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

Volop informatie van KBO-Roosendaal en ook volop informatie van  
anderen. Iedereen weer hartelijk dank voor de kopij. 
 
Al heel veel kerst in deze Sinterklaas-editie. 
Kerststukjes maken, Kerstmarkt, Kerstconcert en onze eigen  
Adventsviering / Middag in Kerstsfeer.  
Qua tijdsplanning paste dit beter in deze Antenne.  
Dan kunt u dat alvast noteren. 
 
Verder is er nog veel meer te lezen en te doen. 
  
Ik wens u dan ook  veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 28 november 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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 Kerststuk maken 
 
 
 
 
   
 
We willen het jaar 2018 afsluiten met een leuke activiteit. 
Voor onze creatieve mensen beginnen we met een workshop 
“Kerststuk” maken. 
 
De workshop wordt verzorgd door Carolien Dekkers. 
Hierboven ziet u een voorbeeld van het te maken kersstuk. 
 
Data: Donderdagmiddag 6 december 2018 vanaf 13.30 uur. 
In Wijkcentrum de Wieken aan de Gezellelaan in Roosendaal. 
 
De kosten bedragen, inclusief alle materialen, € 20,-. 
Uw eigen bijdrage is € 17,50 en KBO-Roosendaal betaald de rest 
(€ 2,50). 
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 30 personen. 
 
U kunt zich voor deze activiteit opgeven tot en met 22 november. 
 
Secretariaat van KBO werkgroep Krater,  
Berkepad 12 te 4726 BH Heerle,  
mailen kan ook. e-mail:  
conny.sijstermans@kpnmail.nl 
—————————————————————————————- 
Ik/wij komen de workshop op: 
Donderdagmiddag 6 december 2018 om 13.30 uur. 
  
Naam:……………………………………………………………………. 

Aantal personen……………………………………. …………………. 

Adres: ……………………………………………………………………  

Plaats:……………………………..………Tel:…………..……………. 
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Sinterklaasmiddag 
 
Op donderdag 22 november  organiseert de  
Activiteitencommissie van KBO-Roosendaal een  
Sinterklaasmiddag.  
Op deze gezellige middag is er bezoek van   
 
                    de Sint met zijn trouwe assistenten 
 
Sinterklaas heeft zich weer goed op het bezoek voorbereid.  
Het belooft dan ook een feest  te worden met de nodige  
verrassingen! 
Tijdens de middag is er ook een loterij met als prijzen leuke  
Sint-cadeautjes. 
 
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door  
           
                        Jack Buijs 
 
De aanvang is om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. 
Locatie: Dansschool Rottier, Vijfhuizenberg 52,  
4708 AL te Roosendaal 
 
De toegang voor deze middag  
bedraagt € 7,-- per persoon.  
Dit is inclusief een consumptie  
met wat lekkers. 
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Adventsviering /Middag in Kerstsfeer 
                 

Op dinsdag 11 december organiseert de activiteitencommissie 
van KBO- Roosendaal de jaarlijkse 
 

Adventsviering/ Middag in Kerstsfeer  
 
Deze viering zal plaatsvinden in de zaal van  
Dansschool Rottier, Vijfhuizenberg 52, 4708 AL te Roosendaal.  
 
Op deze dag is de zaal open vanaf 10.00 uur. 
 
Om 11.00 uur is er In plaats van de Eucharistieviering een viering 
met teksten en liederen, die aansluiten bij actuele onderwerpen 
met als thema:   
‘ Een multiculturele toekomst ‘, ‘ Ieder in zijn waarde laten’  
 
De lunch is om 12.00 uur. 
 
Na de lunch is er een middag in Kerstsfeer, met een optreden van   
 
                      Combo Roseländer Musikanten   
     
Het Combo Roseländer Musikanten wordt gevormd door een  
aantal muzikanten uit de bekende muziekgroep  De Roseländer 
Musikanten. Zij brengen gezellige, afwissende muziek en zorgen 
voor de juiste sfeer en natuurlijk mag er gedanst worden! 
 
