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Bingo  
Op woensdag om 13.30 

uur: 
13 april 

11 en 25 mei 
8 en 22 juni 

13 juli 

 
Rikken 

1e woensdag en 3e 
vrijdag van de maand 

om 13.15 uur 
6 en 15 april 

27 april Koningsdag 
4 en 20 mei 

2(do) en 17 juni 
7(do) en 15 juli 

 
Crea middag 

Iedere dinsdag van  
13.30 – 16.00 uur 

Themamiddag 

5 april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten zonnig en 16/17 graden. Heerlijk, het voorjaar en 

de zomer komen er weer aan. Tijd om erop uit te gaan met de fiets of te voet.  
Nu ook de maatregelen in verband met Covid-19 achter de rug zijn, is er geen reden meer om 

de activiteiten van de KBO links te laten liggen.  Hier hebben we met zijn allen de afgelopen 
jaren veel last van gehad. De gevolgen waren voor de KBO aanzienlijk. Een aantal van onze 
leden heeft de vereniging verlaten. De activiteiten, zoals kerstviering en nieuwjaarsreceptie 

moesten weer geschrapt worden. Andere activiteiten werden matig bezocht. De 
jaarvergadering trok voor de Corona-periode altijd zo’n 100 bezoekers. Vorig jaar slechts 55. 

De snertochtend had altijd een maximum aantal bezoekers en was binnen no-time volgeboekt 
met ongeveer 125 deelnemers. Dit jaar hadden we er slechts een kleine 30. Gelukkig vulde de 
muziek en VAZ de zaal een beetje. Gezellig was het wel. Ook bij de bingo lopen de 

bezoekersaantallen terug.  
Maar laat ik stoppen met deze sombere berichten. We mogen alles weer, dus roep ik iedereen 

op om onze activiteiten weer te bezoeken. Of het nu gym of bingo is, koersbal of biljart, 
kerstviering of jaarvergadering, komt allen in grote getalen.  Vooral de mannen nodig ik uit om 
ook aan andere activiteiten, dan het biljart, deel te nemen. De activiteiten zijn gezellig, je 

Voor je agenda: 

7 juli   Reisje 

20 oktober  Sport en Speldag 

15 december Kerstviering 

Ledenmutaties 
Nieuw lid: 

Hr. Ad Monseurs 
Mw. Greet Monseurs-van der Heijde 
Mw. Ans Tak-van Nijnatten 

 
Overleden: 

21-02-2022  Mw. Segers-Rommers op 90 jarige leeftijd 
Opgezegd/Verhuisd: 

Hr. A. Verhelst 
Mw. E. van de Berg-Kempenaars 
 

Op dit moment hebben we 420 leden 
 

Woordje van de voorzitter 
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ontmoet mensen en er is tijd voor een praatje. Het helpt tegen de eenzaamheid die we 
afgelopen 2 jaar zeker gekend hebben. 

Als bestuur zijn we bezig om dit jaar nog een thema-bijeenkomst te organiseren met een 
informatief karakter. Ook de organisatoren van het bekende KBO-reisje hebben de reisboeken 

weer ter hand genomen voor een gezellig dagje uit.  Hou de nieuwsbrief in de gaten voor 
nadere mededelingen. 
Rest mij om jullie allemaal een mooi voorjaar en een zonnige zomer toe te wensen. Ik zie jullie 

graag bij een van onze activiteiten. 
 

Frank Frik 

 

 
 

 
In maart hebben we mooie schilderijen gemaakt met oude knopen. 
             

Op dinsdag 5 april gaan we een paasstuk maken 

van eierdozen – paasversieringen – eierschalen 
enz.  Als je hieraan wilt deelnemen dan van te 

voren opgeven bij Jeanne Kepers tel. 06-
34201918 of bij Trudie Hoogstraten tel, 06-
14925181. Wij vragen een eigen bijdrage  van € 

3,00 voor aanschaf materiaal, graag ter plaatse 
te voldoen.  

Heeft u nog restanten wol/katoen waar u niets 
meer mee doet? Ook daar zijn we blij mee. 

Hiervan maken onze dames meest kinderkleding 
– dekentjes enz. voor Vluchtelingenwerk. In 
deze tijd weer heel hard nodig zoals u zult 

begrijpen. 

 
 

 
 

 
Heel vervelend, maar de Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat niet door. 
Afgelopen donderdag was de laatste dag dat de organisator Expolaan een ‘go/not go’ door 

moest geven aan de locatie Koningshof. 
Expolaan had toen nog niet voldoende standhouders die zouden deelnemen. 

 
Zoals voorgaande jaren wordt er op Koningsdag een extra rikmiddag georganiseerd. 
Maar nu met een gratis verloting. 

Ieder die kan rikken is van harte welkom. 
Datum: woensdag 27 april a.s. 
Aanvang: 13.00 uur in de glaskamer van het Veerhuis 

Inleg: 2.00 euro 
Tot dan! 

