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

Ik vind het heel fijn dat we ondanks de vakantie periode de  
Antenne gewoon weer vol hebben gekregen.  
Er zijn activiteiten, zoals 2 fietstochten en er is informatie. 
En er zijn mededelingen, leuk en verdrietig helaas ook. 
Soms liggen de activiteiten even stil in de schoolvakantie, zoals de 
aqua-aerobic en de activiteiten in Buurthuis Keijenburg. 
Ook de Antenne ontvangt u in de maand augustus niet. 
 
Diegene die weg gaan wens ik een prettige vakantie toe en  
diegene die thuis blijven wens ik een fijne zomer toe. 
  
En ik wens u veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos     

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 22 augustus 2022 op het 
 
Redactieadres 
 
Jolanda Oosterbos, Bandeliersberg 34, 4707 SB Roosendaal.  
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, Langendijksestraat 15-12, 4715 PH Rucphen. 
Tel: 06-15426808  E-mail: ledenadm.kbo.roosendaal@gmail.com 
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 Van de Voorzitter  Niks gezegd….. kans verkeken. 
 
Mijn nieuwe traditie is telkens voor de Antenne schrijven.  
Vanavond is ook weer een dead-line, maar hoe weet ik dat?  
Heeft Jolanda natuurlijk ergens voorin staan. Maar waar ligt dat 
ding nou toch? Vorige keer was ik een dag te laat. Had ik maar 
even nagevraagd. Toen ging het mis. 
Wat doen jullie er eigenlijk mee als je hem gelezen hebt? Waar 
komt die te liggen? Geef je hem wel eens aan iemand die het wel 
een leuk boekje vindt. Die informatie zoekt over onze afdeling.  
Over activiteiten die we organiseren of waar we aan meedoen? 
Kortom, wat gebeurt er met zo’n Antenne en waar houdt hij ermee 
op? 
Vorige keer stond erin te lezen dat KBO-Brabant leden zoekt,  
oudere en jongere leden, en ja, voor de continuïteit.  
We worden allemaal ouder en veel bestuursleden doen dat werk al 
jaren en willen natuurlijk dat nieuwe mensen hun taak goed  
overnemen. Wie en waar KBO-Brabant is? Dat zijn wij met zijn  
allen. Wij zoeken nieuwe mensen als vrijwilliger en willen ook voor 
meer mensen van betekenis zijn. Want alles is met elkaar  
verweven, grijpt in elkaar en kan niet zonder elkaar.  
We moeten meer de deuren openzetten naar samenwerking met 
andere organisaties die ook op allerlei manieren (en soms  
dezelfde) de mensen een hand hulp toesteken. 
 
Wij zoeken in onze afdeling een nieuwe penningmeester.  
Dat is echt zoeken, het zou enorm helpen als mensen die dat in 
zich hebben de profielschets lezen en ons vertellen dat ze het 
graag willen doen. Ik heb intussen een vereniging van  
gepensioneerden van het Ministerie van Financiën een brief  
geschreven om eens in hun ledenbestand te zoeken of daar  
iemand is. Het kan net zo goed dat er iemand verderop in de straat 
woont. 
Laat eens horen wat je van onze afdeling vindt en wat ze voor jou 
doet, of je op de website of op Facebook kijkt, of je tijd hebt om 
een hand uit te steken. En zorg dat ik het krijg, op papier of  
digitaal. Ik ben wel benieuwd……  
 
      Peter Dierick 
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Oproep: Penningmeester gezocht 
 
KBO-Roosendaal is op zoek naar een penningmeester die de  
financiën van onze vereniging wil beheren.  
Naast het op de juiste wijze administreren en rapporteren van de 
financiën, verzorgt u de subsidieaanvragen en maakt u jaarlijks 
een begroting. 
Tot uw taken behoort het incasseren van contributies en het tijdig 
voldoen van betalingen en declaraties.  
 
