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

Deze Antenne is een week te laat, vanwege een kapotte printer. 
De meeste van u hebben hierover een mail gehad. Heeft u die niet 
gehad, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw (juiste) e-mailadres 
door te geven aan de ledenadministrateur Kees Geers, zijn  
e-mail adres staat onder aan de bladzijde. 
 
Doordat deze Antenne een week verlaat is konden we het verslag 
van de Jaarvergadering er nu al in zetten.  
Dank aan alle 162 mensen die unaniem voor mij gestemd hebben. 
Ik vind het erg leuk om de Antenne te mogen blijven maken. 
  
Ik wens u veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 18 november 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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 Van de voorzitter 
 
Beste leden,   
 
Voor u ligt weer een nieuwe Antenne. Onze wijkvertegenwoordi-
gers zijn weer op pad gegaan om de Antenne (en de ONS) bij u in 
de bus te doen. Dank daarvoor.  
We bevinden ons nog steeds in een hele vreemde onzekere tijd. 
Om de coronacrisis onder controle te krijgen, is de samenleving 
weer een stukje verder op slot gegaan. Vanaf 14 oktober jl. zijn we 
opnieuw in een gedeeltelijke lockdown gegaan (zie ook het nieuwe 
schema van de rijksoverheid). Dat heeft o.a. betekend dat we  
helaas onze sporten aqua-aerobics, dynamictennis en de zumba 
weer hebben moeten stilleggen. U heeft daar informatie over  
gehad van onze coördinatoren. Ook onze Jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering hebben we anders moeten organiseren. U hebt 
via de stemformulieren uw standpunten kenbaar kunnen maken. 
Velen (162 leden!) hebben daar gebruik van gemaakt. Wij zijn daar 
erg blij mee. En dank aan al die mensen die hun stem uitgebracht 
hebben en ook aan diegene die mee georganiseerd hebben om 
deze stemming op deze wijze mogelijk te maken.  
Als KBO-Roosendaal doen we steeds ons uiterste best om daar 
waar kan er voor u te zijn. Het moet natuurlijk wel verantwoord en 
veilig blijven voor al onze vrijwilligers.  
 
Het is immers van belang dat we betrokken blijven op elkaar.  
Juist nu is het extra van belang om te blijven omzien naar elkaar 
en te bezien of anderen in uw omgeving misschien extra hulp  
kunnen gebruiken. Of uzelf misschien. Aarzel dan niet om hulp te 
vragen, aan de mensen in uw directe omgeving of aan anderen 
binnen KBO-Roosendaal. Achterin de Antenne staan ook onze  
eigen KBO-Roosendaal ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. 
Tevens kunt u ook altijd bij “Social Klus” aankloppen.  
In deze Antenne leest u daar meer over.   
 
Laten we proberen er met zijn allen het beste van te maken.  
 
Ada Oudhof, voorzitter 
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Notulen van (aangepaste) Algemene Ledenvergadering 29-
10-2020 
  
Aanwezig  

Ada Oudhof, voorzitter, Marianne v.d. Luijtgaarden, activiteiten, 
Jolanda Oosterbos, pr./vice voorzitter, Wim Boenders reizen, Bert 
v.d. Wegen wijkvertegenwoordigers, Ben Aanraad, secreta-
ris/voa/bel.Inv/co, Jan Schenk, penningmeester a.i en Lia Ope-
neer,  bestuurssecretaris 

Afwezig  (met kennisgeving) Nel Mouwen, bezoekgroep 

 

Voorafgaand aan de vergadering. 

Door het coronavirus kon de geplande ledenvergadering van  
26 maart 2020 niet doorgaan en werd deze uitgesteld en  
aangepast in een verkorte vergadering waarin alleen die punten 
aan de orde zouden komen die geen verder uitstel konden  
hebben. 

Deze verkorte ledenvergadering werd gepland op 29 oktober 
2020.  