In de pauze van het optreden is 
er een loterij met mooie prijzen. 
                                
Einde van deze Middag is om 
16.15 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Kaartverkoop 
 
De toegang voor de Sinterklaasmiddag bedraagt  
€ 7,-- per persoon.  
Dit is inclusief een consumptie met wat lekkers. 
 
De toegang voor de Adventsviering / Middag in Kerstsfeer  
bedraagt € 10,-- p.p., dit is inclusief de lunch. 
 
 
De kaartverkoop zal plaatsvinden op  
dinsdag 13 november van 10.30 tot 12.00 uur op de volgende 
locaties: 
 
· Buurthuis Keijenburg 
· Buurthuis De Wieken  Kroeven 
·    Buurthuis Dijksteeke Kortendijk 
·    Bergspil Tolberg 
·    Fatimahuis ( in plaats van Hoge Brug) 
· Activiteitenruimte West Poort, Burg. Freijterslaan – Westrand 
 
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 uitsluitend op 16 november terecht bij  
dhr. Cees Gabriëls, tel. 0165 541565. 
 
Voor de Adventsviering/ Middag in Kerstsfeer zijn er bij  
bovengenoemde persoon uitsluitend nog kaarten te verkrijgen  
op 30 november.  
 
Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen.                                                                 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 

    November 

Ma 12 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 13 10.00-11.00 Dynamictennis 
10.30-12.00 Kaartverkoop Sinterklaasmiddag en Middag 
in Kerstsfeer 

Vr 16 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 19 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    20 10.00-11.00 Dynamictennis 

Wo    21 Dagreis Kasteel de Haar 

Do    22 14.00-16.15 Sinterklaasmiddag 

Vr    23 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    26 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    27 10.00-11.00 Dynamictennis 

Vr    30 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

    December 

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 

Do    6 13.30 uur Kerststuk maken 

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 
 
 
 
 
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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Nieuwe ledenpassen 
 
Onlangs heeft u een nieuwe ledenpas ontvangen.  
Wij zijn blij met de nieuwe uitvoering. Een stevige kaart, zoals een 
betaalpas en er zit geen geldigheidsdatum meer op. 
Omdat de kaart nu gedurende de hele periode dat u lid bent, gel-
dig is, is het de bedoeling dat u bij onverhoopte beëindiging van 
uw lidmaatschap de pas inlevert bij de ledenadministratie of bij het 
secretariaat van KBO-Roosendaal, het adres vindt u in de Anten-
ne. 
 
Contributie, lesgelden sportactiviteiten en incasso 
  
Wilt u uw lidmaatschap van KBO-Roosendaal opzeggen, waar wij 
niet van uitgaan, dan kunt u dit nog doen vóór 31 december van dit 
jaar.  
Als u opzegt na 31 december, dan blijft u automatisch tot  
1 januari 2020 lid. Dus zonder opzegging, blijft u lid.  
De contributie voor 2019 is € 21.75. Dit is hetzelfde als dit jaar en 
de jaren ervoor. De incasso van de contributie is gepland op  
25 januari 2019. De incasso voor de sportactiviteiten zoals  
Aqua-aerobic, Dynamic Tennis en Zumba is maandelijks telkens 
op de 10e van de maand of de eerste werkdag daarna. 
  
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
De Werkgroep Reizen zoekt: 
 
Een enthousiast lid die met ons wil meedenken bij het uitwerken 
van dagtripjes en mee wil gaan als begeleider bij deze uitstapjes. 
 
Voor aanmelden of meer info: Leen Openeer, tel. 06 25027853 
Mail: kbo.reizen.roosendaal@gmail.com 
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KBO-Roosendaal start met een nieuwe 
sportactiviteit in zwembad De Stok 
 
               AQUA ZUMBA GOLD 
 
Op donderdag 13 December om 15:00 uur geeft onze Zumba  
instructeur Etienne Go een proefles Aqua Zumba in  
zwembad “de Stok” te Roosendaal. 
 