Als penningmeester bent u tevens lid van het dagelijks bestuur en 
houdt u zich ook bezig met beleidszaken.  
Iedere maand is er een bestuursvergadering van het voltallig  
bestuur. Deze vergadering wordt door het dagelijks bestuur een 
week van te voren voorbereid. 
U neemt deel aan intern en extern overleg met diverse  
Instanties 
 
Wat vragen wij van u: 
· Kennis van het voeren van een financiële administratie,  
 begrotingen en op te stellen jaarrekeningen,  
· Pc-vaardigheden zoals Excel, Word.  
· Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift .  
· MBO denkniveau 
 
Een VOG wordt gevraagd. 
De huidige penningmeester is bereid u in te werken. 
De werkzaamheden zijn door u zelf in te delen, maar gemiddeld 
moet u op ca. 8 uur per week rekenen. 
 
Heeft u voldoende financiële kennis om deze taken uit te voeren 
en wilt u iets betekenen voor onze vereniging, of wilt u meer  
informatie; neem dan zo spoedig mogelijk contact op met: 
onze voorzitter Peter Dierick, tel. 06-53347004,  
email: voorzitter.kbo.roosendaal@gmail.com 
Onze penningmeester Jan Schenk, tel. 0624785410,  
email: penningmeester.kbo.roosendaal@gmail.com 
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Fietstocht naar Fort Sabina 
 
Fort Sabina maakt deel uit van de Stelling van Willemstad, een 
cluster van vijf forten en de vestingsteden Willemstad en Klundert. 
Sabina is een van de meest intacte forten van de Brabantse 
Zuiderwaterlinie. Napoleon heeft het fort in 1811 laten bouwen om 
dit deel van de Nederlandse kust te verdedigen. Een bezoek aan 
Fort Sabina voert je terug naar de Franse tijd, Belgische opstand, 
eerste en tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp van 1953. 
Anno nu combineert het fort cultuur, historie, natuur en culinaire 
verwennerij. 
Na een mooie fietstocht is het goed even de benen te strekken met 
een excursie in en om het fort. 
Na deze excursie is er een eenvoudige lunch bij Brasserie de 
Kletsmajoor die daar is gevestigd. 
 
Wie gaat er mee fietsen op donderdag 21 juli naar het fort? 
We vertrekken om 9 uur vanuit het Kadeplein.  
De tocht is totaal ongeveer 55 km. We hebben een koffiestop met 
iets lekkers in Dinteloord bij eetcafé “Havenzicht”  
De lunch gebruiken we bij het fort. 
De kosten voor koffie, lunch en excursie zijn € 17.50. 
Bij vertrekpunt betalen. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 16 juli naar KBO- Activiteitencommissie t.a.v.  
Jan Hendrikx Toermalijndijk 48,  4706 TH Roosendaal.   
Bellen of e-mailen kan ook: 
Jan Hendrikx Tel: 0165-556499 / e-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl 
____________________________________________________ 
Fort Sabina                                     21 juli 2022 
 
Naam……………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………................................................................... 
 
Plaats: ……………………………………...…..Tel:………………….. 
 
Aantal personen: …………………………………............................. 
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Fietstocht 11 augustus naar het    
Nederlands Drukkerij Museum Etten-Leur               
 
Het museum uit Etten-Leur is in het bezit gekomen van een unieke 
houten drukpers uit 1760. Het betreft een prachtig en uniek  
exemplaar en, zover bekend, enig in West-Europa in deze goede 
staat en mooie uitvoering, o.a. door prachtig houtsnijwerk.  
De drukpers is volledig in tact en er kan nog steeds mee op  
gedrukt worden. 
Het museum werd tijdens de lockdown benaderd door het  
Noord-Brabants Museum met de vraag of er interesse was om de 
drukpers in bruikleen te nemen gedurende een lange periode.  
Omdat het een mooi en nog compleet exemplaar betreft, wat niet 
in een depot mag verdwijnen, is gekozen om de drukpers naar  
Etten-Leur te halen en het “de blikvanger” te maken van de  
drukkerszaal, waar hij nu staat te pronken. Hij valt op door zijn 
houtsnijwerk en robuustheid. De bouwers van deze pers hebben er 
een kunstwerk van gemaakt. 
Door enthousiaste vrijwilligers van het museum is de drukpers 
eerst ontmanteld in ’s-Hertogenbosch en weer opgebouwd in  
Etten-Leur op een speciaal hiervoor vrijgemaakte plaats, waar hij 
letterlijk “in de spotlights” staat. 
 
