlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen met als ge-
bruikelijke hoofdprijs:  een goed gevulde tas met boodschappen. 
 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg 
KBO- pas meebrengen a.u.b. 
Iedereen van harte welkom!!!  
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Sinterklaasmiddag 
  

Op donderdag 22 november  organiseert de  
activiteitencommissie van KBO-Roosendaal een  
Sinterklaasmiddag in de zaal van Dansschool  Rottier aan de 
Vijfhuizenberg te Roosendaal.  
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Jack Buys. 
 
Het Sinterklaasfeest begint om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. 
De toegang voor deze gezellige middag bedraagt € 7,00 per  
persoon.  
Dit is inclusief een consumptie met wat lekkers. 
 
De kaartverkoop zal plaatsvinden op dinsdag 13 november .  
van 10.30 tot 12.00 uur op de onderstaande locaties.  
 
 
Adventsviering 
 
Op deze ochtend zijn ook de kaarten verkrijgbaar voor de  
Adventsviering, die eveneens zal worden gehouden in de zaal 
van Dansschool Rottier op dinsdag 11 december.     
Op deze dag is de zaal open vanaf 10.00 uur, sluiting ± 16.15 uur. 
Om 11.00 uur is er ook dit jaar In plaats van de Eucharistieviering 
een viering met teksten en liederen, die aansluiten bij actuele  
onderwerpen.   
Na de lunch is er een middag in Kerstsfeer, met een optreden van 
het  
 
                            Combo Roselander Musikanten 
                                                                                                      
Nadere informatie over deze middagen kunt u lezen in de  
volgende editie van de Antenne. 
De kosten voor deelname aan de Adventsviering- Middag in 
Kerstsfeer bedragen € 10,00 per persoon. Dit is inclusief de 
lunch en twee consumpties. 
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KAARTVERKOOP dinsdag 13 november 
Van 10.30 tot 12.00 uur 
 
Sinterklaasmiddag: donderdag 22 november,  
toegang € 7,00 p.p 
 
Adventsviering: 11 december,  
toegang € 10,00 p.p. 
 
Locaties: 
 

· Buurthuis Keijenburg 
· Buurthuis De Wieken  Kroeven 
· Buurthuis Dijksteeke Kortendijk 
· Bergspil Tolberg 
· Fatimahuis ( in plaats van Hoge Brug) 
· Activiteitenruimte West Poort, Burg. Freijterslaan  

 
KBO-pas meebrengen a.u.b. 
In verband met wisselgeld, vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk 
met gepast geld te betalen.  
 
Wie niet in de gelegenheid is om op deze dag kaarten te komen 
halen, kan voor de Sinterklaasmiddag en voor de Adventsviering/ 
Middag in Kerstsfeer op 16 november terecht bij dhr. Cees 
Gabriëls, tel. 0165 541565. 
Voor de Adventsviering/ Middag in Kerstsfeer zijn er bij bovenge-
noemde persoon nog kaarten te verkrijgen op 30 november.  
 
Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen. 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 
 

 

 
 
 

  Oktober 

Ma 8 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 9 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 10 Dagreis naar Maastricht 
Toernooi Walking Football 

Do 11 13.30 uur Fietsen 

Vr 12 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 15 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    16 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo    17 13.30 uur Fietsen 

Do    18 14.00-16.00 Cabaret Buurthuis Keijenburg 

Ma    22 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    23 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    25 13.30 uur Fietsen 

Vr    26 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    29   9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    30 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 
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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 
 
  
 

  November 

Vr     2 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma     5 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di     6 10.00-11.00 Dynamictennis 

Do     8 14.00-16.00 Muzikale Bingo 

Vr     9 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Sportactiviteiten in samenwerking met  
KBO-Roosendaal 
 
Walking Footbal 
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Plaats:  DVO ’60 Sportstraat 17 (Sportpark Hulsdonk) 
Info:  Beweegcoach Sportervice N.Br. Tel: 0641338563 
         Jan Hendrikx  Tel: 0165-556499 
 
