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

En ook weer activiteiten! 
Wat fijn dat sommige activiteiten al weer mogen. Jammer genoeg 
zijn er ook activiteiten die nog niet kunnen. 
 
Heel fijn ook dat de Antenne weer gedrukt en gevouwd kan  
worden. Men heeft daar wat aanpassingen voor bedacht zodat het 
voor de wijkvertegenwoordigers veilig blijft. 
 
Ik vond het heel prettig om de Antenne weer te mogen maken.  
En u wens ik veel leesplezier met deze Antenne. 
 
Blijf aub. allemaal gezond!   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 19 augustus 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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 Voorwoord Voorzitter 
 
Beste leden,  
 
Wat zijn we blij dat we deze keer weer een Antenne kunnen  
uitgeven! Veel van onze leden zullen ons maandblad dat iedere 
maand samen met “de Ons” werd bezorgd gemist hebben.  
Vorige maand hebben onze wijkvertegenwoordigers al een 
nieuwsbrief rondgebracht, maar deze maand is het een heuse  
echte Antenne geworden! Daarvoor dank! Een Antenne met weer 
veel nieuws over onze eigen activiteiten, maar ook nieuws over 
activiteiten die de komende tijd door anderen georganiseerd gaan 
worden. Dus fijn dat u er ook weer op uit kan gaan.  
 
Door de corona-crisis is jammer genoeg veel niet mogelijk  
geweest, maar des te blijer zijn we nu dat we als KBO-Roosendaal 
ook weer eens met goed nieuws kunnen komen.  
 
KBO-Roosendaal heeft namelijk toch alweer enige activiteiten  
kunnen opstarten! Eerder dan werd verwacht, is al per 1 juli jl. een 
aantal versoepelingen doorgevoerd. Dat betekende dat ook wij als 
KBO-Roosendaal weer mochten beginnen met een aantal  
sportieve activiteiten. Dit natuurlijk wel met inachtneming van de 
corona-veiligheidsvoorschriften.  
 
Vanaf juli zijn Dynamic-tennis, Zumba en Jeu de Boules weer van 
start gegaan. Inmiddels hebben als het goed is alle deelnemers 
van deze sporten hierover informatie gekregen. Mocht dit niet het 
geval zijn, neem dan nog even contact op met de desbetreffende 
contactpersoon. 
De Aqua-aerobic kan hopelijk vanaf september weer van start 
gaan. Half augustus is hierover nog een gesprek met de Stok.  
Zodra er over de aqua-aerobic meer bekend is, wordt u hierover 
geïnformeerd. 
 
We doen ons uiterste best om ook andere activiteiten zo snel  
mogelijk, maar wel volgens de voorschriften van het RIVM, weer 
op te starten.  
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Dit geldt dan voor: het fietsen, onze maandelijkse reizen en de  
culturele en sociale activiteiten.  
Zodra hierover meer duidelijk is, hoort u dat van ons.  
De 1,5 meter-maatregel zorgt ervoor dat het moeilijk is geschikte 
ruimten voor deze wat grootschaligere activiteiten te vinden.  
Want natuurlijk is een voorwaarde dat onze activiteiten veilig en 
verantwoord zijn. We zijn er druk mee bezig en verderop in deze 
Antenne leest u daar ook meer over. 
 
Heel blij en dankbaar is het bestuur dat onze vrijwilligers zich weer 
enthousiast inzetten voor KBO-Roosendaal, zodat wij weer een 
actieve en bloeiende vereniging kunnen zijn.  
Ook wens ik de deelnemers die al aan de slag kunnen veel plezier. 
En voor alle andere leden hoop ik dat wij spoedig ook met de  
andere activiteiten weer kunnen beginnen. 
 
Namens het bestuur, 
Ada Oudhof 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
Fietsen 
 
Helaas hebben wij moeten besluiten in overleg met het bestuur dat 
op donderdagmiddag dit jaar het fietsen niet door kan gaan.  
Het is nog niet verantwoord om met een hele groep te gaan  
fietsen. Het is allemaal afstand houden en zo veel mogelijk achter 
elkaar aan fietsen.  
Ook ergens iets drinken  kan een probleem geven. 
 