Niet alleen deze uniek drukpers is er te zien in het museum maar 
nog veel meer. Het Nederlands Drukkerij Museum is een levendig 
museum, waar precies te volgen is hoe een boek tot stand kwam. 
Vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw kwam die revolutie op 
gang. Het 'lood' ging er uit en de filmfase kwam er aan. Die hele 
geschiedenis vanaf 1445 is te zien in het museum.  
Oude drukpersen, drukletters en de verschillende manieren van 
boekbinden komen aan bod. 
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Deze oude drukkerij is ingericht zoals het was in de vijftiger jaren 
van de twintigste eeuw. 
We krijgen hier een uitgebreide rondleiding met veel uitleg. 
 
Vertrekpunt  9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Gamma 
Rucphensebaan Roosendaal. Via een mooie route fietsen we naar 
het koffieadres “De Menmoerhoeve” 
Na de koffie richting Etten-Leur naar Ned. Drukkerijmuseum  
Hier is de lunch en rondleiding.  
Om 15.00 vertrekken we richting Roosendaal met eventueel nog 
een stop voor een afzakkertje.  
De fietstocht is totaal ongeveer 45 km. 
 
De kosten zijn € 20.00 p.p. voor koffie/thee met iets lekkers, lunch 
en rondleiding. Bij vertrekpunt betalen. 
 
Let op: opgeven voor 4 augustus. 
 
U kunt het onderstaand strookje invullen en opsturen naar KBO- 
Activiteitencommissie t.a.v.  
Jan Hendrikx Toermalijndijk 48,  4706 TH Roosendaal.  
Bellen of e-mailen kan ook: 
Jan Hendrikx Tel: 0165-556499 /  e-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl 
 
—————————————————————————————- 
 
 
Drukkerijmuseum Etten-Leur      11 augustus 
 
Naam…………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………….................................................................... 
 
Plaats: ……………………………….Tel:……………………..…….... 
 
Aantal personen: ……………………………………………..………. 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 
 

 
 

  Juli 

Ma    4 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    5 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    7 13.30 uur Fietsen 

Vr    8 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    11 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    12 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    14 13.30 uur Fietsen 

Vr    15 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    18 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    19 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    21 09.00 uur Fietsen Naar Fort Sabina 

Vr    22 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    25 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    26 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

Do    28 13.00 uur Fietsen  

Antenne juli-augustus 2022 

10 

 
 

 

 
Vakantie  
 
In de maanden juni en juli worden er, vanwege de vakantie,  door 
de activiteitencommissie geen activiteiten in Buurthuis Keijenburg 
georganiseerd. 
We starten weer op 1 september met een Bonte Middag en er 
staan verder een aantal gezellige middagen op het programma.   
We wensen u allen een fijne zomer en hopen u na deze tijd weer 
te mogen verwelkomen bij onze activiteiten.  
We kijken er naar uit! 
Met vriendelijke groet, activiteitencommissie KBO- Roosendaal. 

     Augustus 

Ma    1 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    2 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

Do    4 13.30 uur Fietsen 

Ma    8 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    9 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

Do    11 09.00 uur Fietsen naar Drukkerij Museum 

Ma    15 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    16 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

Do    18 13.30 uur Fietsen 

Ma    22 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    23 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

Do    25 13.30 uur Fietsen 
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Informatie over KBO-activiteiten 
 
Dynamictennis 
Plaats: Sporthal de Omganck, Molensingel 38, Wouw 
Coördinator: Jan Braat, tel. 06-32058166  
  braat.jan1@gmail.com 
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator:  Anneke Blom Tel 0625528977   
  annekeblom52@gmail.com 
 
Aqua-aerobic 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Lucie Nelen, tel. 563374 
 
Jeu de Boules 
Plaats: Wijkcentrum “t Dijksteke 
Coördinator: Cees Holierook, 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:  Piet van Osta, tel. 06-30316869 
         Jan Hendrikx, tel: 0165-556499 
 