Fithockey 
Iedere donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur 
Plaats:  R.M.H.C. de Pelikaan Heerma van Vosstraat 49 
Info:  Isabelle Linders Tel: 0625033651 
         Chris van de Velde Tel: 0165-379272 
 
Dru Yoga 
Iedere maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.45 uur en  
van15.15 uur tot 16.30 uur. 
Plaats: Buurhuis Keijenburg 
Info: Lia Kerstens  Tel: 0618262583 
e-mail: druyogaroosendaal@gmail.com 
 
 
 
 
 
Vooraankondiging koffieochtend nieuwe leden 
 
De koffieochtend van juni is helaas niet doorgegaan omdat er te 
weinig aanmeldingen waren binnengekomen. Wellicht was de  
datum zo vlak voor de vakantieperiode niet echt geschikt. 
 
Op woensdagochtend 7 november 2018 zal het het bestuur een 
koffieochtend organiseren om de mensen die in 2018 lid zijn  
geworden; kennis te laten maken met alle werkgroepen. 
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Iedereen die in 2018 lid is geworden van KBO-Roosendaal krijgt 
een persoonlijke uitnodiging. 
Schrijft u de datum alvast in uw agenda? 
 
Namens het bestuur 
Lia Openeer. 
 
 
Leden werf actie “KBO-Big-Shopper” 
  
Deze prachtige KBO Big Shopper kunt u ontvangen! 
 

 
 
Wat moet u hiervoor doen? 
U brengt vanaf nu tot en met 31 december 2018 een nieuw lid aan. 
Laat het nieuwe lid een aanmeldingsformulier invullen en zet op dit 
formulier, onderaan uw eigen naam, adres en telefoonnummer er  
bij. 
 
Lever dit formulier in bij het secretariaat (het adres vindt u achter 
in deze Antenne). 
Zodra het nieuwe lid is ingeschreven ontvangt u van  
KBO-Roosendaal als blijk van waardering de Big Shopper. 
 
Ook het nieuwe lid ontvangt een exemplaar bij definitieve  
inschrijving van de wijkvertegenwoordiger. 

- 
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Vacatures Bestuur 
 

KBO-Roosendaal is een bloeiende seniorenvereniging en telt  
ongeveer 1860 enthousiaste leden. De vereniging bestaat, zonder 
onderbrekingen, al meer dan 65 jaar en baseert haar bestaan op 
gedegen statuten.  
Die statuten vermelden dat een bestuurslid niet langer dan 9 jaar 
de functie mag vervullen. Hierdoor ontstaan er met de Algemene 
Ledenvergadering in maart 2019, 2 vacatures in het bestuur: 
 

1. Secretaris 
De secretaris is de spin in het web van de vereniging en betrok-
ken bij alle geledingen van de afdeling. 
 
2.  Bestuurslid tevens voorzitter activiteitencommissie 
De activiteiten commissie houdt zich bezig met het organiseren 
van activiteiten op cultureel sociaal en sportief gebied. Het is 
een grote werkgroep en vergt leidinggevende capaciteiten van 
de voorzitter. 
 

 
Van de kandidaten wordt verwacht dat bij hun de volgende  
competenties niet onbekend in de oren klinken:  

· Goede schriftelijke en mondelinge communicatie en  
 verslaglegging 
· Ervaring met pc-gebruik en internet 
· Organiserend vermogen 
· Samenwerkingsgericht 
· Resultaatgericht 
· Analytisch en planmatig denken 
· Veranderingsgericht 
· Voldoende vrije tijd beschikbaar  

 
Beide vacatures zijn in te vullen door een “50 plusser” die lid is, 
of lid wil worden van KBO-Roosendaal en die voldoende tijd ter 
beschikking wil stellen, om als vrijwilliger het stokje over te nemen 
van de huidige bestuursleden. 
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Voor informatie over de functie van secretaris kunt u zich richten 
tot: Mevr. Lia Openeer, telefoon: 0165-528364.  
Voor informatie over de functie voorzitter activiteitencommissie 
kunt u zich richten tot:  
Mevr. Lucie Nelen, telefoon: 0165-563374.  
 
