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

En het is heel afwisselende informatie. Naast het saaie stukje over 
de zorgverzekeringen ook leuke dingen, die ondernomen kunnen 
worden. 
Naast de eigen activiteiten van KBO-Roosendaal ( in de  
Kerstvakantie iets minder ) kunt u gaan klaverjassen, zingen,  
koken en Line Dance gaan doen. Of u kunt cursussen of zelfs  
college gaan volgen. Voor ieder wat wils dus. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen toe en alvast een goed begin van 
het jaar 2020. 
  
En ik wens u veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 1 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 
 
Het verheugt me iedere keer weer als ik zie hoeveel nieuwe leden 
ons ook in 2019 weer hebben weten te vinden. Wat een bof denk 
ik dan voor al die nieuwe leden dat zij lid geworden zijn van zo’n 
actieve en gezellige vereniging als KBO-Roosendaal.  
Een vereniging die op cultureel, sportief en sociaal gebied zoveel 
doet voor haar leden. Een vereniging die ook volop in beweging is 
en waar afgelopen jaar weer nieuwe extra activiteiten  
georganiseerd zijn. Ook op het gebied van de belangenbehartiging 
wordt veel werk verricht om onze leden te ondersteunen.  
 
Een vereniging waar heel veel vrijwilligers elke dag weer opnieuw 
klaar staan voor haar leden. Vaak ervaren we dit als een  
vanzelfsprekendheid en staan we er niet bij stil dat deze mensen 
zich in hun vrije tijd iedere keer weer belangeloos inzetten voor  
onze vereniging. Chapeau, voor al die vrijwilligers! Dank jullie wel 
hiervoor. Zonder jullie zouden we niet bestaan! 
 
We mogen weer terugkijken op een heel mooi jaar. Een jaar  
waarin we veel activiteiten hebben georganiseerd en we elkaar bij 
gezellige, sportieve of culturele bijeenkomsten ontmoet hebben. 
Het is toch van een grote meerwaarde in deze turbulente wereld 
dat we bij elkaar horen en dat iedereen ertoe doet.  
Zo aan het eind van het jaar gaan onze gedachten als vanzelf ook 
uit naar de mensen in onze omgeving waar we het afgelopen jaar 
afscheid van hebben moeten nemen. Vaak is het dan moeilijk om 
de kracht te vinden om het leven weer op te pakken. Juist op zulke 
momenten hebben we elkaar nodig. Veel sterkte aan de mensen 
die achterblijven en een dierbare dit jaar hebben moeten verliezen.  
 
Voor de komende periode wens ik u hele fijne kerstdagen toe en 
een prettig uiteinde van het jaar 2019.  
  
Namens het bestuur,  
Ada Oudhof, voorzitter 
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KBO 70 jaar 
 
Er is verrassend veel belangstelling voor de viering van 70 jaar 
KBO- Roosendaal!  
Daarom heeft het bestuur besloten om een extra feestdag te  
organiseren bedoeld voor de leden, die geen kaart hebben voor de 
viering op donderdag 9 januari. 
 
Deze extra dag zal plaatsvinden op 
 
  Zondag 19 januari 2020 
  van 13.00 tot 17.30 uur  
  in Dansschool Rottier 
  Vijfhuizenberg 52 
  4708 AL  Roosendaal 
 
Tijdens deze middag zal de muzikale omlijsting eveneens worden 
verzorgd door The Op Sound Band.  Musical Groep Odoorn en 
tonprater Peter van der Maas geven ook op deze dag op verras-
sende wijze verdere invulling aan de middag. 
Er is een verloting met als hoofdprijs een dagreis naar keuze voor 
twee personen, ter beschikking gesteld door afdeling KBO- Rei-
zen.  
 
