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

Allereerst de allerbeste wensen voor 2020! 
 
Ook in dit nieuwe jaar zijn er weer veel activiteiten. 
Walking Footbal kende we al, maar nu is er ook Walking Handbal. 
U kunt wijkvertegenwoordiger worden bij KBO-Roosendaal . 
Of u kunt nog kaarten bestellen voor het 70 jarig bestaan van  
KBO-Roosendaal. 
Of u gaat een kijkje nemen bij het Huis van Morgen. 
Of naar de schouwburg. 
Dit alles kunt u lezen in deze uitgave. 
  
Ik wens u dan ook  veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 29 januari 2020 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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 Woord van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Namens het bestuur 
wens ik u alle goeds voor 2020. Dat het samen met elkaar een 
mooi en gelukkig jaar mag worden!  
We beginnen in ieder geval goed. We vieren namelijk op 9 januari 
en op 19 januari ons 70-jarig jubileum. We doen dat steeds van 
13.00 uur tot 17.30 uur bij Rottier. Voor de bijeenkomst van  
19 januari zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze zijn nog tot 
en met 12 januari te verkrijgen.  
De grote animo voor het jubileumfeest geeft aan dat het heel goed 
gaat met de KBO-Roosendaal. We zijn een bloeiende vereniging. 
Daar mogen we gerust trots op zijn.  
 
KBO-Roosendaal is op 23 december 1949 in het St. Jozefhuis (het 
huidige Keyenburg) opgericht. De oorsprong ligt bij de katholieke 
arbeidersbeweging (de KAB).  
Aanvankelijk was de KBO-Roosendaal gericht op de emancipatie 
van de katholieke arbeiders.  
In de afgelopen 70-jaar heeft de vereniging zich echter ontwikkeld 
tot een brede beweging die voor alle lagen van de  
Roosendaalse bevolking en ook voor alle gezindten of  
levensovertuigingen open staat.  
De sociale component is wel nog steeds belangrijk. Het is nog 
steeds onze missie om mensen met elkaar in contact te brengen 
en om op te komen voor de belangen van onze leden.  
We doen dat door heel veel activiteiten te organiseren.  
We kunnen dat echter alleen maar doen doordat we ongelofelijk 
veel fanatieke vrijwilligers hebben die van alles organiseren.  
Om maar te noemen: de gezamenlijke reizen, fietstochten,  
lezingen, theater- en toneelvoorstellingen en nog vele andere  
activiteiten. Maar ook door het invullen van belastingformulieren, 
het bezoeken van mensen in de wijken en het behartigen van de 
belangen van onze leden.      
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Ik wil namens het bestuur ook nog iedereen bedanken die onze 
enquête heeft ingevuld over wat u vindt van de KBO-Roosendaal; 
wat er goed gaat en wat er nog beter kan. We zijn nu druk bezig  
met het verwerken van de gegevens. We gaan daar zeker naar u 
op terugkomen.  
 
Een mooi jaar gewenst! 
 
Ada Oudhof, voorzitter 
 

 
 

KBO-activiteit januari 2020 
 
 Donderdag 16 januari 
 
 BINGO 
 
Op donderdag 16 januari organiseert de activiteitencommissie van 
KBO-Roosendaal weer een gezellige BINGO. 
Zoals gewoonlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen met als  
gebruikelijke 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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Toneelvoorstelling 
 
Op zondag 2 februari is er een toneelvoorstelling.  
 
Toneelvereniging ‘T Coulisse uit Standdaarbuiten verzorgt een 
blijspel met als titel: 
 

‘ De familie Verbeke op camping Bonanza’.  
 

Een goed gesitueerd gezin, bestaande uit moeder en twee  
dochters en kleindochter winnen de eerste prijs met een  
cryptogramwedstrijd. De prijs is een week vakantie in een  
stacaravan op camping Bonanza.  
Het kamperen is voor deze mensen, die in luxe leven, een  
volslagen nieuwe ervaring. Ze kampen dan ook met ernstige  
aanpassingsproblemen. Dit geldt niet voor de arbeidersfamilie  
Verbeke. Vader Nol, moeder Molly en dochter Manolina zijn dit 
soort vakanties meer gewend. 
Met zulke tegenstellingen kunnen confrontaties tussen de beide 
families dan ook niet uitblijven. 
Kom en geniet bij ons op de camping! 
 