Vitaal Fit 
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11 uur 
Plaats: Aleco Nispenseweg 3 (Sportpark Vierhoeven) 
Info:  Aleco, tel. 0165-743005 
 George Bolmers, tel. 06-14794174 
 Jan Hendrikx, tel. 0165-556499                                   
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Houd je van lekker buiten sporten kom dan meedoen 
met Vitaal Fit, verantwoord bewegen voor ouderen. 
                                                                                     
Dit is een sportactiviteit in samenwerking met ALECO. 
Wil je op een verantwoorde manier – en onder deskundige  
begeleiding – in een ontspannen setting sporten om je stabiliteit,  
je coördinatie, je kracht en je conditie te verbeteren?   
Dan is Vitaal FIT zeker geschikt! 
 
Vanuit het landelijke programma Meer Bewegen Voor Ouderen  
is de afgelopen 40 jaar veel ervaring opgedaan met  
beweegactiviteiten voor ouderen. Plezier in bewegen, leuke  
sociale contacten en verantwoord trainen zijn sleutelwoorden. 
 
ALECO, een sportbedrijf gevestigd op Sportpark Vierhoeven, heeft 
met Vitaal FIT een programma dat voortborduurt op de ervaringen 
met Meer Bewegen Voor Ouderen. Samen met een team van o.a. 
fysiotherapeuten en leefstijlcoaches is een programma gemaakt 
waarbij je onder begeleiding in groepsverband kunt trainen. 
 
Locatie: ALECO op sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 3. 
Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Ook kun je deelnemen op andere dagen en tijden op maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. 
 
Contact en aanmelden:  
Aleco tel: 0165-743005 
Jan Hendrikx: tel: 0165-556499   
George Bolmers Tel: 06-14794174 
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Stamtafels 
 
Wij willen jullie laten weten dat alle 6 de stamtafels het hele jaar 
open blijven zoals voorgaande jaren, ook de komende zomer  
zullen alle activiteiten gewoon door blijven gaan, en bent u van 
harte welkom bij een van onze stamtafels: 
 
De Roosendaalse stamtafels in de wijken Tolberg, Kortendijk en 
Kalsdonk zijn 5 dagen per week geopend tussen 10:00-16:00 uur. 
 
Stamtafel Kalsdonk, Kalsdonsestraat 89 
Stamtafel Kortendijk, Dijkcentrum 191 
Stamtafel Tolberg, Citroenberg 1 
 
De stamtafels in de dorpen zijn 1 dag per week geopend ook  
tussen 10:00-16:00uur. 
 
Stamtafel Wouwse Plantage iedere dinsdag 
Stamtafel Heerle iedere woensdag  
Stamtafel Nispen iedere donderdag  
 
In het weekend en alle feestdagen zijn wij gesloten. 
 
U bent allen van harte welkom, om vrij binnen lopen. 
De gratis koffie en thee staat altijd klaar! 
 
Mocht u nog vragen hebben mag u altijd bellen met: 
Manuela Perinotto  
coördinator van alle stamtafels: 06-83131256 
aanwezig op: ma | di | wo | do | vr ochtend |  
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Rookmelders in huis vanaf 1 juli 2022 verplicht 

 
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. 
Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet 
minstens één goedgekeurde rookmelder hangen.  
Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de 
rookmelders. 
 
Waar moet de rookmelder hangen? 
Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven 
geen rookmelders te komen. In besloten ruimtes waar een  
vluchtroute doorheen loopt, juist wel. En in kamerwoningen zoals 
in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder  
verplicht. De verplichting per 1 juli is er gekomen door een  
aanpassing van het Bouwbesluit. Daarin staan alle voorschriften 
waaraan een veilige woning moet voldoen. 
 
Verhuurder aan zet 
In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor het 
plaatsen van rookmelders. Het is op grond van het Bouwbesluit 
echter ook mogelijk dat ‘een huurder of gebruiker’ verantwoordelijk 
is. De wetgever heeft hierover opgemerkt dat de huurder kan  
worden aangesproken op 'het vervangen van de batterijen van een 
rookmelder'. 
 