Heeft u tijd en interesse voor een van deze 2 functies, dan kunt u 
uw schriftelijke sollicitatie richten tot:  
Dagelijks Bestuur KBO-Roosendaal 
E-mail: secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rottier Dance Studio 
 
Het dansseizoen is weer begonnen bij Rottier Dance Studio,  
Vijfhuizenberg 52 Roosendaal. 
Ontsnap aan de dagelijkse sleur en geniet van het samenzijn door 
middel van stijldansen. 
Met een gevarieerd lesprogramma leer je wekelijks nieuwe  
stappen die zowel intensief als uitdagend zijn. Met veel passie en 
enthousiasme zorgen Lynda en John ervoor dat je samen leert 
dansen en nemen je mee in deze gezellige en romantische wereld 
van het stijldansen. 
Op 30 september start er weer een nieuwe cursus. 
Heb je interesse en kun je al een beetje dansen meld je dan aan. 
De lessen worden gegeven op zondag van 17.45 tot 19.00 uur. 
Voor KBO-leden is er een speciaal prijsje nl. 
 € 50,00 p.p. voor 10 lessen. 
Je kunt je telefonisch of via e-mail aanmelden:  
Tel: 0165-553421 / 0652013100 
e-mail:  info@rottierdancestudio.nl  
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Verslag optreden Harvano 
 
Op donderdag 20 september hebben we in buurthuis Keijenburg 
kunnen genieten van een gezellig optreden georganiseerd door de 
activiteitencommissie van KBO-Roosendaal. 
 
Dit keer was de Harmonie Van Ouderen – Harvano -  te gast.  
De in heel de omtrek bekende harmonie bestaat uit voortreffelijke 
muzikanten, allemaal 55- plussers en zij trakteerden de  
aanwezigen op een leuke middag vol prachtige, afwisselende  
muziek.  
Dit alles onder de inspirerende leiding van Nico van Oudheusden. 
De verschillende nummers werden vol humor aangekondigd door 
Piet Hopstaken. 
  
De bezoekers in Keijenburg hadden het goed naar hun zin.  
Het was heerlijk om mee te deinen op hun muziek en sommige be-
kende nummers werden volop meegezongen.  
 
Kortom, Harvano: zeker voor herhaling vatbaar! 
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Kinderen een toekomst geven; het klink zo vanzelfsprekend.  
Wie is daar niet voor? Toch worden we dagelijks met de gevolgen 
van kinderuitbuiting geconfronteerd. Terre des Hommes zet zich in 
om uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden te stoppen.  
Kinderen een toekomst geven en een veilige leefomgeving bieden, 
daar staan we voor. 
  
In Roosendaal heeft Terre des Hommes een winkel waarin  
hoogwaardige 2e handsartikelen worden verkocht.. Een winkel 
voor dames- heren- en kinderenkleding maar ook speelgoed,  
accessoires, cd’s en boeken vind je in onze winkel. Stuk voor stuk 
unieke producten. De winkel aan de Nieuwe Markt 64 wordt  
volledig gerund door vrijwilligers en de opbrengst van de winkel 
gaat naar het doel van Terre des Hommes.  
 
Het enthousiaste team van vrijwilligers heeft behoefte aan  
uitbreiding. We zoeken mensen die 1 of 2 dagdelen per week en 
een enkele keer op zaterdag in de winkel willen helpen. Stap de 
winkel eens binnen en ervaar het uitgebreide assortiment en de 
zeer aantrekkelijke prijsklasse. 
  