Omdat het coronavirus wederom was opgelaaid en de overheid 
de restricties heeft aangescherpt, heeft het bestuur in overleg met 
en op advies van KBO-Brabant, moeten besluiten de vergadering 
aan te passen door een schriftelijke stemming te organiseren en 
een kleine fysieke of digitale vergadering te houden. KBO leden 
werden in de gelegenheid gesteld vooraf schriftelijk te stemmen 
over de agendapunten en kregen de jaarstukken op 20 oktober 
2020 via de email toegestuurd. Ook konden zij de papieren-
uitgave van de jaarstukken bij het secretariaat ophalen.  
De stemmen konden via de mail worden ingezonden maar ook in 
de bus worden gedeponeerd bij de leden van het dagelijks  
bestuur en het adres van het secretariaat. De uitgebrachte  
stemmen werden verzameld en geteld door de  
heer Kees Vermunt en Mevrouw Tiny Lazaroms. 
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1. Opening  

Voorzitter Ada Oudhof opent deze bijzondere (digitale) ledenver-
gadering waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is. 
Zij is verheugd dat veel leden (162) zich betrokken voelen en hun 
stem voor de agendapunten van deze vergadering hebben uitge-
bracht. Tevens dankt zij allen die de vergadering op deze manier 
hebben mogelijk gemaakt. 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt vastgesteld. 

Het voorstel is om alle ingediende stemmen per agendapunt toe 
te voegen. Ingekomen stukken zijn er van de heren Ad van Hoof 
en Wil Timmermans, hun vragen zijn namens het bestuur door 
mevrouw Oudhof en de heer Schenk schriftelijk beantwoord. 

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 20 maart 2019 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 161 akkoord en 1 stem 
blanco 

Hiermee worden de notulen van de algemene ledenvergadering 
2019 goedgekeurd. 

4a. Jaarverslag en financieel verslag 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 160 akkoord, 1 stem niet 
akkoord en 1 stem blanco 

4b. verslag kascommissie 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 160 akkoord, 1 stem niet 
akkoord en 1 stem blanco. Met meerderheid van stemmen wor-
den zowel het jaarverslag en financieel verslag 2019 alsmede het 
verslag van de kascommissie goedgekeurd, afgesloten en wordt 
decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester a.i. 

5. Begroting 2020 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 161 akkoord en 1 stem 
blanco. 

Hiermede wordt de begroting 2020 aangenomen. 
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6. Vaststellen contributie 2021 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 158 akkoord, 4 stemmen 
niet akkoord. Door meerderheid van stemmen gaat de contributie 
2021 van 21,75 euro naar 23,25 euro (voor een heel jaar). 

7. Bestuursverkiezingen 

7a. Herbenoeming bestuurslid Mevrouw Jolanda Oosterbos 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 162 akkoord (unaniem) 

7b. Benoeming de heer Jan Schenk als bestuurslid  

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 161 akkoord en 1 stem 
blanco. 

7c. Benoeming Mevrouw Lia Openeer als bestuurslid 

Er zijn 162 stemmen binnengekomen, 160 akkoord, 1 stem niet 
akkoord, 1 stem blanco. Met meerderheid van stemmen is het  
bestuur compleet en de vacature in het bestuur weer ingevuld. 

8 Benoeming Kascommissie 

8a. De heer Jan Pietjouw 

8b. De heer Bernd Missal 

Met 162 stemmen voor beiden, worden de heren Pietjouw en  
Missal unaniem gekozen en vormen voor 2020 de nieuwe  
kascommissie.  

9. Rondvraag en sluiting 
 
Mevrouw Openeer vraagt of de notulen nog in de komende  
Antenne kunnen worden geplaatst. Hierop wordt bevestigend  
geantwoord. De notulen van deze vergadering kunnen door de 
vertraging worden toegevoegd in de Antenne van november.  
Op de vraag van de heer Schenk wordt besloten dat ook  
goedgekeurde stukken op de website kunnen worden geplaatst 
(versleuteld). 

Mevrouw Oudhof sluit deze bijzondere vergadering en dankt  
iedereen voor hun inbreng.  
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Berichtje van de bezoekgroep 
 
Op maandagochtend 28 september zijn Nel Mouwen en  
Lia Openeer, namens het bestuur op bezoek geweest bij Koosan 
Jansen om haar de speld van verdienste uit te reiken. 
Koosan is in april van dit jaar door een auto aangereden waarbij zij 
ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Zij is na een verblijf van een 
aantal weken in het Erasmus MC te Rotterdam voor revalidatie  
opgenomen in Wiekendael.  
 