Aqua Zumba is een feestje in het water, het combineert de Zumba 
filosofie met de weerstand van het water, u mag dit niet missen! 
Een groot voordeel van Aqua Zumba en diverse andere aqua fit 
lessen is zeker dat het veel minder invloed heeft op uw gewrichten 
en blessure gevoeligheid.  
Water zorgt voor een natuurlijke weerstand, wat betekent dat elke 
stap uitdagender is en helpt om uw spieren sterker te maken. 
 
Bij voldoende aanmeldingen na deze proefles willen wij starten in 
januari 2019 ook op donderdagmiddag om 15.00 uur.  
Iedereen (man/vrouw) vanaf 50 jaar kan hieraan meedoen. 
In de Antenne van december volgt nog nadere informatie.  
Contactpersoon van deze nieuwe sportactiviteit is Jan Hendrikx . 
(Indien nodig informatie via Lia Openeer, secr., tel. 528364) 
 
 
Rijbewijskeuringen 
 
Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden  
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op  
4 december en vervolgens minimaal eens per maand in het  
Wijkcentrum De Bergspil, Tolbergcentrum 158. 
  
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke  
afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan 
via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl  
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een  
afspraak te maken. 
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Verslag Busreis naar Maastricht op 10 Oktober 2018 
 
Op tijd uit bed want we hadden een dag vol pret. 
Met 2 bussen vertrokken we om 7.45 uur vanaf de bekende  
opstapplaats. Een beetje mist aan de grond maar de zon kwam er 
al door en heeft de hele dag goed zijn best gedaan. 
Tegen 10 uur dronken we koffie met Limburgse vlaai, in het witte 
plaatje Thorn. 
Daarna op weg naar de boot in Maastricht. Dat was een hele  
puzzel voor de chauffeurs. 
We konden met de hoge bus niet onder het viaduct en waar de pijl 
aangegeven was welke richting klopte niet. Iedere keer was de 
weg geblokkeerd door stenen bollen of slagbomen etc. 
Tot dat de chauffeur iemand van de handhaving zag en vroeg of 
hij ons voorop wilde rijden. Nou dat wilde ze wel zeker vooral  
omdat er een bus van N A C bij was. We waren te laat en de 
chauffeurs mochten niet op de boot. Jammer want dat was een 
prachtig uitzicht en veel uitleg over de sluizen en bruggen en  
bovendien hebben we daar heel veel gelachen, boven op het dek, 
ja met dit temperatuurtje van om en nabij 25 graden bleef er  
niemand binnen. 
We kwamen onder bruggen  en op een gegeven moment moest de 
overkapping van het dek naar beneden en we moesten allemaal 
bukken. Toen gebeurde er van alles, de meeste lagen op hun 
knieën en Koosan Jansen  had niet ver genoeg gebukt, prompt 
stootte ze haar hoofd, daar moest ijs op en Marion onze reisleider 
en een van de bemanning was bezig met een been te verbinden. 
Het was net een oorlogsfilm, op de grond bukken en 2 gewonde 
werden geholpen. 
Om 2uur waren we terug en hadden 2uur vrije tijd. 
Er werd gretig gebruik gemaakt van de terrassen. Daarna op naar 
het diner wat er overheerlijk uit zag.  
We waren weer mooi op tijd in Roosendaal. 
Dank aan onze reisleidster en onze chauffeurs Oscar en Theo en 
natuurlijk ook de blinde geleidenhond die goed zijn werk heeft  
gedaan. 
       Anneke Krens 