Ons advies is ga gewoon met je partner of vriend(in) fietsen.  
Dan blijf je toch fit en het is veilig voor jezelf. 
 
Jan Hendrikx en Toon Jansen 
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Bericht van Activiteitencommissie 
 
Wegens het uitbreken van het coronavirus hebben we dit jaar na 
februari helaas geen activiteiten meer kunnen organiseren in 
Buurthuis Keijenburg. 
 
Net als iedereen missen wij de contacten en de gezellige  
middagen heel erg.  
De gezondheidssituatie blijft echter vooralsnog dermate onzeker, 
dat wij tot onze grote spijt nog geen verdere activiteiten kunnen 
plannen. 
 
We zijn gebonden aan de 1,5 meter- norm en dat betekent dat er 
slechts een beperkt aantal bezoekers zouden worden toegelaten. 
Gezien het aantal leden, dat we altijd bij de activiteiten mogen  
verwelkomen, is het onmogelijk om dit te kunnen organiseren. 
Wij kunnen en willen geen onverantwoorde risico’s nemen.  
We betreuren de gang van zaken ten zeerste, maar de  
gezondheid van onze leden gaat boven alles.  
We vertrouwen op uw begrip. 
We gaan de komende maanden kijken of de maatregelen alsnog 
nog meer versoepeld gaan worden. Als dit het geval is, dan  
kunnen we mogelijk weer wat regelen. We houden u op de hoogte. 
We wensen u allen een goede gezondheid en hopen u zo gauw 
mogelijk weer te kunnen begroeten. 
 

Dynamic tennis  

Er is eindelijk goed nieuws. Met ingang van 
dinsdag 7 juli kunnen we weer tennissen. 
Maar er gelden de volgende restricties: 
· Bij binnenkomst handen ontsmetten  
· Voor en na de wedstrijden houden we 1,50 mtr afstand 
 van elkaar.  
· Bij griep en/of snotteren blijf men thuis. 

Nadere inlichtingen Fons Jacobs, jacobsa@home.nl  
of 0165-552457 
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Goed nieuws Jeu de Boules start weer 
 
Dinsdag 6 juli zijn we weer gestart met Jeu de Boules van  
13.30 uur tot 16.00 uur bij wijkhuis De Wieken Gezellelaan 45. 
Daar liggen twee mooie banen en daar kunnen wij gebruik van  
maken op dinsdag middag. Meespelen is gratis maar het is wel fijn 
als je zelf je eigen jeu des boules ballen meebrengt.  
Er zijn altijd wel ballen aanwezig voor diegene die deze niet in hun 
bezit hebben.  
Let op: houd rekening met de RIVM regels en de regels van  
Wijkhuis De Wieken. 
Inlichtingen bij Kees Holierook tel:  0642436367 
 
 
Goed nieuws: we starten weer met zumba 
 
Het bestuur van KBO-Roosendaal heeft toestemming gegeven om 
de sport activiteiten weer op te starten en daarom zijn we op 6 juli 
weer gestart met zumba bij Danscentrum Rottier. 
 
We hebben wel enkele regeltjes afgesproken: 
- Als je verkouden, grieperig bent of koorts hebt kom dan niet. 
- Handen ontsmetten bij de ingang. 
- Bij de ingang ligt een namenlijst die je moet afvinken  
  (verplichte regel) 
- In de zaal geld geen anderhalve meter maar we staan toch al    
  uit elkaar 
- Bij binnenkomst wel de anderhalve meter in acht nemen en  
  ook als je de zaal verlaat. 
- Koffie drinken is wel op anderhalve meter afstand dus dat kan  
  een klein probleempje zijn. 
  
Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in na een verplichte  
corona vakantie. 
 
Coördinator  Jan Hendrikx  
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

 
 
Informatie over KBO-activiteiten 
 
Dynamictennis 
Plaats: Sportcentrum Metsj Point, de Stok 12 
Coördinator: Fons Jacobs, tel. 552457  
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 / 0627142969 
 
Jeu de boules 
Plaats: Wijkhuis de Wieken 
Coördinator: Cees Holierook, tel. 06-42436367 

 
 

 
 

  Augustus 

Ma 3 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di 4 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Ma 10 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    11 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Ma    17 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    18 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Ma    24 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    25 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 
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Onze belastinginvullers mogen weer op pad! 
 
