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

En dan van alles wat. Van bingo tot computercursussen en op het 
laatste moment ook al een verslag van de Kerstviering.  
Die was sfeervol en gezellig, ondanks het feit dat er bij de mensen 
die op zouden treden veel zieken waren.  
Hopelijk blijft u wel gezond. 
U kunt weer eens naar de film. Van André Rieu nog wel. 
Ook staat er een puzzel in deze Antenne. Dit keer een sudoku. 
 
Verder wil ik u prettige feestdagen toewensen en een heel goed 
begin van het nieuwe jaar. 
  
Ook wens ik u veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos     

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 18 januari 2023 op het 
 
Redactieadres 
 
Jolanda Oosterbos, Bandeliersberg 34, 4707 SB Roosendaal.  
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, Langendijksestraat 15-12, 4715 PH Rucphen. 
Tel: 06-15426808  E-mail: ledenadm.kbo.roosendaal@gmail.com 
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 Van de voorzitter 
 
Kerstwens 
 
In deze vreemde tijd,  
waarin om een of andere duistere reden mensen elkaar willen  
uitroeien, waarin bij het behalen van een geweldige prestatie  
mensen het in hun hoofd halen om andermans spullen te vernielen 
en levens zuur te maken, waarin we alles wat achter ons is met 
veel geweld ongedaan willen maken, waarin tv, radio en  
social media al hun krachten gebruiken om ons iedere dag maar 
weer van allerlei meningen te voorzien, gebouwd op andere  
meningen en onderbouwd met getallen en gegevens die per uur 
weer anders zijn of hetzelfde zijn gebleven. 
 
In deze vreemde tijd, 
wens ik jullie een mooie Kersttijd en een heel lang nieuw jaar met 
momenten samen met elkaar waarin je al dat rumoer buiten kunt 
sluiten en tijd hebt om echt naar elkaar te luisteren en goed te 
doen met alles wat je in je hebt.  
 
Peter Dierick 
voorzitter 
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Goed nieuws voor onze KBO fietsers 
 
Op 20 april 2023 organiseert KBO-Roosendaal in samenwerking  
 
met   SSNB, VVN en Aleco het project    
    
                             Doortrappen 
 
Het doel van dit project is om de kennis van de senioren te  
vergroten over: 
- diversiteit van voertuigen op het fietspad, 
  wat betekend dat voor ons gedrag op het fietspad en      
  hoe gaan we hier mee om. 
- omgaan met medeweggebruikers, 
   hoe reageer je op wielrenners, pubers die in een groep 
   bij elkaar fietsen of op een vrachtwagen bij het stoplicht  
- vitaliteit 
  bij het ouder worden vinden er fysieke veranderingen  
  plaats. Dit heeft invloed op de vitaliteit en   
  verkeersdeelname, hoe kun je daar rekening mee  
  houden                      
- kennis van de fiets o.a e-bike 
  waar moet de fiets aan voldoen, welke ondersteunende  
  accessoires zijn beschikbaar  en welke alternatieven    
  bestaan er zodra fietsen lastiger wordt. 
 
Het uiteindelijke doel is dus dat  
ouderen zo veilig en zo lang  
mogelijk kunnen blijven fietsen. 
 
Noteer 20 april alvast  
in je agenda.  
In de volgende Antenne  
volgt meer informatie. 
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Een speciaal live concert voor de vele liefhebbers 
van André Rieu in City Theater Roosendaal 
 
               ANDRÉ RIEU IN DUBLIN 
 
Bezoek Ierland in stijl met André Rieu in Dublin, het eerste  
opgenomen concert van de maestro in de Ierse hoofdstad in ruim 
20 jaar. Exclusief in de bioscoop op een groot scherm. 
Het lijkt alsof je er zelf bij bent. 
Ga mee met André, zijn Johann Straussorkest, de sopranos,  
tenoren en andere gasten voor een fantastische viering vol  
romantische melodieën, populaire klassiekers, feestnummers en 
natuurlijk de geliefde walsen. 
 