KBO-Roosendaal 

13 

Verslag Walking Football toernooi  
 
Het was een prachtige zonovergoten dag op woensdag 10 oktober 
bij het Walking Football toernooi bij DVO. 
Er stonden 15 teams klaar met o.a  Feijenoord, PSV, NAC, RKC 
en nog 11 andere. 
Enkele teams kwamen zelfs uit het noorden van het land o.a.  
uit ’t Harde. 
Om 13.30 uur werd dit toernooi geopend door onze wethouder van 
sport, René van Ginderen.  
Daarna kon het toernooi beginnen .Het veld was verdeeld in  
3 velden waarop gespeeld werd in een strak wedstrijd schema.  
Er werd strikt de hand gehouden aan de tijd en dat moest ook wel. 
Er werden 4 poulewedstrijden gespeeld van 12 minuten.  
Daarna kwamen alle elftallen nog in een finale poule terecht waar 
uiteindelijk een winnaar uitkwam. 
Onze eigen All Stars zijn in de middenmoot geëindigd.  
Het was jammer dat er weinig publiek was. 
 
Heb je zin om mee te doen met Walking Football? 
Je bent van harte welkom iedere woensdagochtend van  
10.00 uur tot 11.00 uur bij DVO. 
Meer foto’s van dit toernooi staan op onze website. 
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Sfeervolle Kerstmarkt en Sing-In in Sint Josephkerk  
 
Parochiekern Emmaüs organiseert op zaterdag 8 december van 
10.00 uur tot 14.00 uur en zondag 9 december van 12.30 uur tot 
16.00 uur weer een grote Kerstmarkt met de verkoop van allerlei 
kerstspullen zoals: kerststukjes, kerstversiering, kerstverlichting, 
kunstkerstbomen, kerstkaarten, kerstboeken, kerstmuziek (LP’s, 
Singles, CD’s) en DVD’s.  
Ook zal er dit jaar weer een modelspoorbaan met treinen  
aanwezig zijn. 
 
Tevens is er op de zondag van 13.30 uur tot 15.30 uur een  
Sing-In. Tijdens deze Sing-In zullen de koren van de  
Sint Josephkerk bekende kerstliederen ten gehore brengen  
waarbij deze muzikaal worden ondersteund door harmonie  
Harvano.  
U kunt uit volle borst meezingen of rustig genieten van de  
samenzang of wat kerstinkopen doen op de Kerstmarkt.  
Koffie/thee, fris en (glüh)wijn is aanwezig. 
 
Voor de kinderen zijn er tijdens de Sing-In verschillende activiteiten 
zoals het maken van je eigen kerstversiering. Deze middag is echt 
een familieactiviteit, jong en oud zullen elkaar ontmoeten,  
de toegang is gratis.  
De totale opbrengst is voor de restauratie van de binnenzijde van 
de Sint Josephkerk. 
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Uitnodiging kerstconcert KBO-Brabant in Hoeven  
 
Traditiegetrouw organiseert de werkgroep Identiteit & Zingeving 
van KBO-Brabant ook dit jaar weer twee kerstconcerten. Immers: 
juist de kerstperiode is een hele bijzondere periode die bol staat 
van gewoonten en tradities. KBO-Brabant sluit daar met deze  
bijzondere kerstconcerten graag bij aan. 
 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar is één van de twee  
kerstconcerten in Hoeven. Op 14 december 2018 vanaf 14.00 uur 
brengt het West-Brabants Gemengd Koor uit Oudenbosch (met 
inbreng van twee externe solisten) het Weihnachtsoratorium van 
Heinrich Müller.  
Daarnaast worden er bekende Nederlandse en Engelstalige  
kerstliederen gezongen waarbij het publiek mag meezingen.  
Bovendien worden er nog een tweetal gedichten gelezen en wordt 
het kerstverhaal voorgedragen.  
Kortom een heerlijk concert in de prachtige kapel van Bovendonk 
en een sfeervolle start van Kerstmis. 
 