Vanwege het coronavirus is er voor u als u gebruik maakt van een 
belastinginvuller uitstel aangevraagd tot september. 
Onze belastinginvullers mogen nu weer op pad.  
U kunt vanaf nu contact op nemen met de belastinginvuller die uw 
uitstel heeft aangevraagd.  
De namen vindt u onderaan in dit bericht. 
Nog even voor de zekerheid, onderstaande gegevens zijn nodig 
voor een correcte invulling. 
 

· Jaaropgaven 2019 van AOW, pensioen, lijfrente en eventu-
eel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten. 

· Afschriften van banken, spaarrekeningen en effectenreke-
ningen.  

 In het bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2019. 
· Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten 

en hulpmiddelen) in 2019. Voor zover vallend buiten de 
ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten 
dienen wel in 2019 betaald te zijn. 

· Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect.  
 Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het  
 aantal gereden kilometers. 
· Dieetkosten. Overleggen van een dieetverklaring,  
 afgegeven door een arts of diëtiste. 
· Jaaropgaaf 2019 van betaalde hypotheekrente en saldi van 

de hypotheken. 
· Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.  
· Tevens, indien van toepassing, de beschikkingen huur- en 

zorgtoeslag 2019 en 2020. 
 

Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden 
machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post  
toegezonden.  
Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging heeft  
ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek,  
deze alsnog aan te vragen.  
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Belastinginvullers  
Dhr. J. Voeten                    tel. 06-40143539 
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. A. Jacobs    tel. 0165- 552457 
Dhr. J. Pietjouw         tel. 06-53129505 
 
 
 
Oproep Werkgroep reizen 
  
De afgelopen tijd hebben we door het coronavirus geen dagreizen 
kunnen maken. Uiteraard missen wij deze gezellige activiteit. 
We moeten nu met mondkapjes op, in de bus op reis gaan.  
Alleen op de plaats van bestemming geldt dan buiten weer de  
1,50 mtr.-maatregel en we weten niet of we met de hele groep uit 
de bus een locatie of restaurant kunnen binnengaan.  
Helaas is het dus nog niet mogelijk onze dagreizen weer op te 
starten.  
Zodra hier veranderingen in komen laten wij het u weten. 
 
De werkgroep reizen is op zoek naar een nieuwe enthousiaste  
collega die een affiniteit heeft met dagreizen. 
 Wat wordt er van u verwacht: 
· u bent bereid u in te zetten bij het zoeken en organiseren van 

leuke dagreizen en het bijwonen van enkele  
         vergaderingen per jaar. 
· U bent bereid enkele malen per jaar als reisbegeleiding na-

mens KBO-Roosendaal, deel te nemen aan een dagreis. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de voorzitter en/of  
secretaris van de werkgroep 
Wim Boenders tel. 06-15311768 
Leen Openeer tel.  06-25027853 
E-mail kbo.reizen.roosendaal@gmail.com  
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Goed Nieuws 
 
De Stamtafels zijn weer open! 
 
Vanwege Corona waren de Stamtafels in Roosendaal een tijdje 
gesloten. We hebben de Stamgasten gemist. 
Kom snel een keer langs, de koffie staat klaar! 
 
Wanneer:  

Elke werkdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 
Waar: 

Stamtafel De Bloemschevaert: 
Tijdelijk: Bovendonk 29 
 

Stamtafel Wiekendael: 
Kalsdonksestraat 80 
 
Let op: Reserveren verplicht via 06-83131256 
 
Hoort zegt het voort 
 
Iedereen is welkom 
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Rouwwandelingen 2020 
 
Speciaal voor mensen die te maken hebben met het verlies van 
een dierbare organiseren wij boswandelingen in Visdonk. Tijdens 
deze boswandeling van ongeveer een uur praten we over verlies 
en over rouwverwerking en komt u in contact met lotgenoten.  
Vrijwilligers van Humanitas begeleiden de wandeling.  
Door de situatie omtrent het coronavirus zijn de wandelingen even 
niet mogelijk geweest. Gelukkig is het buiten nu goed te doen om 
een wandeling te maken. Wel op gepaste afstand natuurlijk en ook 
is iedereen vrij om na afloop een drankje te nuttigen (op eigen kos-
ten). Op het terras of binnen is afhankelijk van de geldende regels 
bij Brasserie T-huis. Deelname is geheel vrijblijvend en kosteloos. 
  