Aanvang: 13.30 uur; einde ongeveer 16.30 uur 
Plaats: Buurthuis Keijenburg 
Denk aan uw KBO- pas! 
Iedereen is van harte welkom. 
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KBO-Roosenaal 70 jaar 
 
Op donderdag 9 januari  en op zondag 19 januari vieren we het 
feit dat KBO- Roosendaal 70 jaar geleden is opgericht uit de  
Katholieke Arbeiders Beweging.  
 
De leden van KBO- Roosendaal zijn uitgenodigd voor de 
 
  Feestelijke bijeenkomst  
  van 13.00 tot 17.30 uur  
  In Dansschool Rottier 
  Vijfhuizenberg 52 
  4708 AL  Roosendaal 
 
Tijdens deze middagen zal de muzikale omlijsting worden verzorgd 
door The Op Sound Band. Musical Groep Odoorn en tonprater  
Peter van der Maas geven op verrassende wijze verdere invulling 
aan het feest. 
Er is op beide dagen een verloting met als hoofdprijs een dagreis 
naar keuze voor twee personen, ter beschikking gesteld door  
afdeling KBO- Reizen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 
De toegangskaarten voor zondag 19 januari kunnen nog tot  
12 januari opgehaald worden bij: 
Jan Schenk,   Pootlaan 14A, tel. 06 24785410   
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  Januari 

Ma 13 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di 14 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Wo 15 Busreis Senioren Expo 

Do 16 14.00-16.00 Bingo in Buurthuis Keijenburg 

Vr 17 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Zo 19 13.00-17.30 feestmiddag t.g.v.70 jaar KBO-
Roosendaal 

Ma 20 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di    21 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr    24 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    27 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di    28 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr    31 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  Februari 

Zo     2 13.30-16.30 Toneelvoorstelling Keijenburg 

Ma     3 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di     4 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

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 
 
Koersbal 
Plaats: Wijkhuis de Wieken 
Coordinator: Cees Holierok, tel. 06-42436367 
 
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 
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Bezorgen Antenne en Ons in 2020 
 
Dit jaar kunt u de Antenne weer 11 keer in de bus verwachten. 
Omdat er wel eens wat misverstanden zijn wanneer de Antenne 
uiterlijk bij u wordt bezorgd geven wij u de richt datums in een 
schema.  
Hierin kunt u ook zien dat vanaf juli de Antenne en Ons in het  
vervolg aan het eind van de maand worden verspreid dus 1 week 
éérder uitkomen. 
 
Onderstaand schema. 

 
 

  

 bezorgen vanaf 

Maand donderdag t/m zondag 

2020  

jan 9-jan 

feb 6-feb 

mrt 5-mrt 

apr 9-apr 

mei 7-mei 

jun/jul 11-jun 

aug 30-jul 

sept 27-aug 

okt 1okt. 

nov 29-okt 

dec 26-nov 
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Oproep voor (reserve) wijkvertegenwoordiger 
  
De groep wijkvertegenwoordigers is op zoek naar een nieuwe  
collega voor een vaste wijk en reserve wijkvertegenwoordiger die 
wanneer dit nodig is de taken van een wijkvertegenwoordiger  
tijdelijk kan overnemen. 
  
Wat wordt er van u verwacht: 

 Geïnformeerd zijn over wat KBO te bieden heeft aan zijn leden. 
 Assisteren bij het in elkaar vouwen van de Antenne. 
 Antenne en Ons bezorgen bij leden in een vaste wijk. 
 Vergaderingen bijwonen (11 keer per jaar) 
 Nieuwe leden verwelkomen/inschrijven. 

  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de coördinator van de 
wijkvertegenwoordigers 
Jan Hendrikx tel: 0165-556499.  
E-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht van de bezoekgroep 
 
Mevr Jes Meuwissen heeft besloten na 10 jaar te stoppen met de 
bezoekgroep . 
In al die jaren heeft zij vele bezoekjes afgelegd, waaraan veel tijd 
en aandacht werd besteed . 
De bezoekgroep zal je advies en inzet missen en wil je hartelijk 
danken voor de jarenlange liefdevolle betrokkenheid . 
 