De gratis kaarten zijn, op vertoon van uw ledenpas,  verkrijgbaar 
op donderdag 12 december vanaf 10 uur bij  
Jan Schenk,   Pootlaan 14A, tel. 06 24785410  
Cees Gabriels,  Staringlaan 16B,  tel. 0165 541565  
Jan Hendrikx,  Toermalijndijk 48,  tel. 0165 556499 
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Kookcursus voor mannen en vrouwen die willen  
leren koken! 
 
Er zijn nog veel ouderen die graag een zelfbereide verse maaltijd 
willen eten.  Afdeling Krater van KBO-Roosendaal heeft samen 
met wijkcentrum ’t Dijksteeke een kookcursus voor leden van  
KBO-Roosendaal ontwikkeld.           
Bij Wijkcentrum ’t Dijksteeke kun je gezellig koken, een leuke en 
gezellige manier om gerechten te leren bereiden en om nieuwe 
mensen te ontmoeten. 
 
PROGRAMMA 
Het is een basis kookcursus, van het schillen en koken van een 
aardappel, van kant en klaar maaltijden naar een complete verse 
maaltijd.                                                          
De kookcursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en kost  € 7,50 per 
les. 
Het programma van de kookles ziet er als volgt uit:                                                          
Op woensdag om 15:00 uur komen de deelnemers samen op  
Wijkcentrum ’t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706 LB  Roosendaal. 
Telefoonnr. 0165-393626. 
Onder begeleiding van de kok worden de recepten doorgenomen 
en de boodschappen gezamenlijk gehaald. Daarna wordt de  
maaltijd bereid en aan het einde van de middag met de  
deelnemers opgegeten.                                                                
Om 19:00 uur gaat iedereen weer naar huis. 
We beginnen met een kennismakingsbijeenkomst in januari 2020 
en starten met de kookcursus in februari 2020. 
 
AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden vóór 30 december 2019 bij KBO-Krater, 
t.a.v. Rini Jongeneelen, Stephanusdonk 11, 4707 XB  Roosendaal, 
tel. 0165-545625 of 06-30009535 of  
e-mailen naar: mgjjongeneelen@kpnmail.nl  
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Goed nieuws voor Aqua-Aerobic liefhebbers. 
 
Het Bestuur van KBO-Roosendaal heeft toestemming gegeven dat 
Aqua-aerobic op dinsdagmiddag bij De Stok definitief door mag 
gaan. 
Vind je aqua-aerobic leuk maar heb je nog getwijfeld kom dan toch 
eens op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur 
naar Zwembad De Stok en doe een gratis proefles mee. 
De eerste les is gratis en als het je  bevalt kun je zo inschrijven 
voor een vervolg.  
Ook niet kbo-leden kunnen zich aanmelden. 
Let op er is geen!! wachtlijst voor deze dinsdagmiddag. 
Voor maandagmiddag en vrijdagmorgen is er een stop. 
 
Voor informatie kun je terecht bij: 
Lucie Nelen tel:    0165-563374  
Jan Hendrikx tel:  0165-556499 
 
 
Nieuwe beginners dansgroep 
 
Modern & Country Line Dance 
 
Wil je graag de Basis Line Dance leren ?????????? 
In samenwerking met KBO-Roosendaal start  
Marian van der Heijden een nieuwe dansgroep voor dames en  
heren bij wijkbedrijf De Wieken, Gezellelaan 45, Roosendaal. 
 
Kom langs op vrijdagmiddag 3 januari 2020 voor een gratis  
proefles van 14.00 uur tot 15.45 uur. 
Kosten per maand € 10.00 
Iedereen is welkom bij:  The Fun Line Dancers. 
 
Graag aanmelden voor 21 december bij: 
Marian van der Heijden Tel: 0636198786  
of e-mail m.vd.heijden@ziggo.nl 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 
 

Let op: De tijden van de Aqua-aerobic op maandagmiddag zijn 
tijdelijk een kwartier later: 14.15-15.15 uur. 
Dit duurt totdat de Schelp weer open gaat. 