Wanneer? 
14 december 2018 vanaf 14.00 uur  
 
Waar? 
Conferentiecentrum Bovendonk 
Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven 
  
Komt u ook? 
Het concert is toegankelijk voor leden en niet-leden.  
Toegang is gratis, na afloop wordt een collecte gehouden voor 
koor. Aanmelden: niet nodig  
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Verslag Cabaret de Gulle lach 
 
 
BN De Stem zaterdag 27 oktober 2018 
 
DOMINIQUE ELSHOUT 
 
Elke week bezoekt een verslaggever een grote of kleine  
bijeenkomst in Brabant. Deze week: kolderiek cabaret van en voor 
ouderen. 
 

En zo werd het meteen al hectisch, want op meer dan een man of 
zeventig hadden ze niet gerekend. Toch zijn er meer dan honderd 
komen opdagen. Dus er moet gesleept worden met stoelen en  
tafeltjes in de zaal van buurthuis Keijenburg in Roosendaal.  
Het is maar goed dat in de activiteitencommissie van de  
plaatselijke Katholieke Bond van Ouderen veel sterke mannen  
zitten. Al snel heeft iedereen een plaats en kan het beginnen, 
maar eerst moet Jan Mouwen van de KBO efkes rap een  
algemene mededeling kwijt in de microfoon.  
,,Dames en heren, vanwege de brandweer moeten de jassen in de 
garderobe. Verplicht." 
 

Cabaretgezelschap De Gulle Lach uit Terheijden trekt zomaar een 
volle zaal op zomaar een donderdagmiddag. Entree twee euro, 
koffie en koek inbegrepen. De Gulle Lach heeft een eenvoudig 
doel. Secretaris Nico Schuurmans kan dat nog net uitleggen voor-
dat hij moet optreden. ,,Wij willen mensen aan het lachen maken. 
Niet gelachen is geld terug zeg ik altijd." 
 

KBO'er en penningmeester Kees Gabriëls ziet het allemaal  
minzaam aan. Kees heeft oog voor detail. Ontbreekt er ergens een 
koffielepeltje, dan komt hij er onopvallend mee aanzetten. Als Jan 
Mouwen voorbij loopt, lapt Kees hem pootje, zogenaamd. En aan 
het eind van het optreden, zal Kees wijs glimlachen. 
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De Gulle Lach bestaat uit vijf dames en acht heren en ze doen 
liedjes en sketches. Dan komt bijvoorbeeld Henny Schuurmans het 
podium op met poppen die kleinkinderen uitbeelden. Ze speelt een 
oppasoma en wordt steeds maar weer door haar kinderen ingezet, 
wie in de zaal kent dat niet? 
 

Zonder nou meteen alle grappen van De Gulle Lach te verklappen, 
twee keer zit er een kunstgebit in de clou. En die man die steeds 
bij een stoplicht uit zijn auto stapt en zijn broek omlaag trekt?  
,,Ik moet van de dokter onder een rooie lamp, maar ik heb er thuis 
ginne." 
 

De Gulle Lach zingt ook veel, bekende liedjes.  
Een zeemansmedley met de Zuiderzeeballade, de Klok van  
Arnemuiden, Daar Bij Die Waterkant.  
Jan Mouwen heeft er achterin de zaal een goed oog in en klapt 
mee. ,,Het zijn toch wel sfeermakers die jongens."  
Niks als deinend grijs voor Jan zijn neus. 
 

Het is hier niet de middag om lang te zeuren over hier en daar een 
gemiste noot of het aparte ritme van de man die de cajon bespeelt. 
Alleen bij Ketelbinkie gaat het echt goed mis. De zang is net ietsje 
té vals en de zanger is ineens een hoop woorden kwijt.  
De zaal wil meezingen, maar raakt in de war.  
Da's jammer, toch eens voorleggen aan penningmeester Kees 
Gabriëls. ,,Krijgen ze hier nou nog geld voor ook?" 
 