Koosan is meer dan 10 jaar als vrijwilliger in de bezoekgroep actief 
geweest en ik kon altijd een beroep op haar doen als er extra 
adresjes bezocht moesten worden. Met haar langdurige ervaring 
en de kennis van “haar” bezoekadresjes was ze een grote steun 
en toeverlaat in de groep.  
Door het ongeval is het voor Koosan onmogelijk geworden om de 
bezoekjes aan de jarige 80+ leden weer op zich te nemen en zal 
zij niet meer terugkomen in de bezoekgroep. 
 
Lieve Koosan,  wij gaan jou inzet en gezelligheid in de groep erg 
missen. We weten dat jij dit altijd met plezier deed. We hopen dat 
je herstel toch nog wat verder doorzet.  
Koosan, we zullen je niet vergeten en hopelijk tot snel! 
 
Namens de bezoekgroep, Nel Mouwen.  
 
Berichtje van de werkgroep reizen 
 
Ook in onze werkgroep was Koosan vele jaren erg actief.  
Regelmatig ging zij mee als reisbegeleider en wanneer het  
reisgidsje moest worden samengesteld had zij haar inbreng en 
goede ideeën. 
Heel jammer dat Koosan door het ongeluk niet meer zal kunnen 
deelnemen aan onze werkgroep. Wij zullen haar missen en  
bedanken haar voor de vele jaren dat zij met ons meedacht. 
 
Namens de werkgroep reizen, Leen Openeer. 
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Dagelijks bestuur KBO-Roosendaal brengt  
11 vrijwilligers de Zilveren Bondsspeld 
 
Het was eind januari 2020, tijd voor het bestuur van  
KBO-Roosendaal de jaarlijkse vrijwilligersavond te organiseren. 
Wat doen we dit jaar om onze vrijwilligers te bedanken voor hun 
inspanningen van het afgelopen jaar? 
De keuze viel op een etentje. 
Nu nog kijken wie van de vrijwilligers er extra in het zonnetje gezet 
moeten worden. Er werd dit jaar eens goed gekeken naar alle 
“stille krachten” uit de werkgroepen die zich al meer dan 10 jaar 
voor onze vereniging inzetten. We vonden er 11, sommige waren 
zelfs al zeker 15 jaar actief in onze werkgroepen: wijkvertegen-
woordigers, reizen, bezoekgroep, redactie, Ouderenadviseurs, en 
Cliëntondersteuners.  
Het secretariaat kreeg de taak om oorkondes en zilveren bonds-
spelden te bestellen en een datum in maart werd vastgelegd.  
En toen kwam Corona met intellectuele lock-down! Alles afgelast, 
oorkondes en spelden in de kast! 
Het werd juni, vakantieperiode, voorzichtig kwam er een  
versoepeling van de maatregelen op gang. We konden weer iets 
gaan organiseren.  
Na de vakantie ging het voltallige bestuur persoonlijk bij iedere  
vrijwilliger, Roosendaalse Chocolade in een doosje afgeven maar 
voor de speciale vrijwilligers kwamen we hier niet mee klaar.  
Voor die mensen moest toch iets extra’s worden gedaan.  
Ze kregen een uitnodiging om woensdagochtend 30 september 
naar lunchroom DiVers te komen en zouden onder het genot van 
een feestelijk kopje koffie hun “speld van verdienste” ontvangen”. 
 
En toen werden op 28 september de maatregelen van de overheid 
aangescherpt! Corona 2e golf!  
Spoedberaad van het dagelijks bestuur op 29 september, opnieuw 
uitstel was geen optie. De koffieochtend werd geannuleerd en  
iedereen werd gebeld, dat op woensdag 30 september een lid van 
het dagelijks bestuur tussen 10 en 12 uur langs zou komen om iets 
af te geven. 
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Op 30 september was het dan zover. Voorzitter Ada Oudhof,  
penningmeester Jan Schenk en secretaris Ben Aanraad gingen op 
pad, gewapend met oorkonde, bondsspeld en een roos. Bijna  
iedereen was thuis en hun bezoek werd erg gewaardeerd.  
Twee dagen eerder waren Nel Mouwen en Lia Openeer bij Koosan 
Jansen geweest, die in een revalidatieafdeling van Wiekendael 
verblijft. 
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KBO-Roosendaal prijst zich gelukkig met al haar  
ca. 80 vrijwilligers, maar dankt dit jaar in het bijzonder:  
Guus Lazaroms, Koosan Jansen, Cees Balemans,  
Henny van Bergen, Frans Haast, Jolanda Oosterbos, Nel Mouwen, 
Frans Peeters, Jos Haast, Jeanne Franken en Ben Aanraad.  
Allen zijn nog eens extra met versierselen op de foto gezet. De 
ochtend was al met al zeer geslaagd.  