 

  December 

Ma 9 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di 10 10.00-16.15 Adventsviering/ 
                    Middag in Kerstsfeer 
10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr 13 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Za 14 Dagreis: Kerstmarkt in Drunen 

Ma 16 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di    17 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr    20 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    23 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Ma    30 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

  Januari 

Ma     6 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di     7 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr     10 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 
  Jan Hendrikx, tel. 556499 
 
 
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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Verslag Dagreis Tilburg 13 nov. 2019 
 
Woensdagochtend 9.15 uur vertrok de  bus vanuit Roosendaal 
naar het Textielmuseum in Tilburg. 
Daar aangekomen eerst koffie/thee en appelpunt . 
Nadat iedereen klaar was kregen we een plattegrond en konden 
we op eigen gelegenheid het museum in. 
Er waren verschillende afdelingen waarin oa machines stonden 
computergestuurd, maar ook van vroegere tijden, meer handwerk 
dus. 
Er was oa. een wolafdeling, daar gaven ze uitleg hoe de wol  
verwerkt werd en zagen we machines waarmee dekens werden 
geweven. 
Afdeling Damast met heel fijne structuur, ook een machine die in 
10 minuten tijd een paar sokken kon breien. 
Je kon ook een film bekijken over de geschiedenis van de  
textielindustrie. 
Een hele mooie tentoonstelling van kunstenaars was te  
bewonderen en in de bibliotheek kon je laden openschuiven  
waarin allerlei materialen werden getoond die gebruikt werden  
zoals bijv. kamelenhaar en diverse andere haren van diersoorten. 
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We kwamen tijd te kort, want we moesten weer op tijd bij de bus 
zijn voor de lunch. 
We stopten in de Moer waar de vlag hing van 750 jaar bestaan van 
de Moer, Loon op zand, Kaatsheuvel. 
In partycentrum  ‘t Maoske ( 1884-2019 fam de Bie) stond de lunch 
klaar. 
Op naar het laatste onderdeel het Schrobbelèrmuseum en fabriek. 
We worden welkom geheten in het museum cafe ,daar kregen we 
uitleg en een filmpje te zien en natuurlijk kregen we de  
kruidenlikeur ( waarin 43 verschillende kruiden zijn verwerkt) en 
destijds heeft Guus Meeuwis er een lied over gemaakt, dat lieten 
ze ook horen. 
De oprichter Jan Wassing 1930-1981 heeft het uitgevonden en het 
drankje werd tijdens carnaval bekend. 
De rondleiding was leuk en leerzaam, maar daar mochten geen 
foto’s worden gemaakt, dat was het geheim van de smid ! 
Op het eind kregen we nog een Schrobbelèr met ijs, die vond ik 
heel lekker als afsluiter, 
Nog even wat kopen bij het winkeltje en de dag zit er weer op. 
Rond 17.30 waren we weer in Roosendaal. 
Ik vond het een leuke dag, Lian Thielen 
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Sfeervolle Kerstmarkt en Sing-In  
ten bate van Sint Josephkerk  
 
Op zaterdag 14 december van 10.00 uur tot 14.00 uur en zondag 
15 december van 12.30 uur tot 16.00 uur is er weer een grote 
Kerstmarkt met de verkoop van allerlei kerstspullen zoals:  
kerststallen/groepen, kerststukjes, kerstversiering, kerstverlichting, 
kerstkaarten, kerstboeken, kerstmuziek (LP’s, Singles, CD’s) en 
DVD’s.  
 
Deze markt is in de pastorie en in de tuin, waar verwarmde  
pagodetenten en vuurkorven staan. In de kerk is er een kleine 
kerststallen tentoonstelling en is een modelspoorbaan met treinen 
aanwezig. Het Dickens koor “La Chanda” loopt rond in prachtige 
sfeervolle kleding en zingt bekende kerstliederen. 
 