Lijkt het iets voor u, of wilt u  
meer informatie over de  
winkel en het vrijwilligerswerk 
neem dan contact met ons 
op.  
Stuur een mail naar  
winkel.roosendaal@tdh.nl of 
bel met Karin Franken 
(voorzitter TdH Roosendaal) 
06-42974244.  
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Verslag Fietstocht naar Woensdrecht 
 
Donderdag 30 augustus was de fietstocht naar de Hoogstam  
Fruitboomgaard in Woensdrecht. 
Het was weer goed weer om te fietsen en de 41 deelnemers  
hebben allemaal genoten van de mooie omgeving en natuurlijk de 
interessante 70 jaar oude fruitboomgaard met zijn oude rassen. 
 
Natuurlijk was er een koffiestop, met een lekker stuk appeltaart. 
Deze keer bij Camping Zoomland. Voor de camping was het bijna 
het einde van het seizoen. We werden verrast met een gratis  
tweede kopje koffie, dus dit adres nemen we mee voor volgend 
jaar. 
Daarna richting Woensdrecht voor de lunch bij Non Plus Ultra. 
Voor vele een bekende locatie. 
Toch nog onverwacht een probleempje, een lekke band. Maar  
gelukkig kon Ad hem zelf plakken. Wij mochten doorrijden en hij 
zou wel komen samen met zijn vrouw. En inderdaad hij had het zo 
gefikst want na 20 minuten was hij ook bij het lunchadres.  
 
Na de heerlijke lunch fietsten we terug naar het centrum van 
Woensdrecht naar de boomgaard Blickvelt. 
Hier werden we rondgeleid door een enthousiaste vrijwilliger.  
Hij wist veel te vertellen over “zijn” boomgaard en prees vooral de 
smaak van de appels en peren in deze biologische boomgaard 
aan. Je kon natuurlijk ook vragen stellen waar ook gebruik van  
gemaakt werd. Er werd natuurlijk stil gestaan bij de grote  
insectenwal die heel belangrijk is voor deze boomgaard.  
Na de rondleiding was er nog gelegenheid om peren en appels te 
kopen. 
Om 15.00 uur was het tijd om te  
vertrekken richting Nispen voor een 
afzakkertje.  
Het was weer een heerlijke dag met 
alleen blije gezichten. 
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Verslag Kring Fietstocht naar Oudenbosch 
 
Op donderdag 13 september vond de jaarlijkse Kring Fietstocht 
plaats en deze keer naar Oudenbosch voor een bezoek aan de 
Basiliek en St Louis. 
Na een kopje koffie gedronken te hebben bij Keijenburg vertrokken 
we om 10.00 uur via Zegge, Vliegveld Seppe en Hoeven naar  
Oudenbosch. Het was heerlijk fietsweer. 
Om 11.30 uur waren we al op onze bestemming nl. Brasserie  
Tivoli. Hier was de lunch, eenvoudig maar toch lekker. 
Daarna werd de groep in tweeën gesplitst voor de excursie. 
In de Basiliek werd stil gestaan hoe deze kerk tot stand gekomen 
was maar ook hoeveel jaar er aan gewerkt was. 
Ook kwam naar voren bij de rondleiding dat sommige ontwerpers 
zichzelf, als beloning, met een beeltenis of  portret mochten  
vereeuwigen in deze Basiliek. Dit is wel heel  bijzonder.  
Er was geen tijd meer om nog naar boven in de koepel te gaan om 
daar alles van bovenaf te zien. 
Je kunt ten alle tijden deze Basiliek nog een keer bezoeken. 
In Saint Louis werd de kapel bezocht. Deze kwam veel sneller tot 
stand dan de Basiliek. Dit kwam omdat de stenen voor het bouwen 
al klaar lagen. (slim gedaan)  Binnen twee jaar stond het gebouw 
er al. Van het internaat was nu niets meer te zien want alle  
gebouwen zijn gerenoveerd en zijn nu omgebouwd tot woning. 
Ook werd een bezoek gebracht aan het kerkhof van de Broeders 
met allemaal dezelfde kruizen. Wel indrukwekkend was dat. 
Tussen de excursies door was er ook nog koffie/thee met heerlijk 
gebak. 
Na nog even op het terras gezeten te hebben bij Tivoli werd er  
teruggefietst naar Roosendaal.  
Bedankt bestuur KBO-Kring Gemeente Roosendaal. 
Misschien heeft iemand al ideeën voor volgend jaar? 
 