Nel Mouwen  
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KBO-Kring Gemeente Roosendaal 
 

Wat doen onze vrijwilligers voor u? 
 
-Cliëntondersteuner  
 
Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig  
blijven wonen, in zijn eigen huis, in zijn eigen  
vertrouwde omgeving.  
Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is daarop 
gericht. Senioren lossen hun  
problemen zelf op, met hulp van familie, buren of anderen, met op 
de achtergrond de  
gemeente als vangnet. Maar ook met die hulp van buitenaf lukt het 
niet altijd. Het aanvragen van zorg of hulp(middelen), een bezoek 
aan de gemeente, dat zijn zaken waarbij de clientondersteuner                                                  
van KBO-Kring Gemeente Roosendaal u kan helpen. 
Een cliëntondersteuner is een vrijwilliger van de KBO die een  
speciale opleiding heeft genoten om alle senioren onafhankelijk te 
kunnen helpen bij WMO-aanvragen. 
Naast de cliëntondersteuner heeft  
KBO-Kring Gemeente Roosendaal voor leden van KBO: 
 
-Vrijwilliger Ouderen Adviseur (VOA) 

 
die u de weg wijst bij concrete vragen zodat u zolang mogelijk  
zelfstandig kunt blijven. 

 
-Belastinginvuller 

 
die u kan helpen met uw aangifte inkomstenbelasting en  
aanvragen zoals zorg- en huurtoeslag tegen een kleine vergoeding 
 
-Thuisadministrateur 

 
helpt u met het op orde brengen van uw administratie, zodat u 
overzicht heeft van alles wat er bij u binnenkomt 

 
Alle telefoonnummers vindt u achterin deze Antenne. 
 
KBO-Kring Gemeente Roosendaal  
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Walking Handbal 
Start in januarai 2020 bij HV Heerle 
 
Walking Handbal is een aangepaste spelvorm van het originele 
handbal waarbij rennen niet is toegestaan. Doordat deze vorm op 
een rustige en contactloze manier gespeeld wordt is het geschikt 
voor deelnemers die in het reguliere spel niet meer meekunnen. 
Gratis clinic: zaterdag 11 januari 10.00-11.00 uur 
Meer informatie of aanmelden kan via: info.hvheerle@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht voor Cubigo gebruikers 
 
Per 31-12-2019 is de samenwerking tussen KBO-Brabant en  
Cubigo beëindigd. 
Dit betekent dat u geen gebruik meer kan maken van het aanbod 
en de cubes van KBO-Brabant op Cubigo. 
 
Uw persoonlijke account op Cubigo wordt niet opgeheven, maar 
de cubes van KBO zullen verdwijnen. U kan verder nog gebruik 
maken van de overige cubes die Cubigo u aanbiedt. 
 
Indien u uw persoonlijke account wenst op te heffen (verwijderen) 
kan u dit doen via de cube “Mijn profiel”. 
Ga naar de cube “Mijn profiel”en klik op “Instellingen” bovenaan in 
de balk rechts. Kies dan voor “Profiel verwijderen”. Deze actie is 
definitief en onherroepelijk. 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 
Legendary Albums: The Rolling Stones’ Sticky Fingers 
Bert Heerink, Jan Akkerman e.a. 
 
50 jaar nadat The Rolling Stones in 1969 hun gevierde album 
Sticky Fingers creëerden, presenteert Legendary Albums Live de 
plaat integraal in het theater. Werd de verzameling songs destijds 
al unaniem geroemd als het creatieve hoogtepunt, ook een halve 
eeuw later zijn historische songs als Brown Sugar, Sister Morphine 
en Wild Horses nog steeds springlevend. De songs van het album 
met de beroemde ritssluitinghoes worden afgewisseld met achter-
grondverhalen en videobeelden en natuurlijk komen ook de groot-
ste hits van andere albums voorbij.  
Een onvergetelijke avond Stones-Satisfaction dus. 
 
zaterdag 1 februari | 20.00 uur | grote zaal  € 19,75 i.p.v. € 29,75 
(incl. één consumptie en administratiekosten) 
 
Voor meer informatie over de voorstelling kunt u terecht op 
www.dekringroosendaal.nl 
 
Interesse? Meldt u dan aan 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 on-
derstaande informatie ook mailen naar: janjoke4547@gmail.com. 
Uiterlijk zondag 26 januari. 
 