Tevens is er op zondag 15 december in de kerk, een Sing-In van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze Sing-In zullen de koren van 
Sint Josephkerk en amusementsorkest ProosTT bekende  
kerstliederen ten gehore brengen. U kunt uit volle borst meezingen 
of rustig genieten van de samenzang of wat kerstinkopen doen op 
de Kerstmarkt.  
 
Op beide dagen is er koffie, thee, fris en (glüh)wijn. 
 
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 het onderhoud van de Sint Josephkerk 
en Pastorie. 
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Bericht van onze adverteerder 
 
 
 
 
 

Restaurant De Sinjoor heeft de prijs met ingang van september  
voor het KBO-menu moeten aanpassen: 
het MaDiWoDo-menu voor €18.50 p.p. 

op vertoon van uw KBO-pasje 

. 
Klaverjassen 
  
Naast Bridge, Rikken en Toepen bestaat ook het kaartspel  
Klaverjassen. 
Klaverjassen, een leuk kaartspel, wordt in Brabant niet zo vaak 
gespeeld maar “boven de rivieren” weten ze er wel raad mee. 
   
Zijn er onder de leden van de KBO wel mensen die het spel  
kennen en met mij willen spelen dan kom ik graag met U in  
contact en kunnen we een afspraak maken waar en wanneer 
we kunnen samenkomen om ook in Roosendaal dit spel te  
kunnen spelen. 
 
Heeft U belangstelling neem dan contact met mij op: 
Marius van AMEN   tel:  544 676    
of email:  vanamen.uit@home.nl  
 
Met vriendelijke groeten,  Marius 
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Verslag van de KBO Sinterklaasviering 2019 
 
De Sinterklaasviering, georganiseerd door de  
activiteitencommissie van KBO-Roosendaal, vond plaats op  
donderdag 21 november j.l. in de zaal van Dansschool Rottier 
aan de Vijfhuizenberg. 
Het was buiten wat koud, maar droog; de ontvangst was gastvrij; 
de koffie met het stukje warme boterletter was lekker; de zaal 
was mooi versierd en gevuld met enthousiaste mensen en de 
muzikale omlijsting verzorgd door een voortreffelijke organist, 
kortom een heerlijke sfeer om de Sint en zijn Pieten te ontvan-
gen ! 
 
Op het podium stond de speciale stoel voor de Sint al klaar. On-
der het bekende welkoms- lied deed de Sint met zijn drie Pieten 
zijn intrede. 
De binnenkomst van de Sint was deze keer wel erg spectaculair: 
hij zat in een rolstoel! 
De Pieten hadden ieder hun eigen taak en zorgden voor leuke  
taferelen. Ze legden ook regelmatig pepernoten op de tafels, zo-
dat iedereen er lekker van kon snoepen.  
Deze keer werden er twee ‘ Jannen’ bij de Sint gehaald. De jarige 
Jan Mouwen, die een heerlijk taart mocht ontvangen en  
Jan Hendrikx, die als vrijwilliger op allerlei gebied betrokken is bij 
KBO- Roosendaal.  
Beide heren werden door de Sint in het zonnetje gezet. 
Jack Buijs bracht een goede afwisseling tussen de  
Sinterklaasliedjes en muziek waar heerlijk op gedanst kon wor-
den. Ook de Hucklebuck- dans en de gymnastiekoefening ‘ 
Hoofd, Schouders, Knie en Teen’ stonden op het programma en 
brachten de aanwezigen lekker in beweging. 
Tussendoor was er de loterij met de in Sinterklaaspapier ingepak-
te prijzen.  
De middag vloog om en het was al na half vijf toen de laatste 
gasten de zaal verlieten.  
We kunnen terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest! 
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HOVO Brabant: hoger onderwijs vanaf 50 jaar 
 
Voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen en  
verwonderen! 
 