Dit was de laatste fietstocht met excursie voor dit jaar. 
Op donderdagmiddag blijft het gewoon fietsen tot eind oktober als 
de weergoden meewerken. 
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Activiteiten Spirit in Roosendaal 

Palliatieve zorg: de film Marjorie Prime  

Spirit in Roosendaal en het Netwerk Palliatieve Zorg nodigen u uit 
voor de  vertoning en bespreking van de intrigerende sf-film  
Marjorie Prime uit 2017 van Michael Almereyda. Het is 2045. 
Tachtiger Marjorie, een tikje verward, heeft van haar dochter en 
schoonzoon een prime gekregen, een soort hologram van haar 
echtgenoot Walter. Doordat Marjorie de prime voedt met verhalen 
en herinneringen, wordt deze langzaam maar zeker de Walter die 
hij ooit was. Of: die zij graag wil zien. Marjorie Prime is een  
intelligent en intiem drama over rouw en over de schoonheid én 
chaos van herinneringen. De film verkent tevens welke rol  
Kunstmatige Intelligentie (KI) daarin kan spelen. Met Madeleine 
Timmermann en Marjeet Verbeek praat u na over deze  
mijmerende film over liefde, leven en sterfelijkheid. Ook staan we 
stil bij de opmars van KI-technologieën in de ouderenzorg.  
Willemijn Weterings (student KI) en innovatieplatform  
Groenhuysen helpen ons om de implicaties ervan te verkennen in 
de zorg en in het leven van alledag.  

Plaats: Wieckendael, Kalsdonksestraat 89, Roosendaal 
Datum: dinsdag 9 oktober  Tijd: 19.00 – 22.00 uur  
Kosten: vrije gift 
 

Drie spirituele natuurfilms in Mariadal 

Spirit in Roosendaal vertoont samen met Seniorenpastoraat Noord
-Oost van St. Norbertusparochie en filmclub ERSA de films Twee 
continenten, De Pantanal en Onbekende bestemming.  
Deze films laten zien waarom we zuinig moeten omgaan met  
natuur. We worden getuige van prachtige natuuropnamen in Costa 
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Rica, Brazilië en Alaska. We ervaren dat duurzaamheid vooral 
gaat over liefde voor natuur. 

Plaats: Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal 
Datum: woensdag 24 oktober 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)  
Kosten: vrije gift  
  

Bijbels culinair met kookdominee Han Wilmink 

Een avond Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van 
maal en verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt!  
Na afloop gaat u met een schat aan nieuwe smaken en ervaringen 
huiswaarts. Samen eten verbindt!  U wordt ontvangen met Bijbelse 
hapjes, een aperitief en een blik op de oosterse markt.  
Vervolgens gaat u samen aan de slag om een meer-gangen diner 
te bereiden. De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische 
oorsprong en duurzaam.   
Na het koken gaat u aan tafel, samen met een gast die u zelf hebt 
uitgenodigd, omdat hij of zij het verdient! De kookdominee zorgt 
voor gekruide verhalen tijdens het eten. Achtergronden van  
voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de  
maaltijd, anekdotes… Het wordt u allemaal smakelijk opgediend! 
Het menu is inclusief een heerlijk wijnarrangement! 

Plaats: Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal 
Datum: vrijdag 2 november  
Tijd: 16.00 - 22.00 uur. 
Kosten: € 30.- per koker.  
Spirit in Roosendaal betaalt voor de gasten! 