De wandelingen in 2020 vinden plaats op:  
Vrijdag 31 juli  
Vrijdag 28 augustus  
Vrijdag 25 september  
Vrijdag 30 oktober  
Vrijdag 27 november  
We verzamelen om 14.00 uur bij Brasserie T-huis 
(Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal).  
Gratis parkeerplaats en fietsenstalling aanwezig. Let op met  
parkeren aan de rand van de weg, want dit is niet toegestaan.  
Als u op een bepaalde dag gezellig mee wilt wandelen, verzoeken 
wij u aan te melden via e-mail rouwenverlies.wbw@humanitas.nl 
of via telefoonnummer 0165-599 936.  
Wegens minder kantoorbezetting kunt u altijd een bericht  
achterlaten op de voicemail. Deze wordt dagelijks beluisterd.  
Uiteraard blijven we ons steeds houden aan de richtlijnen van het 
RIVM op het betreffende moment.  
We kijken uit naar uw komst!  
Team Rouw & Verlies - Humanitas West-Brabant West  
 
Meer informatie over Humanitas of andere activiteiten van het 
project: Rouw&Verlies van Humanitas West-Brabant West 
tel: 0165-599936 
Email: rouwenverlies.wbw@humanitas.nl 
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Blijf fit en gezond! 
Voeding in de corona tijd 
De maatregelen rondom het coronavirus maken het ons moeilijker 
om gezonder te blijven eten en voldoende te blijven bewegen.  
U mag er niet zomaar meer op uit en een fietstocht met een bakje 
koffie is ook niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor zitten mensen 
meer thuis en komen zij sneller in de verleiding om meer te eten 
en weinig te bewegen. Daarom is juist in deze tijd zowel  
bewustwording rondom gezonde voeding als genoeg bewegen van 
belang. 
Gezond eten 
Probeer zo veel mogelijk uw normale eetpatroon aan te houden. 
Het is verleidelijk om thuis sneller een koek te pakken, minder te 
drinken, of tussendoor nog iets extra’s te nemen. Door minder  
beweging en een minder gezond eetpatroon kan uw weerstand 
verminderen en uw gewicht ongewenst toenemen. Daarom  
hebben we hieronder voor u de richtlijnen weergegeven van de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheden. Deze kunnen u helpen  
dagelijks voldoende vitamines en essentiële voedingsstoffen  
binnen te krijgen. U kunt dit ook gebruiken om het lijstje te maken 
voor uw wekelijkse boodschappen. Let ook op uw inname van  
extra vitamine D. Boven de leeftijd van 70 jaar wordt dagelijks 20 
microgram vitamine D aanbevolen middels een supplement. 
Dagelijkse aanbevolen hoeveelheden man/vrouw >70jaar: 
250 gram groente, 2 porties fruit 
3-6 bruine / volkoren boterhammen 
3-4 opscheplepels volkoren 
graanproducten of 4 aardappelen 
1 portie vis / peulvruchten / vlees 
15 gram ongezouten noten 
4 porties zuivel, 40 gram kaas 
55 gram smeer- en bereidingsvetten 
1,5-2 liter vocht 
Bron: www.voedingscentrum.nl 
Dit bericht is geschreven door Laura Frijters (werkzaam bij Groen-
huysen) en Verne de Bruijn (werkzaam bij het PMC Zuid-West Ne-
derland). Voor meer tips of bij vragen over dit onderwerp kan je 
contact opnemen via dietetiek@groenhuysen.nl of  
info@pmc-zuidwestnederland.nl.  