Zoals hierboven al gemeld, Kees zet een wijze glimlach op. ,,De 
mensen vinden het leuk, iedereen is tevreden. Daar gaat het om." 
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Seniorenmiddag over “Het huis van morgen” 
 
Het Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal organiseert op 
woensdag 14 november a.s. een seniorenmiddag over  
“Het huis van morgen” in Buurtcentrum Kalsdonk in de  
Philipslaan. 
De middag begint om 13.45 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
Inloop vanaf 13.30 uur. 
 
Iedereen wil of moet zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Het beleid van de overheid is daar ook steeds meer op  
afgestemd. Maar, wat als dat steeds problematischer wordt door 
lichamelijke klachten o.d.? Denkt u daar weleens over na?  
Hebt u enig idee welke mogelijkheden er allemaal zijn om op een 
veilige en comfortabele manier thuis te kunnen blijven wonen?  
 
Op deze middag zal mw. Margo Emmen van  
“Het huis van morgen”, gevestigd op de zorgboulevard van het 
Kellebeek College in Roosendaal, ons meenemen in de  
Vernieuwingen van de verschillende hulpmiddelen en eenvoudige 
aanpassingen om het langer thuis wonen te bevorderen.  
Ook al bent u nog kerngezond en mobiel het is goed om  
voldoende kennis te hebben van wat er zoal mogelijk is.  
Voor uzelf of voor mensen in uw omgeving naar wie u zorg  
uitgaat.  
Nieuwsgierig geworden?  
U bent van hart welkom op 14 november a.s.  
 
In verband met praktische zaken in het Buurtcentrum graag  
aanmelden vóór maandag 12 november a.s.  
Dat kan telefonisch op het nummer (0165) 534 667 of per mail: 
senioren@sint-norbertusparochie.nl 
 
 
   Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal 
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Lichtjesavond 
 
Programma Lichtjesavond zondag 18 november 2018 
 
17.30 uur: herdenkingsbijeenkomst 
18.15 uur: koffie/thee/warme chocomel 
18.15 uur: namen zingen door De Cantores van O.L. Vrouw, o.l.v. 
Joseph Dekkers, die op verzoek de namen van overleden dierba-
ren zingen of voordragen, een indrukwekkende ervaring die de 
nabestaanden vaak diep in het hart raakt. Indien u wilt dat de 
naam van uw overleden dierbare gezongen/voorgedragen wordt, 
kunt u de voornaam (roepnaam) tot en met 14 november 2018 
door geven via email: secretariaat@scbzz.nl 
18.15-19.30 Op eigen gelegenheid over een deels door fakkels 
verlichte begraafplaats uw dierbare (n) bezoeken. 
  
Evenement details 
Tijdstip: 17.30 uur Herdenkingsbijeenkomst 
Locatie: Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden 
Adres: Rucphensebaan 95, Roosendaal 
 
 
Spirit in Roosendaal 
 
Evenement 'Duurzaam in de kunst'  
 
Op vrijdagmiddag 9 november organiseert Spirit in Roosendaal, 
in samenwerking met basisschool De Blokwei en Roosendaalse 
kunstenaars, in de Kruiskerk het evenement Duurzaam in de 
kunst.  

De middag begint om 12.30 uur met voor wie wil met een  
duurzame - plantaardige en lokale - eiwitrijke lunch, samengesteld 
door voedseltechnoloog Mariet van de Noort. Voor deze lunch 
dient u zich op te geven bij de spiritinroosendaal@gmail.com. 
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Van 13.30 – 15.00 uur tonen 60 scholieren van groep 5 tot en met 
8 aan U hun kunstwerken, gemaakt van natuurlijke en  
gerecyclede materialen. Ze showen hun kostuums op de catwalk, 
ze maken muziek, ze dragen hun gedichten over duurzaamheid 
voor en ze filmen het kunstzinnige proces. 
 