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.  
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Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Seniorenpastoraat Sint Norbertusparochie 
 
Zegen van jaren  
Als het gaat over ‘ouder worden’ krijgt het gesprek vaak een  
zorgelijk randje. Veel aandacht is er dan voor de lasten van de  
ouderdom als het gaat om gezondheid en wonen bijvoorbeeld. 
Toch is er ook een ander beeld van de ouderdom, die van een  
gezegende leef-tijd. In vijf bijeenkomsten door het jaar heen  
verkennen we in gesprek wat het zeggen wil om gezegend  te zijn. 
Wat laat je als (geestelijke) erfenis na? Waar in je leven kende je 
beproevingen en zegeningen? Waar zie je dingen gebeuren die 
met een toekomst voor de wereld te maken hebben? Waar ben je 
ook op latere leeftijd nog steeds vruchtbaar? Bij deze pittige  
vragen laten we ons telkens op sleeptouw nemen door een voor-
beeld uit de Bijbel, die de oudere mens vooral als ‘wijs’ bestempelt. 
Begeleiding: Mirjam Dirkx. Data: 15 januari, 18 maart, 20 mei, 21 
oktober, 16 december. Tijd: 14.00-16.00 uur. Plaats: Residentie 
De Kroeven, Kroevenlaan 100 (= Pastoraal Steunpunt Zuid). Kos-
ten: vrije gift. Opgave via: petraversnel@sint-norbertusparochie.nl         
 
Samen aan tafel 
Inmiddels loopt dit nieuwe lunchproject op twee locaties: op het 
Pastorale Steunpunt Zuid aan Kroevenlaan 100 en in buurthuis  
’t Dijksteeke, ieder op eigen manier en met groeiende belang-
stelling. Het blijkt een schot in de roos te zijn en de deelnemers 
goed te doen. In het Pastorale Steunpunt Zuid vindt de aange-
klede lunch plaats op elke 1e woensdag van de maand om 
12.30 uur. Deze lunch wordt aangeboden tegen de kleine vergoe-
ding van € 3,50. Jong en oud zijn welkom. Centraal staan ontmoe-
ting en gezelligheid met elkaar. Voor deze lunch dient u zich wel 
uiterlijk op vrijdag eraan voorafgaand aan te melden via samen-
aantafel@sint-norbertusparochie.nl of via tel. 0165-53 46 67 (op 
werkdagen tussen 900-11.30u of 13.30-16.00u). Er kan voor ver-
voer gezorgd worden naar deze maaltijd, zodat mensen die slecht 
ter been zijn ook kunnen deelnemen. En, misschien kent u wel 
mensen die veel alleen zijn en voor wie zo’n gezamenlijke maaltijd 
een echte opkikker kan zijn. In buurthuis ’t Dijksteeke vindt de 
aangeklede lunch plaats op de 3e maandag van de maand om 
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12.00 uur. Ook hier geldt de kleine vergoeding van € 3,50 en aan-
melding uiterlijk vrijdag eraan voorafgaand, maar dan via het buurt-
huis, tel. 0165-393626. 
 
Het Lichtpuntje 
Op 16 en 30 januari, alsook op 13 en 27 februari zijn er weer de 
koffieochtenden van Het Lichtpuntje in buurthuis Kalsdonk.  
Tijdens deze ochtenden worden wel en wee met elkaar gedeeld. 
Ook wordt met elkaar van gedachten gewisseld over een  
maatschappelijk en religieus onderwerp, afhankelijk van het 
nieuws dat zich aandient. 
 