Antenne  augustus 2020 

16 

Compleet Zomerprogramma 
voor de gemeente Roosendaal  
 
Veel mensen zullen niet op vakantie gaan deze zomer vanwege 
de gevolgen van Corona. Daarnaast bestaat er na de versoepeling 
van de coronamaatregelen de behoefte om elkaar weer te  
ontmoeten. Dat kan!  
In de gemeente Roosendaal is er de komende zes weken iedere 
dag wel iets te doen om elkaar te ontmoeten en om verveling  
tegen te gaan. Voor alle leeftijden en op vele plekken in de stad en 
de omliggende dorpen. Het gaat daarbij niet om grote evenemen-
ten maar om kleinschalige activiteiten.  
Uiteraard gebeurt alles volgens de RIVM richtlijnen 
  
De WijZijn Traversegroep heeft op verzoek van de gemeente  
Roosendaal alle zomeractiviteiten op een rijtje gezet. Daarnaast 
heeft WijZijn het bestaande aanbod uitgebreid met leuke sportieve 
en gezellige activiteiten.  
Zo wordt acht keer de BuurTent ingezet op acht verschillende  
plekken, dichtbij in de wijk. Daarmee kun je elkaar bij wijze van 
spreken op de hoek van de straat ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie. Maar ook de Stamtafels gaan deze zomer drie 
keer per week door. De buurthuizen, Fameus en CultuurCompaan 
organiseren activiteiten en in het Tongerlohuys is een extra  
expositie. Voor de sportievelingen heeft Sport Service  
Noord Brabant leuke dingen gepland.  
Zwaan-kleef-aan  
In vorige zomers vielen altijd alle activiteiten in de stad en dorpen 
stil. Dit jaar is er voor het eerst een volledige zomerprogramma. 
“Het is in heel korte tijd een zwaan-kleef-aan gebeuren geworden” 
zegt Lianne Ribbens van de Wijzijn Traversgroep. “Aan de  
uitvoering van ons zomerprogramma werken o.a. mee: het  
bewonersplatvorm, de buurt- en wijkhuizen, Sport Service Noord 
Brabant, de Stamtafels, Fameus, Cultuurcompaan, Alwel, Aleco, 
buurtpreventie, de gemeente Roosendaal en veel vrijwilligers.”  
Naleving coronaregels  
Wethouder Klaar Koenraad benadrukt aanvullend: ‘Ik begrijp dat 
vooral ouderen in deze coronatijd wat huiverig zijn om er op uit te 
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gaan. Weet dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd. 
Laat dat geen belemmering zijn. Want straks komen de winter-
maanden er ook weer aan. Door nu al aan te sluiten voorkom je 
straks vereenzaming.”  
Voor elk wat wils  
Wethouder Inge Raaijmakers geeft aan dat er voor elk wat wils is. 
“Het Roosendaalse Zomerprogramma is bedoeld voor iedereen, 
voor jong tot oud, van kwetsbaar tot vitaal en van stad tot dorp.”  
Compleet overzicht  
Het complete programma vanaf donderdag 16 juli is onder de 
naam Zomerprogramma 2020 te vinden op de website 
www.wijzijntraversegroep.nl en wordt ook wekelijks gepubliceerd in 
de rubriek Stadserf van de Roosendaalse Bode. Ook BN de Stem 
besteedt aandacht aan de diverse activiteiten.  
 
Voor meer informatie:  
Jeroen Steenmeijer | Woordvoerder gemeente Roosendaal |  
Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 |  
06 - 11 29 53 30 | j.steenmeijer@roosendaal.nl  
 
 
 
Informatie over leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. R. Aydin 
Hr. A.  Kraaijeveld 
Mw. P.M. vd Heiligenberg - Vogelaars 
Mw. J. van der Heijden – Tak 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. H.A.C.M. Linders 
Hr. A.P. van der Stokker 
 
 
Op 9 juli waren Dhr. & Mw. Ineveld-Koevoet 65 jaar getrouwd 
Alsnog van harte gefeliciteerd. 
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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 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. 
  
 

Antenne  augustus 2020 

20 

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. 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 
Dhr. J. Voeten                    tel. 06-40143539 
 
Cliëntondersteuning 
Dhr. B. Aanraad   tel. 561785 
Dhr. W. Maas   tel. 504562 
Mevr. F. v.d. Weijgaert  tel. 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 
 
Website: www.kbo-roosendaal.nl 
 
Bankrekeningnummer KBO-Roosendaal NL74RABO0174390076 
 