Van 15.00 – 16.00 uur laten Roosendaalse kunstenaars hun 
duurzame werken zien. 
Marion Vriens, Karien Wiericx, Gea Korpel en Lia Reijnders  
showen hun bijzondere kostuums. 
Leo Lotterman draagt gedichten over duurzaamheid voor. 
Het koor Vox Jubilans zingt liederen uit hun concert 'Aarde'. 
Zuster Albertina (Franciscanes van Mariadal) vertelt over  
duurzaamheid vanuit de spiritualiteit van hun inspirator  
Sint Franciscus. Ze vertaalt deze spiritualiteit concreet naar onder 
meer de 'stroomgaard' van Mariadal. 
  
Om 16.00 uur sluiten we af met een duurzaam hapje en drankje.  
U kunt aansluiten wanneer u wilt!  
Plaats: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal 
  

Film / Documentaire: Leaning into the wind 
 
Deze weelderig gevisusaliseerde documentaire van Riedelsheim 
uit 2018 neemt u mee langs diverse land-schappen: van  
Edinburgh en Londen tot New England en Zuid-Frankrijk. We zien 
hoe de Britse beeldhouwer Andy Goldsworthy deze landschappen 
omtovert tot in de natuur gewortelde kunstwerken. Zo herdefini-
eert hij het landschap en verbindt het met ons menselijk leven. 
Plaats: City bioscoop, Brugstraat 48, Roosendaal 
Datum: 11 november  Tijd: 11.15 uur Kosten: € 9.- 
  

Wat is uw scheppingsverhaal? 
 
Woensdag 14 november gaan Marjo den Bakker, Kitty de Bruin 
en Marjeet Verbeek in op scheppingsverhalen uit verschillende 
culturen en religies.  
Natuurlijk komen het joods-christelijke scheppingsverhaal uit  
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Genesis 1, evenals het seculiere verhaal van De Oerknal aan de 
orde. Wat hebben deze verhalen ons te vertellen? 
Woensdag 28 november bent u uitgenodigd uw eigen  
scheppingsverhaal te vertellen in woord, beeld, muziek. 
Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur Kosten: vrije gift 
Opgave vóór 12 nov.: spiritinroosendaal@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
Gezellige Wintermarkt 
 
Bent u op zoek naar een mooi of exclusief decembercadeau? 
Het aanbod op deze markt is  zeer gevarieerd en zal u zeker  
verrassen! 
 
Er is gelegenheid koffie / thee te 
 drinken in restaurant  
“t Trefpunt. 
 
Zaterdag 10 november 2018,  
10.00 - 15.00 uur 
 
 
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
St. Elisabeth | Wouwseweg 21 | 4703 BL Roosendaal 
0165 592400 | www.elisabethroosendaal.nl | info@stelisabeth.nl 
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GEZAMENLIJK MET KORTING  
NAAR DE KRING  

SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 

Herman Brood’s Wild Romance  
From Heaven 

 
Een eerbetoon aan Herman Brood met optredens van onder  
andere een coverband en, en dat is bijzonder, zijn zoon Marcel. 
Ook de nog levende bandleden van de Wild Romance spelen een 
reeks hits uit de periode 1977 tot 2000 waaronder Never be clever 
en Saturday Night. 
Onderdeel van de show zijn ook nooit vertoonde videobeelden, 
persoonlijke verhalen en anekdotes over het ontstaan en  
functioneren van Herman Brood & His Wild Romance.  
Een aanrader voor elk Brood-fan! 
 
