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Van de redactie

Voorwoord van de voorzitter

Hallo lezers en lezeressen,

OP ZOEK NAAR KLEINE LICHTPUNTJES

Weer volop informatie in deze Antenne.

Lieve allemaal,

Die standaardzin is nu eigenlijk achterhaald.
Deze Antenne is nog maar de helft van voor de Corona-tijd.
Iedere maand werd de Antenne al een stukje kleiner, want heel
veel activiteiten kunnen nu niet meer.
Toch zijn er gelukkig nog een aantal dingen het vermelden waard.
We gaan vreemde feestdagen tegemoet.
Maar ondanks dat wil ik U fijne feestdagen toe wensen.
En voor het nieuwe jaar: Blijf vooral gezond en laten we hopen dat
we snel weer terug kunnen keren naar “normaal”.
Ik wens u veel leesplezier met deze Antenne.
Jolanda Oosterbos - van Pul
Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne
vóór 20 januari 2021 op het

Nog een paar dagen en dan is het Kerstmis. Dit jaar zullen de
Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaar voor bijna alle mensen hele
andere dagen zijn dan in andere jaren. In plaats van dat we juist
samen zijn, samen eten, samen activiteiten ondernemen, is het nu
zo dat we juist op moeten passen met wat wij als mensen toch
eigenlijk het liefst doen: het elkaar opzoeken en het samen zijn.
We hebben een heel raar jaar achter de rug. Voor sommigen ook
een heel verdrietig jaar doordat ze afscheid hebben moeten
nemen van dierbaren. Voor anderen doordat ze vaak alleen zijn en
de zin van het leven soms even kwijt zijn. Ook leeft er angst en
veel onzekerheid in deze corona tijd. Het virus houdt ons nog
steeds in zijn greep. Welke maatregelen worden er door het
kabinet nu weer genomen en hoe zit het met de besmettingen?
We zijn teleurgesteld dat er juist in deze decembermaand extra
zware maatregelen genomen worden.
Voor ons als KBO-Roosendaal hebben we vanaf maart
voornamelijk alleen maar via de Antenne en via de website contact
met u gehad. De activiteiten gingen grotendeels niet door.
We hebben daardoor elkaar weinig kunnen ontmoeten. Juist waar
wij als KBO voor staan, hebben we niet kunnen doen. Velen van
ons hebben dat enorm gemist.

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

En hoe gaan we verder? Kleine lichtpuntjes moeten ons helpen
om door de komende maanden heen te komen. Luisteren naar
muziek, een mooie kerstkaart ontvangen, een mooi boek lezen,
een kleinkind dat wordt geboren, even een praatje met een
bekende buiten op straat, een mooi televisieprogramma bekijken
of skypen via de computer met familie of bekenden.
Voor mijzelf was de geboorte van mijn eerste kleinzoon Merijn
begin deze maand een hele mooie waardevolle gebeurtenis.

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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We moeten nu op zoek naar die kleine dingen die voor ons van
waarde zijn. En we kunnen elkaar daarbij helpen. Probeer er juist
in deze corona-tijd wel voor elkaar te zijn. Probeer wat extra voor
elkaar te doen. Voor een eenzame buurman, of juist voor dat gezin
die het al zo moeilijk heeft. Binnen de RIVM-adviezen kan nog heel
veel. Zoek de kleine dingen op en kijk uit naar nieuwe dingen.
En houd hoop! Hoop dat ook deze periode weer voorbijgaat en dat
we op weg zijn naar een nieuwe tijd.
Zoals onze minister-president dhr. Rutte zei: “We komen hier
doorheen, met elkaar en voor elkaar”.
Namens het bestuur wens ik u veel sterkte de komende periode,
maar ook fijne Kerstdagen en een mooi gezond 2021!

De Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal
(SAHR) kijkt met u op een bewogen jaar terug.
Ondanks de omstandigheden in de wereld hebben zowel onze
vrijwilligers als onze cliënten er alles aan gedaan om waar mogelijk
toch in contact te blijven en de gevraagde steun ook te kunnen
bieden.
Wij wensen u een mooie Kerstmis, hopelijk in het gezelschap van
uw dierbaren, en een jaarwisseling die de voorbode mag worden
voor een gezond 2021 waarin we langzaam maar zeker weer terug
mogen keren naar ons oude, vertrouwde normaal: elkaar de hand
mogen schudden, een omarming waar die wenselijk of
noodzakelijk is en voor een ieder een goede gezondheid.