 

Een extra mededeling: 
 
Het bestuur van KBO- Roosendaal heeft besloten om alle  
sportactiviteiten voorlopig 4 weken stop te zetten. 
Helaas is het  niet anders, maar wij zitten wel in een risico groep 
en we moeten denken aan onze eigen gezondheid en die van  
anderen. 
Als het weer een beetje veilig is en we mogen weer laten we het 
jullie weten. 
  
Blijf allen gezond  
Jan, Lucie, Fons en Cees. 
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Vouwen van de Antenne in Coronatijd 
 
De Antenne die u maandelijks ontvangt wordt ook in deze barre tijd 
gevouwen maar wel met afstand. 
Het was zoeken naar een goede oplossing maar gelukkig hebben 
wij die gevonden. De Antenne wordt in zijn geheel nu gedrukt, 
dank zij onze drukker Rien, maar daar moet nog de reclame in en 
de kaft omheen. Dit gebeurd in verschillende ruimtes bij het  
secretariaat van de St. Josefkerk.  
Wij zijn erg blij dat het bestuur van de parochie samen met ons 
naar een oplossing heeft gezocht.  
Eén  foto ontbreekt nanemijk die van de nieters van de Antenne, 
die was helaas mislukt. 
Namens de vouwers/nieters  
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Van de Werkgroep Reizen 
 
We willen in deze barre tijd toch weer even wat van ons laten  
horen. We zullen het jaar 2020 waarschijnlijk achter ons laten met 
de wetenschap dat er van busreizen weinig terecht is gekomen.                                                                                                                
Tot op heden is alleen de reis naar de Senioren Expo gemaakt en 
zijn de rest van de reizen niet doorgegaan door maatregelen van 
de regering i.v.m. het Coronavirus 19 met uitzondering van reis 2 
(Met een Trappist op naar de Dorpsdokter), hiervoor was te weinig 
belangstelling. 
Na de vakanties hebben we ook nog even gekeken of het mogelijk 
was een Kerstmarkt te bezoeken. Hier in Nederland zijn de meeste 
Kerstmarkten van naam al geannuleerd en ook de grote  
kerstmarkten in Duitsland en België gaan niet door. 
 
Wat volgend jaar 2021 betreft gaat onze traditionele eerste reis in 
januari naar de Senioren Expo niet door, omdat de hele expo is 
afgelast. Ook hebben we besloten geen nieuwe reisgids 2021 uit 
te geven en het komende jaar wanneer het mogelijk is ad-hoc  
reizen te organiseren.  
Aan die mensen welke een reischeque hebben gewonnen op één 
van de middagen tijdens de viering van het 70 jarig bestaan van 
KBO-Roosendaal willen we zeggen dat deze prijs ook in 2021  
gebruikt kan worden op een eventuele reis in 2021 en wanneer dit 
niet lukt dan gaan deze cheques mee naar 2022. 
 
Maar wanneer we weer volop kunnen gaan reizen en de  
Werkgroep de service moet geven van het begeleiden is het wel 
noodzakelijk dat de Werkgroep versterkt wordt met minimaal twee 
enthousiaste vrijwilligers. Jos Vrolijk is gestopt i.v.m. de verhuizing 
naar Rucphen en Koosan Jansen, zoals u hebt kunnen lezen  
elders in deze Antenne, heeft een zwaar ongeluk gehad en is  
hierdoor niet meer in staat de taak van begeleiden op zich te  
nemen.  
Mochten we deze vrijwilligers niet vinden zullen we genoodzaakt 
zijn het aantal reizen in de toekomst drastisch te verminderen.  
 