Dit concert is te zien op zondag ochtend 29 januari in  
City Theater Nieuwstraat 12 Roosendaal. 
Het is het live uitgezonden concert van zaterdag 28 januari.  
Het concert duurt ongeveer twee uur. 
 
De start is om 10.30 uur 
Inloop vanaf 9.45 uur (vooraf kun je nog koffie drinken) 
Er is een kleine pauze (voor toiletgang) 
Entree film € 16.50 
 
In samenwerking met City Theater is er voor KBO-leden een 
speciaal actie samengesteld met de mogelijkheid voor film en 
lunch voor € 25,00  
De lunch is ook bij City Theater zelf en bestaat uit koffie/thee 
of fris met frites of broodje met kroket of frikandel. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje  
in te vullen en op te sturen voor 23 januari  
naar KBO- Activiteitencommissie  
t.a.v. Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48,   
4706 TH Roosendaal.   
Bellen of e-mailen kan ook: 
Jan Hendrikx Tel: 0165-556499 /  
e-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl 
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André Rieu                                               29 januari                 
 
Naam…………………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………..................................................................... 
 
Plaats: ………………………………..Tel:…………………………….. 
 
Aantal personen: ………………………………................................. 
 
Film met / zonder lunch:………………………………………………. 
—————————————————————————————-- 
 
KBO- activiteit Buurthuis Keijenburg 
 
Op donderdag 26 januari 2023 organiseert de  
activiteitencommissie van KBO- Roosendaal een gezellige  

            
 
Zoals gewoonlijk zijn er weer extra mooie prijzen te winnen met als 
gebruikelijke hoofdprijs:  een goed gevulde tas met boodschappen. 
 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg 
 
Entree leden: gratis 
Entree niet- leden: € 4,50 incl. koffie/thee 
 
Deelname Bingo: € 6,00 
Leden van de KBO worden verzocht hun KBO- pas mee te  
brengen. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

 

  December 

Di    27 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

  Januari 

Ma    2 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    3 13.30-16.00 uur Jeu des boules 

Ma    9 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    10 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Vr    13 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    16 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    17 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    19 Dagreis Seniorenexpo 

Vr    20 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    23 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    24 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    26 14.00-16.00 uur Bingo Keijenburg 

Vr    27 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Zo    29 10.30 uur Film André Rieu 
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Informatie over KBO-activiteiten 
 
Dynamictennis 
Plaats: Sporthal de Omganck, Molensingel 38, Wouw 
Coördinator: Jan Braat, tel. 06-32058166  
  dynamictennis.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator:  Anneke Blom Tel 0625528977  
  zumba.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Aqua-aerobic 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Kees Vermeulen, tel. 0165-532852 ( Ma + Vr ) 
  Jan Hendrikx, tel. 0165-556499 ( Dinsdag ) 
  aquaaerobic.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Jeu de Boules 
Plaats: Wijkcentrum “t Dijksteke 
Coördinator: Cees Holierook, tel. 06-42436367 
 
Fietsen 
Plaats: Vertrekpunt Buurthuis Keijenburg 
Coördinators: Toon Jansen Tel: 0653964002 
                      Jan Hendrikx Tel: 0627142969 
 
 
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:  Piet van Osta, tel. 06-30316869 
         Jan Hendrikx, tel: 0165-556499 
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Vitaal Fit 
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11 uur en 
Iedere donderdagochtend van 10 tot 11 uur 
Plaats: Aleco Nispenseweg 3 (Sportpark Vierhoeven) 
Info:  Aleco, tel. 0165-743005 
 George Bolmers, tel. 06-14794174 
 Jan Hendrikx, tel. 0165-556499 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computercursussen voor senioren   
                                                                                                                             
Onder voorbehoud van voldoende belangstelling starten  
medio januari 2023 twee cursussen van Stichting Ouderen Achter 
de Computer.  
Het zijn de basiscursus computergebruik en  
de cursus windows, e-mail en internet.  
Een cursus bestaat uit acht wekelijkse lessen van 2 uur met een 
tussentijdse pauze van 30 minuten.  
De kosten van deelname bedragen € 65,00. Dit bedrag is inclusief 
lesmaterialen zoals een cursusboek.  
De lessen worden gegeven in de Tolbergse Schuurkapel,  
Damastberg 108 Roosendaal.  
Voor nadere informatie en aanmelden kan contact worden  
opgenomen met: Ceciel Coppens, ceciel.coppens@soac.nl 
0165 551 689. Zie tevens: www.soac.nl 
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Senioren INFORMATIE op ZuidWest TV!  
 