Interview 
Voorafgaand aan de voorstelling interviewt Willem Jongeneelen in 
een intieme setting de artiesten die op die avond optreden in ons 
theater. Willem werkt als freelance muziekjournalist voor OOR, 
Jazzism, Soundz en BN DeStem. Het bijwonen kost € 2,50  
inclusief een kopje koffie of thee. U kunt het interview tegelijkertijd 
met de bestelling van de entreekaarten reserveren of later  
bijboeken. 
 
donderdag 15 november | 20.00 uur | grote zaal | € 17,50  i.p.v. € 
24,50 (incl. één consumptie en administratiekosten) 

 
Voor meer informatie  
over de voorstelling kunt u  
terecht op 
www.dekringroosendaal.nl  
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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 13 november. 
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, waar-
na u de kaarten thuisgestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de kaarten 
aan de kassa op te halen en te betalen. 

 
Gerard van Maasakkers   

40 jaar liedjes  
  
Gerard van Maasakkers kon niet bevroeden dat zijn eerste liedje 
Hee gaode mee de start zou zijn van een bloeiende carrière van 
(voorlopig) veertig jaar. De winnaar van de Gouden Harp 2007 en 
de Annie M.G. Schmidtprijs 2011 én 2013 heeft voor dit  
Best of-programma slechts één probleem: welke pareltjes van zijn 
inmiddels dertien albums gaat hij spelen?  
  
40 jaar liedjes is een mooie, intieme avond met veelkleurige liedjes 
en anekdotes. Van ontroering naar uitbundigheid en weer terug.  
  

    

Persoon 1   
Persoon 2   
Adres   
Postcode Woonplaats   
Telefoonnummer   
E-mail adres   
Aantal kaarten   
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donderdag 22 november | 20.00 uur | grote zaal | 
€ 17,50  i.p.v. € 23,50 (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 20 november.  
 
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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Mevrouw E. van Hooijdonk 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat  
Mevrouw E. van Hooijdonk na een periode van ziekte is overleden.  
Lisa van Hooijdonk was vanaf april 2013 tot aan haar ziekbed, als 
Vrijwillige Ouderen Adviseur bij KBO Roosendaal betrokken.  
Daarvoor zijn wij haar zeer erkentelijk. 
Wij wensen haar familie en dierbaren heel veel sterkte toe met dit 
grote verlies. 
 
Namens het bestuur van KBO-Roosendaal  
Lia Openeer, secretaris. 
 
 
 
Senioren activiteit IVN 
Dinsdag, 27 november: wandeling op de Molenplaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vertrekken om 13.00 vanaf het parkeerterrein van de Lodge 
per auto naar Bergen op Zoom naar de Molenplaat. Een vrij open 
gebied dat grenst aan het water van de Schelde.  
Een ware verrassing. 
We vragen een kleine kilometervergoeding voor mensen die  
meerijden. 
Nadere informatie bij Hans van Nassau  
Tel: 0623802757 
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Informatie over leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Hr. P. Broos 
Mw. E.H.J.M. van Deurzen 
Mw. E.J.M. van Hooijdonk 
Mw. M. Veraart - Naalden 
Hr C.M. van den Hout 
Mw. J.C.M. Baaten 
Mw H.G.M. Heijnen - Breukels 
Hr. C.J.M. Rommers  
Hr. C.A.M. Bus 
Hr. L.C.J.M. van Nassau 
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. J. Braat - Koppenol 
Hr. H.M.J. Braat 
Hr. A.J.M. Balemans 
Mw. E.M.C. Huijsmans 
Hr. M.C.J.J. van Nijnatten 
Mw. L.C. Willemse - Hendrickx 
Mw. L.J.A.M. Brouwers - van Aalst 
Mw. M.A.C. Pieters 
Mw. G.A.M. Breugelmans 
Hr. J.B. van Dongen 
Mw. W. van Dongen - Verweel 
Mw. G.M.W. Roeken 
Mw. M.P.F. van Gastel 
Hr. G. Rauniyar 
Mw. Y. Rauniyar 
Mw. Y.C. Kersten  
Mw. M.E.D. Aalst - Baselier 
Mw. D. van Beurden 
Mw. M.E.G. van Broekhoven - Rovers 
Mw. M.E. Eekelen - de Crom 
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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. 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.    
 