HOVO Brabant is een onderwijsorganisatie die iedereen vanaf  
50 jaar in Brabant uitdaagt zich te blijven ontwikkelen.  
Met een gevarieerd en hoogwaardig cursusaanbod, gebaseerd op 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten prikkelen we tot  
verwondering, honger naar kennis en ontmoeting.  
Wij bieden programma’s aan over tal van onderwerpen, van  
kunstgeschiedenis tot filosofie, van natuurwetenschappen tot  
psychologie. We doen dat in de vorm van dagcursussen,  
themadagen, kindercolleges en korte winter- of zomercursussen. 
Een reguliere cursus omvat tussen 3 en 10 bijeenkomsten van  
2 x 45 minuten college per week. De werkvormen en cursusduur 
zijn gevarieerd. Er worden hoorcolleges gegeven in grotere  
groepen met de mogelijkheid tot discussie c.q. het stellen van  
vragen naast werkcolleges voor kleinere groepen met intensieve  
samenwerking met de docent en medecursisten.  
Voor mensen die liever kort maar krachtig in een of enkele  
dagen veel willen leren, bieden wij in het gehele jaar intensieve 
één- of meerdaagse themadagen aan tijdens de winteracademie, 
zomeracademie en in het voor- en najaar.  
De cursusplaatsen zijn Tilburg, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en 
Breda. In 2019 namen ruim 3100 belangstellenden aan de  
cursussen deel, waarvan er ruim 800 een intensieve zomer- of 
wintercursus volgden. Het volledige cursusaanbod is te vinden op 
www.hovobrabant.nl 
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Rondleidingen 
Iedere maand organiseert St. Elisabeth tussen 10.30 - 11.30 uur 
een rondleiding voor belangstellenden voor wonen in St. Elisabeth 
en geïnteresseerden in zorgdiensten (zoals dagbegeleiding of  
tijdelijke zorg), activiteiten of verenigingen. U kunt zich voor deze 
gratis rondleiding inschrijven via  
zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl. We staan u tijdens deze  
rondleiding graag persoonlijk te woord, daarom is het aantal  
plaatsen beperkt. U krijgt bericht naar aanleiding van uw  
inschrijving. De eerstvolgende rondleiding is op woensdag  
18 december. 
 
Activiteiten 
Donderdag 12 december    14:30 - 16:00  
Marie Christien 
Marie Christien is een sprankelende, ervaren zangeres en thea-
termaker die het gehele podium vult en het publiek aangenaam 
verrast met zang en theater. Kosten externe bezoekers: € 5,- 
 
Donderdag 19 december    14:30 – 16:00  
C’est la Vie is een koor uit Klundert, dat deze middag een mooi 
kerstprogramma gaat brengen. 
Wees welkom om mee te zingen met de alom bekende liedjes. 
Kosten externe bezoekers: € 5,- 
 
Dinsdag 31 december     14:30 – 16:00 
Optreden 
Een oudejaarsmiddag die muzikaal wordt opgeluisterd door het 
Duo Ad en Wim. Onder het genot van een bakje koffie of thee met 
een oliebol sluiten we samen het oude jaar af. 
Kosten externe bezoekers: € 5,- 
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Roosendaal , april 2005 . 
           
   ******** OPPAS OPA . ******** 
 
Wanneer ik als oppas Opa binnen treedt , 
zijn de ouders juist voor vertrek gereed. 
Mijn kleinzoon haast in nachtgewaad , 
luisterend nog naar moeders raad. 
 
Ondergaat het allemaal  als een sleur . 
Maar bij het sluiten van de voordeur , 
komt hij plotseling tot leven ,heel druk. 
Wil ineens veel vertellen ,in een ruk. 
 
Mijn kleinzoon is nu vijf jaar oud. 
En is ook gelukkig wel eens stout. 
Maar dat stout zijn is niet slecht . 
Hij is echt , eerlijk en oprecht. 
 
Als wij samen een spelletje spelen , 
en de kaartjes eerlijk verdelen , 
dan laat ik hem wel eens winnen , 
hij geniet dan toch zo van binnen. 
 
En als hij in zijn fantasie vertelt , 
voelt hij zich rijk , zonder geld. 
Hij valt me aan ,toont zijn kracht. 
Want sterk is hij ,zonder macht. 
 