Leen Openeer,                                                                                                                               
Secretaris/penningmeester Werkgroep Reizen. 
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Spirit in Roosendaal 
 
Woord, beeld & muziek Marc Chagall  
“De Bijbel is voor mij de rijkste bron van poëzie. Van jongs af aan 
ging ik op zoek naar de weerspiegeling ervan in het leven en in de 
kunst”. De Joodse kunstenaar Marc Chagall werd geboren in 1887 
in Wit-Rusland. Vanwege discriminatie van de Joden vluchtte hij in 
1922 naar Frankrijk en in 1941 naar de VS. Met terugkerende  
symbolen schilderde hij het lijden van het joodse volk.  
Toch ademen zijn schilderijen - Bijbelse meditaties in kleur - vooral 
levensvreugde, geloof, hoop en bevrijding.                                                                   
Vrijdag 13 november vertelt ds. Marjo den Bakker over het leven 
en werk van Chagall, kijken we naar enkele van zijn schilderijen. 
We luisteren naar teksten uit Genesis, uitgesproken door Ariënne 
van Baalen en luisteren we naar verstilde gregoriaanse gezangen 
door dameskoor Oriënte o.l.v. van Marie-Louise Egbers. 
Plaats:     O.L.Vrouwkerk, Kade 23, Roosendaal          
Tijd:      20.00 uur    
Kosten: vrije gift  
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com 
 
Woord, beeld en muziek Etty Hillesum  
Woensdag 25 november bent u van harte welkom op een  
bezinnende avond met teksten, muziek en beelden van en rond 
het leven van Etty Hillesum.  
Zij was 29 jaar toen zij in Auschwitz werd omgebracht.  
Haar dagboeken en brieven getuigen van een onconventioneel en 
veelkleurig denken dat traditionele beelden doorbreekt. De teksten 
beroeren met een wonderbaarlijke lichtheid en esprit.                                                                    
De avond bestaat uit vrije en biografische teksten en  
dagboekfragmenten, omlijst met muziek van Schubert en Scarlatti.                                                             
Franck Ploum leest de teksten, Jetje van Wijk speelt piano en  
Ingeborg Verhoeven speelt harp. 
Plaats:    Josephkerk, St. Josephstraat 2, Roosendaal      
Tijd:       20.00 uur                                         
Kosten:  vrije gift                                                    
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com 
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Zorg 
 
Zorg is graag onzichtbaar 
verstopt zich liever in de soep 
of pruttelt in de saus 
ze zingt haar lied in moor of koffiezet 
 
zij schikt zo schoon een kussen 
en zit zo graag naast ‘t bed 
tot in de zachtste vingertoppen 
zalft zij de wonde 
terwijl zij glimlacht in een schaar 
knipt zij de nagels kort 
en kamt de vragen weg 
 
zij kent het huis van top tot teen 
en zolders kent zij als geen ander 
van de bestofte viool 
verloren in een hoek 
raakt zij precies die snaar 
die klaar is om geraakt te worden 
 
schroomvol en op kousenvoeten 
daalt zij soms treden af 
naar kelders onder kelders 
waar ze in eindeloze dieptes 
de eeuwigheid van zielen ziet 
 
de hemel is er helder 
de trap kraakt niet 
 
 
 
 
 
 
Door Jan Hendrikx gezien op een gevel in Brugge 
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 Humanitas Afscheid en Verwerking 
 
 

Corona heeft onze manier van leven ingrijpend  
veranderd. Dit geldt voor zowel degene die het leven los 
moet laten alsmede de nabestaanden die dit als extra zwaar 
ervaren. 
 
Humanitas start een gespreksgroep waar nabestaanden met 
elkaar praten over het verlies en de verwerking  
daarvan in coronatijd.  
De groep wordt geleid door een getrainde vrijwilliger.  
Aansluitend is verdere ondersteuning vanuit Humanitas  
mogelijk.  
 
 
Gespreksgroep van 6 tot 8 personen: 
 
· 5 bijeenkomsten in Breda en/of Roosendaal 
· Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
· U kunt zich opgeven zodat u bericht krijgt als we de 

groep kunnen starten. 
 
Vooraf vindt een individueel gesprek met de vrijwilliger plaats 
en het is de bedoeling om aan alle bijeenkomsten deel te  
nemen. Humanitas volgt de richtlijnen van het /rivm en het 
kabinet. 
 
 
Aanmelden: 
k.hendriks@humanitas.nl 
0165-599 936 
 
 
 
WWW.HUMANITAS.NL/AFDELING/REGIO-BREDA 
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Stichting Social Klus is een welzijnsorganisatie, uitgevoerd door 
90% vrijwilligers, in de gemeente Roosendaal.  
Ons doel is het vergroten van sociale cohesie en het bevorderen 
van inclusie.  
Hiermee willen we inwoners van de gemeente Roosendaal langer/
fijner zelfstandig thuis laten wonen en inwoners onderdeel van een 
netwerk laten zijn. 
Zeker in deze vreemde tijden is een extra helpende hand van  
grote waarde! 
 