Ada Oudhof

Rabo Clubsupport 2020

Ook in 2021 blijft SAHR actief en zoals altijd op zoek naar
vrijwilligers die een steentje bij kunnen dragen.
SAHR-Markt 54-M, 4701PH Roosendaal tel, 533111

In de Antenne van september wezen wij
op de Raboclubsupport. Ook wij hadden
ons daarvoor aangemeld.
Onze oproep om voor KBO-Roosendaal
een stem uit te brengen heeft ons
362,56 opgeleverd.
Namens het bestuur bedanken wij alle
leden die op KBO-Roosendaal gestemd
hebben.
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Bericht van het Armoedefonds
Steeds meer ouderen in Nederland leven in armoede en hebben
hulp nodig. Dagelijks hebben zij veel moeite om het hoofd boven
water te houden.

Gezocht: ouderen met ideeën over betere zorg en
ondersteuning thuis
Ontvangt u op dit moment zorg of ondersteuning?
Van een mantelzorger of van bijvoorbeeld de thuiszorg?
Of hebt u behoefte aan zorg of ondersteuning, maar is dat nog niet
geregeld?
Ja?
Dan komt Zorgbelang Brabant graag met u in contact.
We zijn namelijk op zoek naar ouderen die ons kunnen vertellen
hoe de zorg en ondersteuning die ze al ontvangen beter kan.
Ook horen we graag aan welke zorg en ondersteuning behoefte is
en op welke manier dit georganiseerd zou moeten worden.
We zijn namelijk op zoek naar dat wat nodig is zodat u veilig en
prettig thuis kunt blijven wonen en kunt blijven doen wat u graag
doet.

Het Armoedefonds wil hen graag helpen met steunpakketten.
Pakketten met inhoud waar ze echt iets aan hebben.
In samenwerking met KBO-Brabant worden de eerste
550 pakketten uitgedeeld.

Wilt u helpen of heeft u meer informatie nodig, ga naar
www.armoedefonds.nl of tel: 073-7440181

Heeft u interesse om hier met ons over te praten, neem dan
contact op met Estée Verdonk van Zorgbelang.
Zij is telefonisch bereikbaar op 06 – 1371 6471 (maandag t/m
donderdag tijdens kantooruren) en via e-mail op
everdonk@zorgbelangbrabant.nl.
Estée maakt vervolgens een afspraak met u voor een telefonisch
interview van een half uur in januari 2021.
Samen werken aan een gezond en veerkrachtig Brabant.
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Wat biedt de KBO mij als lid?

Zij die ons ontvielen:
Hr. F.A. Hoekstra
Hr. A.A.C.M. de Klerk
Dat zij mogen rusten in vrede

 Mogelijkheid tot deelname aan een voor u
gunstige collectieve ziektekostenverzekering.
 Maandelijkse informatie via de bladen ANTENNE en ONS!

Nieuwe leden:
Mw. A. Schouten
Mw. M. Waterman
Mw. E. -Kriesels - Hellemons
Hr. A.A.J. Kester
Mw. C.A.A.M. Kester - Maas
Mw. J.J.E. de Coninck
Mw. E.J.M. de Coninck
Hr. H.J.A.L. Warmoeskerken
Hr. L. Brouwers
Mw. G.F.M. Brouwers - Gozems

 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 2021 € 23,25 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 :

Antenne januari 2021

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.

Ouderenadviseurs
Dhr. B. Aanraad
Dhr. A. Jacobs
Dhr. F. Peeters
Dhr. W. Maas

tel. 561785
tel. 552457
tel. 553038
tel. 504562

Thuisadministrateurs
Dhr. A. Jacobs
Dhr. A. van Hoof
Dhr. B. Aanraad

tel. 552457
tel. 529271
tel. 561785

Belastingadviseurs
Dhr. S. van den Berg
Dhr. J. Schenk
Dhr. B. Aanraad
Dhr. A. van Hoof
Dhr. J. Pietjouw
Dhr. A. Jacobs
Dhr. J. Voeten

tel. 06-48016771
tel. 06-24785410
tel. 06-21298167
tel. 0165-529271
tel. 06-53129505
tel. 0165- 552457
tel. 06-40143539

Cliëntondersteuning
Dhr. B. Aanraad
Dhr. W. Maas
Mevr. F. v.d. Weijgaert

tel. 561785
tel. 504562
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
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