Een auto tekent hij zowaar. 
Een B.M.W. zeker ,toe maar. 
Al is de auto niet recht van lijn . 
Dierbaar zal hij me altijd zijn . 
 
Cees Sep. [ R.D.C ]   
 
Voor Roosendaal Vertelt. 
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Informatie vanuit KBO-Brabant:  
 
 
        
 
Verlopen Rijbewijs? 
In navolging op onze publicatie in de Antenne van november is er 
een aanvulling gekomen. 
Minister van Nieuwenhuizen heeft KBO-Brabant laten weten dat de 
regeling voor de tijdelijke verlening van de geldigheid van het 
rijbewijs voor 75-plussers definitief door gaat per 1 december. 
Wat houd deze regeling in? 
75-plussers kunnen vanaf 1 december maximaal 1 jaar blijven 
rijden met een verlopen rijbewijs totdat er een besluit door het CBR 
is genomen over hun rijgeschiktheid. Dit geld alleen voor de  
categorieën A, B, E bij B en T. Het verlopen rijbewijs is echter niet 
geldig als legitimatiebewijs! Hierdoor komt er meer ruimte voor de 
beoordeling van de rijgeschiktheid voor mensen die tussentijds 
melding doen vanwege hun gezondheid. En de wachttijden op een 
besluit zullen sterk dalen. 
  
Wie komen er in aanmerking voor de 75+ regeling? 
Alle klanten waarvan het rijbewijs op of na hun 75ste verloopt en 
die op tijd een gezondheidsverklaring indienen, (dus voordat hun 
rijbewijs verloopt). De geldigheidsduur van het huidige rijbewijs 
moet minimaal 5 jaar zijn en het rijbewijs mag niet ingehouden, 
geschorst, ongeldig verklaard of ingevorderd zijn. 
Men moet mee blijven werken aan het beoordelingsproces als het 
CBR vraagt een arts of specialist te bezoeken. 
 
Hoe gaat de regeling in zijn werk? 
Iedereen die vanaf vandaag zijn gezondheidsverklaring indient 
krijgt van het CBR een ontvangstbevestiging ook degenen die al 
een gezondheidsverklaring hebben ingediend krijgen begin  
December een brief van het CBR dat zij in het bestand zitten. De 
RDW  zet een code in het Rijbewijzenregister waaraan af te lezen 
is dat men onder de nieuwe tijdelijke regeling valt. 
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Op de website www.cbr/nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs vind u 
uitgebreide informatie over de regeling. Daarnaast zal  
KBO Brabant u, indien nodig blijven bijstaan en kunt u bellen met 
Edith Mostert, op het algemene nummer 073 - 644 40 66. Zij is het 
best bereikbaar tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 
Houd het volgende bij de hand: 

· De brief van het CBR (als u die tenminste al heeft ontvan-
gen); daarop staat een kenmerk dat gebruikt kan worden. 

· Uw BSN-nummer 
· Uw (oude) rijbewijs 
 
 

 
Voordelige Zorgverzekeringen VGZ via  
KBO-lidmaatschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korting en extra vergoedingen voor leden van KBO-Brabant 
Wellicht heeft u via de website en in Ons magazine hierover al de 
nodige informatie gehad, toch willen wij in deze Antenne alles voor 
u nog even op een rijtje zetten. 
Ook voor het jaar 2020 kunnen leden van KBO-Brabant korting en 
extra vergoedingen krijgen bij het afsluiten van een 
zorgverzekering.  
VGZ – rechtstreeks naar de website via de link www.vgz.nl/
zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/kbo-brabant  
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Als lid van KBO-Brabant krijgt u bij VGZ 4% korting op:  
· de basisverzekering Ruime Keuze (naturapolis) € 115,15 

per maand incl. korting 
· de basisverzekering Eigen Keuze (restitutiepolis) € 122,59 