Opgave vóór 29 oktober: spiritinroosendaal@gmail.com  
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Rondleidingen 
 
Iedere maand organiseert St. Elisabeth tussen 10.30 - 11.30 uur 
een gratis rondleiding voor belangstellenden voor wonen in  
St. Elisabeth en geïnteresseerden in zorgdiensten (zoals  
dagbesteding of tijdelijke zorg), activiteiten of verenigingen.  
U kunt zich voor deze rondleiding inschrijven via:  
zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl.  
 
Wij willen u tijdens deze rondleiding graag persoonlijk te woord 
staan, daarom is het aantal plaatsen beperkt. De eerstvolgende 
rondleiding is op dinsdag 16 oktober.  
U krijgt bericht naar aanleiding van uw inschrijving. 
 
 
Onze activiteiten 
 
Donderdag 11 oktober 
14.30 uur - 16.00 uur  
Bingo, ’t Trefpunt 
 
Een middag vol nieuwe kansen op een leuk prijsje. Speelt u mee? 
Kosten: € 5,00 voor externe bezoekers. 
 
 
Donderdag 18 oktober 
14.30 uur – 16.00 uur  
Filmmiddag Markiezaat, ’t Trefpunt 
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In deze film laten we u kennis maken met een uniek en door de 
mens ‘per ongeluk’ aangelegd wetland van internationale allure: 
het Markiezaatsmeer.  
Kosten: € 5,00 voor externe bezoekers 
 
 
Maandag 22 oktober 
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 van klassieke uitvoeringen bij.  
Kosten: € 5,00 voor externe bezoekers. 
 
 
Donderdag 25 oktober 
14.30 uur - 16.00 uur 
Bigband No Guts No Glory, ’t Trefpunt 
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers. 
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GEZAMENLIJK MET KORTING  
NAAR DE KRING  

SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 
 

Johan Derksen  
Keeps The Blues Alive 

 
 

Na de succesvolle theatershow Johan Derksen en de Pioniers van 
de Nederpop komt de flamboyante tv-persoonlijkheid met een  
programma over zijn passie: de blues. Dit keer neemt hij je mee 
naar zijn jonge jaren, toen Engelse bands als de Rolling Stones, 
Them en The Animals de wereld veroverden. Zo maakte een 
breed publiek kennis met de muziek van Amerikaanse bluesgroot-
heden als John Lee Hooker, Muddy Waters en B.B. King.  
Het gevolg was de opkomst van Nederlandse bluesbands, zoals 
Cuby and the Blizzards, Bintangs en Livin’ Blues. Muziekkenner 
Derksen is dé ambassadeur van de bluesmuziek in Nederland. 
Voor deze tournee gaat hij op pad met de beste blueszangers en 
muzikanten van ons land en houdt zo The Blues Alive. 

 
Zondag 28 oktober | 15.00 uur | grote zaal | € 17,50  i.p.v. € 25 
(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 24 oktober.  
 
U kunt uw kaarten ook zelf via de website 
www.dekringroosendaal.nl bestellen en direct uw stoelen uitkiezen. 
In het bestelproces vult u bij actiecode KBO in. De korting wordt 
dan automatisch in uw winkelmandje verrekend.  
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De Kring stuurt u een factuur. U kunt deze per bank betalen, 
waarna u de kaarten thuisgestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de 
kaarten aan de kassa op te halen en te betalen.  
 