 

 

 

 

                           Nu in de bioscoop voor KBO-Roosendaal 

EXPO in Veldhoven  

 

Een nieuwe filmdocumentaire van Brabants  Landschap  
 

Koningsdag Rikmiddag 

 

KBO Creamiddag dinsdag 5 April 
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LANDSCHAPSBEHEER: SAMENWERKEN VOOR EEN NATUURRIJK BRABANT 

 
Een inspirerende film waarin de kwetsbaarheid van de natuur zichtbaar wordt. Het is een 
mooie ode aan het werk dat al ruim 40 jaar lang verzet wordt in het agrarisch cultuurlandschap 

van Brabant. In 1980 werd het Coördinatiepunt Landschapsbeheer opgericht. Dit onderdeel 
van Brabants Landschap richt zich op de instandhouding en verhoging van de natuur- en 

landschapskwaliteiten in het agrarische cultuurlandschap, dus buiten de beschermde 
natuurgebieden. Deze documentairefilm is gemaakt door Mark Kapteijns. Naast natuurfilmer is 
hij werkzaam als boswachter bij Brabants Landschap. Hij heeft vele prijswinnende natuurfilms 

op zijn naam staan.  
 

Op landgoed De Langakkers in Leende is in 20 jaar een natuurrijk kleinschalig agrarisch 
landschap ontstaan op voormalige landbouwgrond. Ook de tuin rond het huis is stap voor stap 
veranderd in een natuurtuin. Het landgoed van eigenaar en initiatiefnemer Roel Winters. 

De film bevat schitterende natuuropnamen: Buitelende kieviten, nieuwsgierige steenuilen en 
de geheimzinnige patrijs.  

 
Deze prachtige natuurfilm is te zien op zondag 10 april in  
            City Bioscoop Nieuwstraat 2 Roosendaal 

Speciale actie voor KBO- leden film en koffie voor € 10.00 
De film begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur is de zaal open 

 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen voor vrijdag 8 april 
naar Activiteitencommissie t.a.v. 

Jan Hendrikx  Toermalijndijk 48 4706 TH Roosendaal 
Bellen of mailen kan ook Tel:  0165-556499 

E-mail  janhendrikx.1@kpnmail.nl. 
 

 

City Bioscoop                                                           10 april 2022 
 

Naam:………………………………………………………………….. 
 
Adres:………………………………………………………………….. 

 
Plaats:…………………………………………Tel: ………………….. 

 
Aantaal personen……………………………………………………… 

 
 
 
 
Het is helaas lang stil geweest rond het jaarlijkse aanbod van de Zomerschool. 

Allemaal het gevolg van het Covid-virus. 

ZOMERSCHOOL 2022 
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Maar deze zomer zijn we er weer met, zoals u van ons gewend bent, een gevarieerd aanbod. 
We denken dat er voor ieder wat wils is. 

 
Nieuw is onze website, die u kunt vinden onder  

htpp://zomerschoolsenioren-emh.nl  
Nu ziet u alleen nog wat algemene informatie, maar half April komen de programmaboekjes en 
dan is die informatie én het inschrijfformulier ook op de website te vinden en te downloaden. 

We hopen weer veel oude bekenden te zien, maar zeker ook veel nieuwe deelnemers. 
Tot ziens bij de Zomerschool in juli en augustus! 

 
 
 

 

De oplossing van de puzzel van maart was STORMWIND. We hebben weer vele goede 
inzendingen mogen ontvangen. De getrokken winnaar krijgt een kadobon van de JUMBO. Deze 

gaat ditmaal naar de heer Toon Tak. Hartelijk gefeliciteerd. 
We hopen dat we voor de nieuwe puzzel weer vele oplossingen ingestuurd krijgen. 

 

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe 

plas; rookgerei - 2 Australische 

struisvogel; brandstof; stand - 

3 Engelse graanjenever; mannelijk 

varken; blauw-paars; pl. in Gelderland 

- 4 dierentuin in Amsterdam; zonder 

haar; pus - 5 nogal groot; duivenhok; 

cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; 

witjes; bevlieging - 

7 vrouwtjesschaap; schatten; 

opplakbriefje - 8 namelijk; als onder; 

tuinvogel; oxidatie - 9 lage 

mannenstem; haspel; afgebroken stuk; 

pausennaam - 10 gravure; pijnlijk 

ongemak; schaakstuk - 11 huidplooi; 

bloeimaand; Scandinaviër; 100 

vierkante meter - 12 erfelijke factor; 

familielid; warme luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; 

Europeaan - 2 Arabische vorst; 

afsluiting - 3 ontstekingskoord; 

uitblinker; provinciehoofdstad - 

4 water in Friesland; eethuis; 

opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; 

onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters tapijt; 

ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas 

- 10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 bekeuring; welpenleidster; a priori - 

13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver gewicht; naaldboom. 

 
Oplossingen kunt u inleveren tot uiterlijk 10 april a.s. door:  schriftelijk in de bus te doen bij:  

Trudie Hoogstraten  Veerkensweg 11 
Vermeld bij de oplossing uw NAAM – Tel.nr. – ADRES.  

U kunt de oplossing ook mailen naar kboogledenadm@gmail.com 
Uit de inzendingen zal zoals u reeds gewend bent een prijswinnaar worden getrokken die een 
leuke attentie krijgt. De uitslag zal in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 

Puzzel van de maand 
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