per maand incl. korting 
 En 10% korting op: 
 - de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed € 12,15 per 
   maand incl. korting 
 - de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Beter € 21,11 per  
   maand incl. korting 
 - de aanvullende verzekering VGZ Zorgt Best € 35,69 per 
   maand incl. korting  
Daarnaast vergoedt VGZ het lidmaatschap van KBO-Brabant tot 
een maximum bedrag van € 25,00 per aanvullend verzekerde per 
jaar, afhankelijk van de lokale KBO-Afdeling waar u bent  
ingeschreven.  
Er geldt géén medische selectie voor aanvullende zorgverzekering 
of voor de tandartsverzekering VGZ Tand Goed en  
VGZ Tand Beter.  
U neemt zelf contact op met VGZ, tel. (088) 13 11 234.  
Geef bij aanmelding het collectiviteitsnummer van  
KBO-Brabant door: 87718266. 
 
Wat is uw voordeel?  
Een van onze leden heeft uitgezocht wat de verschillen zijn tussen 
het afsluiten van een aanvullende verzekering rechtstreeks bij 
VGZ, en een aanvullende verzekering (Goed-Beter-Best) via het 
collectief van KBO-Brabant.  
Via KBO-Brabant krijg je meer voor:  

- Fysiotherapie: meer behandelingen  
- Alternatieve zorg: hoger maximaal bedrag  
- Mantelzorg: hoger maximaal bedrag  
- Mantelzorg: meer dagen vervangend  
- Preventiebudget: hoge maximaal bedrag  
- Tandartskosten: hoger maximaal bedrag  

Een en ander hangt wel af van uw persoonlijke situatie. Als u deze 
extra’s niet nodig denkt te hebben, dan is het voordeel kleiner. 
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Maar bij elke aanvullende verzekering via KBO-Brabant krijg je in 
ieder geval het KBO lidmaatschap vergoed, ieder jaar weer! 
Let wel: dit aanbod geldt alleen voor mensen die in 2020 lid 
zijn van KBO-Brabant! (er wordt gecontroleerd!) Houd uw KBO 
lidmaatschap nummer bij de hand bij uw aanmelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor leden van KBO-Brabant die via Aon een zorgverzekering 
hebben of willen afsluiten/wijzigen 
Aon – rechtstreeks via de website (www.iak.nl/zorgverzekering/
collectieve-zorgverzekering) 
U hebt de keuze uit de volgende verzekeraars: 

- CZ: 
- VGZ: 
 

Voor meer informatie over deze zorgverzekeringen kunt bellen 
naar tel:040-2611888. Geef bij de aanmelding/informatie het  
volgende collectiviteitsnummer door: 8086. 
 
Zilveren Kruis Achmea (ZKA) - rechtstreeks naar de website 
(www.zilverenkruis.nl/premieberekenen) 
Voor meer informatie over de deze zorgverzekering kunt u contact 
opnemen met Zilveren Kruis Achmea. 
Tel: 071–7510056.Geef bij de aanmelding het volgende  
collectiviteitsnummer door: 207000837. 
 
Bent u al aangesloten bij de collectiviteiten van Aon of Zilveren 
Kruis Achmea dan heeft u vast de nieuwe voorwaarden 2020 en 
de premieberekening al binnengekregen. 
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Buitenkansje voor senioren:  
maak nu gratis kennis met De Ouderenlijn! 
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een  
gratis tijdelijk abonnement aan van De Ouderenlijn.  
Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een makkelijke manier met 
elkaar in contact komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; 
fijne telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, 
desgewenst, vriendschappen aangaan. Van 15 december 2019 tot 
en met 15 februari 2020 krijgen deelnemers gratis 250 belminuten 
per maand. Lidmaatschap van KBO-Brabant is niet nodig om deel 
te mogen nemen. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af 
en houdt deelname op. Natuurlijk is het mogelijk om daarna het 
abonnement op eigen kosten te verlengen (€ 15,- per maand, 
maandelijks opzegbaar). 
 