Seniorenvieringen 
Tijdens deze vieringen wordt er niet alleen gezongen en gebeden. 
Men vormt het gesprek met elkaar over het thema van samen-
komst, aan de hand van de eigentijdse teksten en het bijbelverhaal 
die bij dit thema aansluiten. Na afloop wordt er onder het genot 
van koffie/thee en wat lekkers nog gezellig nagepraat. Men hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. De eerstkomende seniorenviering 
vindt plaats op 22 januari in het Pastorale Steunpunt Zuid,  
Kroevenlaan 100. 
 

Filmmiddag Seniorenpastoraat Noord Oost 
Op donderdagmiddag 6 februari a.s. zal de eerstvolgende  
filmmiddag plaats vinden in het Fatimahuis aan de Doctor 
Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur  
welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we 
met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.  
Tijdens deze middag zal de film ‘On golden pond’ vertoond  
worden. De film gaat over Norman en Ethel Thayer. Zij verblijven 
in hun zomerhuisje aan een groot meer. Norman wordt 80. Hun 
dochter Chelsea komt ook met haar verloofde en stiefzoon.  
Chelsea merkt dat haar vader en stiefzoon een band krijgen die zij 
als kind altijd had willen hebben met haar vader. 
Een aandoenlijke film tegen een schitterend natuurdecor met in-
drukwekkend acteerwerk van Henry Fonda, Katherine Hepburn en 
Jane Fonda. 
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Ehealth 
 
Op 27 januari 2020 start de landelijke Ehealthweek.  
U zult er regelmatig over horen op radio en tv: 
Ehealth. Weet u wat het is? 
 
De overheid verwacht dat we langer, en zo zelfstandig mogelijk, in 
ons huis blijven wonen. De meeste senioren willen dat ook graag. 
Toch kan er een moment komen dat hulp nodig is. Of dat er vaker 
contact nodig is met een zorgprofessional. Dat kan in de vorm van 
face-tot-face contact, maar steeds meer kan er ook gebruik  
worden gemaakt van ehealth.  
Dit zijn digitale toepassingen ter ondersteuning of ter verbetering 
van je gezondheid en gezondheidszorg. 
Voorbeelden van ehealth: 

· Het maken van een afspraak via de website van uw huisarts 
· Het bestellen van (herhaal) medicatie via de website van de 

apotheek.  
· Beeldbellen met je arts in het ziekenhuis in plaats van langs 

te gaan op de polikliniek. 
· Het zelf digitaal meten van bijv. bloeddruk en deze doorstu-

ren naar de arts. 
Het zal steeds vaker voorkomen dat deze vorm van zorg aan u 
wordt aangeboden. De verwachting is dat op termijn sommige  
zaken alleen nog via ehealth geregeld kunnen worden.  
Om gebruik te kunnen maken van deze vorm van zorgverlening is 
wel toegang tot internet of mobiele data nodig.  
Maar ehealth houdt meer in dat het regelen van zorg.  
Deze technologie kan helpen om bijvoorbeeld voor anderen te 
zorgen. Het ondersteunt mantelzorgers, maar ook 
zorgprofessionals.  
Wanneer iemand met dementie de weg niet altijd meer kan 
terugvinden, kan een alarm met GPS helpen. De mantelzorger kan 
precies zien waar de persoon zich bevindt. Dit neemt veel zorg 
weg.  
Iemand heeft veel en vaak medicatie. De kans op vergeten of op 
het verkeerde tijdstip innemen is aanwezig. Met behulp van een 
digitale medicatieverstrekker wordt de persoon ondersteunt om op 
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tijd de juiste medicatie in te nemen. Wordt de medicatie niet 
ingenomen, dan krijgt de zorg een seintje en kunnen zij actie 
ondernemen.  
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn veel mogelijkheden om zorg voor jezelf of voor een ander 
gemakkelijker en/of lichter te maken.  
Ehealth en zorgtechnologie zijn daar steeds vaker onderdeel van. 
  