  

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Roosendaals Toneel brengt jubileumboek uit 
 
Afgelopen maand juni heeft Roosendaals Toneel een drietal  
voorstellingen gegeven in schouwburg de Kring van het stuk  
‘Op naar Macbeth’                                                                                
Een aantal leden van KBO Roosendaal heeft deze prachtige  
voorstelling bezocht. Er was een speciale kortingsactie voor  
KBO-Roosendaal.                                                                             
Roosendaals Toneel viert in 2018 haar 100-jarig jubileum en ter 
gelegenheid hiervan is een speciaal boek geschreven. In dit boek 
wordt de rijke historie van de vereniging vanaf 1917 tot en met nu 
beschreven en zijn tal van prachtige foto’s in het boek opgenomen. 
Daarnaast wordt er volop aandacht geschonken aan cultuur in de 
breedte.                                                                  
U kunt dit jubileumboek nu bestellen.  
De kosten bedragen € 7,95 per stuk.  Bestellen doet u via de  
website: www.roosendaalstoneel.nl  onder het kopje jubileumboek 
of via Rini Jongeneelen, tel. 0165-545625 
 
 
Weense tunes 
 
Breng een aansprekend programma vol Weense muziek en  
operette melodieën. 
 
Rottier Dance Studio, Vijfhuizenberg 52, Roosendaal 
 
Zaterdag 17 november 2018: aanvang 20.00 uur 
Zondag   18 november 2018: aanvang 14.00 uur 
 
Een concert door orkest, koor en solisten. 
 
Speciale gasten: K. Vereertbrugghen en A. Wardenier 
 
Voorkom teleurstelling en reserveer entreekaarten via: 
weensetunes@gmail.com of telefonisch 0165-551073 
€ 17,50 p.p. inclusief consumptie 
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Zondagmorgen 
 
Zondagmorgen in augustus 
Ik zit al vroeg op mijn balkon 
Kijk, daar vliegt een reiger 
Heel statig: dit is mijn rayon. 
 
 Hij strijkt neer, kopje omhoog 
 Kijkt de prachtige morgen in: 
 waar zal ik nu eens heen gaan vliegen 
 Hij heeft het heel goed naar z’n zin 
 
Ik blijf kijken tot hij weg vliegt 
Ja hoor, zijn vleugels wijd gespreid 
Ik volg hem tot achter de huizen 
Dit heeft me echt heel erg verblijd 
 
 Ik stop mijn zorgen en verdriet  
 In een grote onzichtbare luchtballon 
 En gooi hem deze zomer morgen 
 Resoluut over mijn balkon 
 
     Corrie van Osta 
 
 
 
Senioren activiteit IVN 
 
Dinsdag, 30 oktober: wandeling in de Moeren 
Om 13.00 uur gaan we per auto vanuit de parkeerplaats bij de 
Lodge richting Zundert naar het gebied de Moeren. Een gevarieerd 
landschap, veel bos en bijzondere bomen kenmerken dit gebied. 
Daar aangekomen maken we een heerlijke wandeling van 
ongeveer 6 kilometer. Na afloop is er nog gelegenheid voor een 
heerlijke consumptie zoals gewoonlijk. We vragen een kleine 
kilometervergoeding voor mensen die meerijden. 
Nadere informatie bij Hans van Nassau. Tel:  0623802757 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. R.A.G. Boshouwers – Dhaese  
Zr. Eufrasia Peters     
Mw. Th.N.H. Doorn – Jansen   
Hr. W.C.A. Konings     
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. E.L.M. van Mil     
Mw. G.B. Neelen      
Hr. C.P.M. van Zantvliet    
Hr. L.C. Witlox     
Hr. F.D.J. Peters     
Mw. L.J.A. Hollevoet    
Mw. F.C.D.C.C. Weijgaert    
Mw. E.W. Hoes     
Hr. C.J. Evers     
Mw. C.E.M. Heeren – Ruijten   
Mw. A. Verhulst     
Mw. M.A. Rijnkels – Bastiaensen   
Mw. J. Braat - van Vugt    
Mw. H.J.M. Schijven    
Hr. E. Förster     
Hr. M.C. Reijnders     
 
 
Vanwege de Wet op de Privancy mogen we hier geen adressen 
meer weergeven. 
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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 
 
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 
 
================================================== 
Redactionele noot: 
De bij adverteerder, Dynamic Movement, aangeboden korting is 
niet meer geldig.    