Elke dinsdag is er bij ZuidWest TV een rubriek gericht op de 
senioren, als onderdeel van het infotainmentmagazine “Cocktail”. 
Cocktail wordt iedere dinsdag vanaf 10.00 uur uitgezonden en 
duurt ongeveer 40 minuten.  
De uitzending wordt ieder uur herhaald en is ook terug te zien op 
de website (www.zuidwestupdate.nl) bij het item “GEMIST” en in 
de APP van ZuidWest (zie Playstore of App store).  
 
Dus als u als senior geïnformeerd wil blijven, stem dan elke 
dinsdag af op Cocktail bij ZuidWest TV.  
 
Frequenties ZuidWest TV: 
Ziggo: kanaal 39, KPN: kanaal 1420, XS4ALL: kanaal 596, Telfort: 
kanaal 1420, Vodafone: kanaal 792, Delta en CAIW: kanaal 12 en 
Tele2: via menu on-demand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties n.a.v. de tot nu toe behandelde 
onderwerpen in het seniorenonderdeel van Cocktail uitgezonden 
bij ZuidWest TV.  
Mocht u nog andere onderwerpen behandeld willen zien, omdat u 
daar graag meer van wil weten, dan hoor ik dit graag. 
 
U kunt dit aan George Bolmers doorgeven per email 
prc.kbo.roosendaal@gmail.com of telefonisch 06-14794174 
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Vacatures: in onze vereniging   
 
 
 
 
Algemeen Secretaris  
We zijn als KBO-Roosendaal nu al op zoek naar iemand die 
het hele secretariaat van onze afdeling in maart 2023 over wil  
nemen. 
De secretaris is de spil in het web van KBO-Roosendaal en heeft 
ca. 8 tot 10 uur per week nodig om alle voorkomende  
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. 
Heb je voldoende PC vaardigheid en wil je iets betekenen voor  
onze afdeling neem dan aub. contact op.  
 

—————————————— 
 
Bestuurslid/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 het vergt daarom  
leidinggevende capaciteiten  
Tevens ben je organisatorisch een kei en regel je zaken die  
verband houden met optredens, zoals het maken van afspraken, 
contracten en pr.  
Kortom een heel belangrijke en veelzijdige functie. 
 
 
Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen 
met: 
 
onze voorzitter Peter Dierick, tel. 06-53347004, 
email: voorzitter.kbo.roosendaal@gmail.com 
of 
onze secretaris Lia Openeer, tel. 06-12043185 
email: secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com 
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GEZAMENLIJK MET KORTING  
NAAR DE KRING ROOSENDAAL 

SPECIALE ACTIE VOOR  KBO  
 

Muziek 
Dennis van Aarsen & de DVA Bigband 

Swinging on a star 
 
Vanaf het moment dat Dennis van Aarssen de jury van  
The Voice of Holland omverblies met zijn vertolking van Sinatra’s 
That’s Life veranderde zijn leven compleet. Hij won de finale van 
het populaire tv-programma, maakte een debuutplaat en nam in 
2020 een prestigieuze Edison Jazz in ontvangst, de oudste 
muziekprijs van ons land. 
 
In Swinging On A Star trakteert Dennis je op een avond vol met 
heerlijke oude muziek en prachtige nieuwe songs. Onder 
begeleiding van zijn bigband zingt hij songs uit zijn eigen repertoire 
en hits van muzikale helden als Frank Sinatra, Michael Bublé en 
Jamie Cullum. 
 