Boodschappendienst 
Stichting Social Klus biedt een veilige, laagdrempelige 
noodvoorziening aan wanneer men zelf niet naar de supermarkt 
kan of durft. 
Hoe? 
1. U belt naar Stichting Social Klus en geeft aan dat u 
boodschappen nodig heeft.  
2. Social Klus regelt de boodschappen en op het afgesproken 
moment komen wij de boodschappen leveren.  
3. U kunt veilig via PIN aan de deur betalen.  
Voor deze dienst vragen wij 6% onkosten.  
Oftewel, kosten uw boodschappen €20,- dan komt daar €1,20 
kosten bij. 
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Maatjes-project 
Eenzaamheid ligt op de loer, zeker wanneer mensen steeds meer 
gevraagd worden om thuis te blijven. Reguliere ontmoetingen 
kunnen door het advies om minder fysieke contacten aan te gaan 
en de sluiting van ontmoetingsplekken vaak niet meer doorgaan. 
Als regie-organisatie bundelen we diverse maatjesprojecten die op 
afstand werkzaam zijn.  
Denk hierbij aan bel-projecten en digitale video maatjes. 
Hoe? 
Heeft u behoefte aan contact? Laat het ons weten en wij zoeken 
samen met u naar een gepaste oplossing! 
 
Praktische ondersteuning 
Buiten deze 2 diensten biedt Social Klus (in reguliere tijden) ook 
Praktische ondersteuning. 
Denk hierbij aan tuinonderhoud, klusjes in en rond de woning, 
verhuizingen, ondersteuning bij het afvoeren van spullen, 
schilder-werkzaamheden en al die klussen waar je fysieke 
kracht, technische kennis en extra handjes voor nodig hebt. 
 
Kosten? 
Buiten de onkosten vragen wij enkel, indien mogelijk, een donatie. 
Deze donatie is afhankelijk van de financiële situatie van de 
hulpvrager.   
De donatie is deels voor de vrijwilligers die de klus uitvoeren en 
een ander deel reserveren wij voor gezinnen zonder financiële 
middelen die toch graag gebruik willen maken van onze diensten! 
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Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Roosendaal  
 
Vanaf heden is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur actief in de 
gemeente Roosendaal. Dit fonds vergoedt de sport- of culturele 
activiteit voor iedereen die wel een financieel steuntje in de rug kan 
gebruiken. Het Volwassenenfonds vindt dat alle Nederlands recht 
hebben op sporten en creatief bezig zijn. Het is leuk, gezond én 
goed voor de sociale samenhang en contacten.  
Helaas is deelnemen aan sport- of culturele activiteiten niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst 1.000.000 mensen in  
Nederland leven rond het bestaansminimum en missen dit onder-
deel in hun leven.  
 
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!  
Maar hoe werkt het?  
 
Stap 1: Intermediairs van het fonds signaleren volwassenen (18+) 
die mogelijk in aanraking komen voor support vanuit het fonds. 
Maar ook de volwassenen zelf kunnen, via de website 
www.volwassenenfonds.nl, op zoek naar een intermediair van het 
fonds.  
Stap 2: Kom jij in aanmerking voor ondersteuning vanuit het 
fonds? Maak dan een afspraak met een intermediair en bespreek 
aan welke activiteit je graag deel zou nemen.  
Stap 3: De intermediair doet een aanvraag bij het Volwassenen-
fonds.  
Stap 4: Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het  
Volwassenenfonds de contributie direct aan de sportclub of andere 
aanbieder. Je kunt nu aan de slag met sport of een culturele  
hobby! 
 
Kijk voor meer informatie op www.volwassenenfonds.nl 
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Informatie over leden 
 
Zij die ons ontvielen 
Hr. W. van Dongen 
Mw. J.v.d. Made 
Mw. C. Tak - Jongeneelen 
Hr. P.L. van Putten 
Mw. A.E.M. Tak - Zwartjes 
Mw. J.C.P.A.de Regt - van Zundert 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. P. Brouwers 
Mw. A. Brouwers - Kuijstermans 
Mw. K. Wiggers 

Antenne  november 2020 

22 

 
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. 
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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. S. van den Berg  tel. 06-48016771  
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 
 