In het Huis van Morgen kunt u kennis komen maken met de vele 
vormen van ehealth en zorgtechnologie. Ook andere en meer 
eenvoudige hulpmiddelen zijn hier te ontdekken.  
U bent van harte welkom om eens langs te komen om kennis te 
maken met deze ‘slimme’ hulpmiddelen.  
Of bezoekt u onze website eens. Hier vindt u veel informatie over 
producten, gebruikersfilmpjes en u kunt doorklikken naar 
leveranciers.  
Bij het Huis van Morgen wordt informatie en advies gegeven.  
Er worden geen producten verkocht. Ook kunnen we met u 
meedenken wanneer u specifieke vragen hebt over hulpmiddelen 
of aanpassingen in uw huis. 
 

 
 
Huis van Morgen 
Oostelijke Havendijk 1 
4704 AD Roosendaal 
www.huis-van-morgen.nl 
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Verslag workshop Kerststukjes maken 
 
Donderdagmiddag 12 december heeft de werkgroep Krater een 
succesvolle workshop Kerststukjes maken georganiseerd.  
Onder professionele leiding van Carolien Dekkers van Groen & 
Bloem, haar zoon Tijn en haar zus Josefien zijn 24 deelneemsters 
enthousiast begonnen.  
Carolien heeft ons geleerd hoe we laag voor laag een kerststuk op 
moesten bouwen. Vanwege de grote opkomst liepen  
Josefien en Tijn mee die ons voorzagen van de benodigde spullen 
en eventueel hielpen als dat nodig was. 
In een gezellige ruimte bij de Wieken hebben we onder het genot 
van een kopje koffie of thee met een koekje ons best gedaan om 
iets moois te maken. 
Iedereen genoot van de workshop en is voldaan en enthousiast 
met een prachtig mat zilveren pot met daarin een Kerstbiedermeier 
in het zilver met warme witte accenten naar huis vertrokken. 

                  
                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   KBO-Krater 



KBO-Roosendaal 

21 

Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Hr. A.M.M. Verschuren  
Mw. E.H. Simonetti - Ganzenboom 
Hr A.H.V. Padding 
Mw. J. Koster - Schoonen 
Mw. C.C. van Gils - Akkermans 
 
Nieuwe leden: 
Hr. C.P. van den Bempt 
Mw. L.W.M. van den Bempt - Voorbraak 
Hr. J.P.G.M. Vogelaars 
Hr. A.J. van Beek 
Mw. J.C.M. Vogelaars 
Mw. A.S.C. Vriens 
Mw. C.W.M. Gorissen 
Hr. F.J. Rokx 
Hr. W.J.M.C. van Reusel 
Mw. M.W.W. Rodenburg 
Hr. H.B.H.A.M. Platenkamp 
Hr. J.C.J. Dolle 
Mw. E.H. Dolle - Veldman 
Hr. A.H. Knapen 
Mw. L.M. van Uffelen - Rensman 
Mw. J.E. Gelsing 
Mw. J.G.M. van Benthem 
Hr. H.C.C. Jonckheere 
Mw. M.J.J. Scheepers 
Hr. F.A.Th. Joosten 
Mw. S.D. Gelsing 
Mw. A.J. de Korte 
Mw. M.J.T.C. Koenraadt 
Mw. P.A. van Eekelen - van Zantvliet 
Hr. H. Wagenmakers 
Mw. A. Wagenmakers 
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Wat biedt KBO-Roosendaal 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 dag- en 

meerdaagse reizen in binnen en buitenland tegen gunstige 
prijzen. 

 
· Maandelijkse activiteiten en bijeenkomsten, zoals jeu-de 

boules, fietstochten, wandelen, toneel, zang, dans en bingo. 
 

· Deelname aan Dynamictennis, Aqua-aerobic, Zumba,  
 Walking Footbal, Fithockey en Dru Yoga. 

 
· 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 2020 € 21,75 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 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 
Dhr. W. Maas  tel. 504562 
 
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. S. van den Berg  tel. 06-48016771  
Dhr. A. van Hemert     tel. 06-38282828 
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 
 
Cliëntondersteuning 
Dhr. B. Aanraad   tel. 0165 561785 
Dhr. W. Maas   tel. 0165 504562 
Mevr. F. v.d. Weijgaert  tel: 0165 504562 
 
Bezoekgroep: voorz.  Mevr. N. Mouwen  tel. 542196 
 
Secretariaat 
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 
  
   