Interview 
Voorafgaand aan de voorstelling is het mogelijk om een interview 
bij te wonen.   
Het interview met Dennis van Aarssen start om 19.00 uur. 
 
Vrijdag 13 januari | 20.00 uur | grote zaal | € 20,- (i.p.v. €29,50) 
incl. service- en excl. administratiekosten 
 
U kunt uw kaarten via de website  
www.dekringroosendaal.nl bestellen  
en direct uw stoelen uitkiezen.  
n het bestelproces vult u bij actiecode  
KBO in. De korting wordt dan  
automatisch in uw  
winkelmandje verrekend.  
Na betaling ontvangt u direct  
de e-tickets. 
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Sudoku  

 
Verslag van de Kerstviering 2022 
 
Op 15 december was er de Kerstviering in de zaal van  
danscentrum Rottier. 
Net als de vorige jaren werden de bezoekers bij binnenkomst  
ontvangen met een kopje koffie of thee en konden ze plaatsnemen 
in een sfeervolle en overzichtelijk ingerichte zaal.  
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Omdat voorzitter Peter Dierick helaas wegens ziekte niet aanwezig 
kon zijn, verzorgde Marianne van de Luijtgaarden het  
welkomstwoord.  
Ook bracht zij de gedachte ‘ Eindeloos’, dat een beeld gaf van de 
tegenstellingen in de beleving van Kerstmis. 
De viering met Claude Covemaeker als voorganger, was  
verrassend en afwisselend. Claude wist met zijn teksten iedereen 
te boeien. Het waren teksten vol humor met een serieus tintje.  
Het thema van de dienst was ‘ Grenzeloos Feest’ en dat  
onderwerp zette iedereen aan het denken.  
Het Gemengd Koor Langdonk met dirigente Wilma van Ineveld 
bracht sfeervolle liederen, waarvan een aantal door de  
aanwezigen werden meegezongen. 
Pianist Jack Buijs was helaas wegens ziekte verhinderd.  
Zijn waarnemer Guus Siebelink droeg op een goede manier bij aan 
deze bijzondere viering. 
De opbrengst van de collecte: € 342,41, is bestemd voor de  
Voedselbank. 
   
Na de dienst stond de lunch klaar in de aangrenzende zaal:  
lekkere broodjes, kaas en vleeswaren en voor iedereen een  
heerlijke gehaktbal. 
Het zag er allemaal uitstekend verzorgd uit en er was volop voor 
iedereen. 
 
Om 14.00 uur zou het optreden beginnen van Duo Maestro & Co, 
maar een van de muzikanten was wegens ziekte verhinderd.  
Accordeonist Hans van Buul deed zijn best om de aanwezigen 
toch goed te vermaken. 
 
In de pauze was er de verloting met mooie prijzen. 
Om 16.00 uur kwam er een einde aan een fijne dag.  
Positieve reacties na de viering in de ochtend, een voldaan gevoel 
na de lunch, warmte en hartelijkheid naar elkaar!  
 
Dank aan de mensen van dansschool Rottier voor de goede  
verzorging en aan iedereen, die heeft bijgedragen aan deze  
sfeervolle Kerstviering. 
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In Memoriam 
 
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat onze oud voorzitster  
van de reiscommissie, Helen Knoester, is overleden op  
30 november in de leeftijd van 79 jaar. 
In samenwerking met de leden van deze commissie heeft zij mooie 
reizen georganiseerd voor de KBO leden.  
Ook was zij een aantal jaren betrokken bij het vouwen van de  
Antenne.  
Wij wensen haar man Herman en haar kinderen Michel en Costa 
veel sterkte toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
 
Mw. M.J.C. Jongenelen - Moelker 
Hr. M.A.M. Deijkers 
Hr. P.M. van Hassel 
Hr. E.L.M. Broerman 
Mw. H.A. Knoester 
Mw. M.E.G. Vissers - van Eekelen 
Mw. M.A.M. van Hassel - Buijsen 
 Mogen zij rusten in vrede 
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Nieuwe leden: 
 