Hoe werkt het? 
Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en 
op welke tijden u graag telefonisch contact wil met andere 
deelnemers. De Ouderenlijn belt u en een andere deelnemer met 
overeenkomende interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en 
verbindt u met elkaar door. Uw telefoonnummer is onzichtbaar 
voor uw gesprekspartner en ook uw achternaam en 
adresgegevens worden niet bekendgemaakt aan de ander. Als 
een gesprek wel of juist niet naar tevredenheid verliep, kunt u dit 
achteraf aangeven aan De Ouderenlijn. Die zorgt er dan voor dat u 
vaker of helemaal niet meer met elkaar wordt doorverbonden. 
 
Inschrijven kan via de link: aanmelden.deouderenlijn.nl Mocht 
aanmelden via de website voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook 
contact opnemen met KBO-Brabant, via (073) 64 44 066. Wij 
helpen u graag verder. 
 
KBO-Brabant heeft de Universiteit voor Humanistiek gevraagd om 
onderzoek te doen naar de ervaringen van deelnemers. Uw 
gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en de 
onderzoeksresultaten zijn niet tot u als persoon te herleiden.  
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 
Fonds Sluyterman van Loo, Fonds RCOAK en VGZ. 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 

 
List, Shaffy & Piaf 

Renée van Wegberg e.a. 
 
In List, Shaffy & Piaf zingt Musical Awardwinnaar (2018)  
Renée van Wegberg wederom het rijke oeuvre van haar favoriete 
artiesten. Samen met een viertal topmuzikanten brengt zij het 
mooiste en beste uit het repertoire van onder anderen Liesbeth 
List, Ramses Shaffy en Edith Piaf ten gehore. Uiteraard mogen de 
prachtige nummers die zijn geschreven door Jacques Brel, Frank 
Boeijen, Charles Aznavour en Mikis Theodorakis niet ontbreken. 
Dit keer speelt Renée van Wegberg geen rol, maar is ze te zien als 
zichzelf. Persoonlijk en kwetsbaar. 
 
Haar theatershow trakteert het publiek op zowel herkenbare als 
nieuwe arrangementen, verrassende duetten en muzikaal  
vuurwerk. Dit doet zij samen met Billy Maluw (muzikale leiding), 
Job Greuter, Berry Janssen en André van Damme.  
Renée van Wegberg ontving vorig jaar de Musical Award voor 
Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical voor haar veelge-
prezen rol als Liesbeth List. 
 
zaterdag 21 december | 20.00 uur | grote zaal  € 22 i.p.v. € 32 
(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 onderstaande informatie ook mailen naar:  
janhendrikx.1@kpnmail.nl.  
Uiterlijk woensdag 18 december. 
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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.  
 
 

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Hr. A.G. Deijkers 
Hr. C.H.A. de Vreede 
Hr. E. Grift 
Hr. H.J. Lange 
Hr P.A. Theunis 
Mw. G.H. Mathijssen - Rammelt 
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. C.A.M. Martens 
Mw. C.P. van Nassau - Heeren 
Mw. E. Rijnkels - Damen 
Mw. P.J.A.M. van Erve 
Mw. C.M.W. Kool 
Hr. V.E. Wacanno 
Hr. A.J.M. Dierks 
Mw. A.A.  Dierks - Danen 
Mw. H. Ramler 
Hr. M.J.G.M. van Gaans 
Mw. A.A.M. Gaans - Hectors 
Hr. E. van der Horst 
Mw. J. Horst - Boot 
Hr. C.P.A. Verstraeten 
Mw. M.E.C. Verstraeten - van der Westen 
Hr. J. van der Kroon 
Mw. M.J. Kaas - van Velthoven 
M.P. van den Broecke 
Mw. C.K. Portier 
Hr. M. de Jong 
Mw. C.O. de Jong - Kempink 
Mw. I. van Gool - Persijn 
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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 
  
   