Mw. C. van Zinnen 
Hr. C.J. van Oudheusden 
Mw. J.A. van Oudheusden - Keijenberg 
Hr. L.H. de Wolf 
Mw. D.C.G I de Wolf 
Hr. G.J.J. Luijten 
Mw. M.C. Luijten - Snijders 
Hr. A. van Hooijdonk 
Hr. G.F. Dekker 
Mw. A. Dekker - Stroom 
Mw. M.A.P. Roovers 
Hr. F. Konings 
Hr. L.P.M. van Hooijdonk 
Mw. M.J. van Hooijdonk - van Hees 
Mw. Van Dorst - van de Linden 
Mw. M.P. van Unen - van Oosterhout 
Hr. P. Vermunt 
Hr. T. Hoendervangers 
Hr. W. Bogers 
Mw. M.A.P.A. de Bruijn 
Mw. A.C. de Groot 
Mw. G.A.M. Ruytenbeek 
Mw. M.C. Martens - Oomen 
Hr. M.P.J. Sep 
Hr. F.F. Baarda 
Mw. D.E.M. Baarda - Tak 
Hr. A.C. Hagenaars 
Mw. P.W.M. Hagenaars - van Miert 
Hr. van Oosterhout 
Mw. Van Oosterhout 
 
 
 
 
 
Oplossing Sudoku   47893 
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Wat biedt de KBO mij als lid? 
 

· Mogelijkheid tot deelname aan een voor u  
 gunstige collectieve ziektekostenverzekering. 

 
· Maandelijkse informatie via de bladen ANTENNE en ONS! 

 
· Speciale informatie gericht op ouderen en vitale senioren. 

 
· Deelname aan door KBO Reizen georganiseerde dagreizen  

tegen gunstige prijzen. 
 

· Maandelijkse activiteiten en bijeenkomsten, zoals jeu-de 
boules, fietstochten, toneel, zang, dans en bingo. 

 
· Deelname aan Dynamictennis, Aqua-aerobic, Zumba,  
 Walking Footbal, Vitaal Fit. 

 
· Jaarlijks een uitbundige Sinterklaas- en uitgebreide  
 Adventsviering. 

 
· Mogelijkheid tot deelname aan diverse commissies,  
 werkgroepen of bestuursfunctie binnen de vereniging. 

 
· Hulp en advies bij uw belastingaangifte. 

 
· Voordelige aanbiedingen en kortingen als KBO-lid. 

 
· Als senior samen met vele leden van KBO Roosendaal  
 actief te blijven. 

 
· Lage contributie per jaar, in 2023 € 23,25 p.p. bij  
     automatische incasso. 
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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 110, 4708 BD Roosendaal 
  tel. 0165-528364 
  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 
Dhr. W. Maas  tel. 504562 
 
Thuisadministrateurs 
Dhr. A. Jacobs   tel. 552457 
Dhr. A. van Hoof   tel. 529271 
Dhr. B. Aanraad   tel. 561785 

Belastingadviseurs 
Dhr. J. Schenk            tel. 06-24785410 
Dhr. B. Aanraad          tel. 06-21298167           
Dhr. A. van Hoof         tel. 0165-529271          
Dhr. J. Pietjouw          tel. 06-53129505 
Dhr. A. Jacobs            tel. 0165- 552457 
Dhr. J. Voeten                    tel. 06-40143539 
 
Cliëntondersteuning 
Dhr. B. Aanraad   tel. 561785 
Dhr. W. Maas   tel. 504562 
Mevr. M van den Hout tel: 0624785889  
 
Bezoekgroep:  
Mevr. N. Mouwen  tel. 542196 
 
Secretariaat 
Van Leeuwenhoeklaan 110, 4708 BD Roosendaal.  
Telefoon 0165-528364 
E-Mail:  secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Website: www.kbo-roosendaal.nl 
 
Bankrekeningnummer KBO-Roosendaal NL74RABO0174390076 
 
  