Gebrek 
Het ontbreken van een rookmelder kan vanaf 1 juli gelden als een 
gebrek (artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek). De verhuurder moet 
gebreken herstellen. Daarnaast lopen verhuurders het risico op 
een boete vanuit de gemeente. 
 
Handhaving door gemeenten 
Niemand verwacht dat gemeenten vanaf 1 juli elke woning gaan 
controleren of er wel rookmelders hangen. Maar ze zouden dat wel 
steekproefsgewijs kunnen doen. Of kunnen reageren op een  
verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld. 
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Huurders een rol in controle rookmelders 
Als huurder moet je meewerken aan plaatsing van rookmelders.  
Je kunt ook aangesproken worden op het controleren van de  
rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin 
zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen 
verhuurder en huurder. Hierover kunnen afspraken worden  
opgenomen in een huurcontract. 
 
Zorg voor uw eigen veiligheid! 
 
George Bolmers 
 
Bron: Woonbond.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenmiddag Dorpsfeesten Moerstraten 
 
Tijdens Dorpsfeesten Moerstraten wordt er weer een actieve  
seniorenmiddag georganiseerd voor alle senioren. 
De toegang is gratis. 
 
Deze middag zal plaats vinden op zaterdag 2 juli vanaf 13.00 uur 
in de feesttent aan de Heivelddreef te Moerstraten. 
 
De middag zit vol verrassingen, zoals o.a. een gratis kopje koffie of 
thee, een gratis Bingo en natuurlijk dansmuziek. 
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Mededeling Bestuurswisselingen 
 
Op de Kringvergadering van 7 juni in Wouwse-Plantage zijn de 
voorzitter Jac Roeken en de secretaris Ad Talboom afgetreden. 
Langs deze weg willen beide de besturen en de leden van de 
afdelingen van de KBO -Kring Roosendaal bedanken voor de 
prettige samenwerking . 
Op deze vergadering is Peter Dierick (voorzitter van KBO 
Roosendaal) gekozen als voorzitter van  KBO- Kring Roosendaal 
en Lia Openeer is tijdelijk benoemd als waarnemend secretaris 
van de Kring. 
 
Jac Roeken en Ad Talboom 
 
 
KBO-kring gemeente Roosendaal een samenwerkingsverband van 
de KBO-afdelingen Roosendaal-Nispen-Wouw-Wouwse Plantage 
en Heerle/Moerstraten, zoekt  onder de leden van de afdelingen 
een secretaris voor het Kringbestuur. 
Er zijn ongeveer vijf kringvergaderingen per jaar en de secretaris is 
verantwoordelijk voor de agenda en notulen en verdere  
correspondentie met de gemeente en KBO-Brabant. 
 
Lijkt het iets voor U en/of wilt er nog wat meer over weten neem 
dan contact op met Jos Voeten, penningmeester Kringbestuur,  
telefoon 0165-379883 
 
 
Uitslag puzzel pag. 18 Hittegolf 
Uitslag puzzel pag. 19 Tuinfeest 
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Verslag lezing “Oud-Roosendaal” 
 
Op woensdag 15 juni vond in het Cultuurhuis een kennismaking 
plaats met oud-Roosendaal.  
De geboren Roosendaler Raymond van Oosterbos dwaalde,  
samen met zijn compagnon Maurice Maas door Roosendaal, zoals 
onze ouders ,maar vooral ook onze grootouders dat kenden . 
Te beginnen bij het oude station, ter hoogte van de ook inmiddels 
verdwenen dansschool van Ad de Bra, dwaalde hij verder naar het 
“nieuwe” station en omgeving, naar de Kade, de haven,  
de dwarskaai en nog diverse straten in die omgeving tot aan de 
Boulevard.  
We zagen het vroegere K.M.T. eenzaam staan in een nog lege 
omgeving, het nabijgelegen sluisje, de Brugstraat en omgeving, 
het oude Charitas, de diverse verdwenen kerken, compleet met 
interieur.  
Kortom heel veel vergane en soms nog bewaarde, maar veel  
veranderde gebouwen. 
De aanwezigen reageerden massaal op hetgeen we te zien  
kregen. Herkenning en is die foto nu vanuit het noorden of vanuit 
het zuiden genomen. Veel om te bepraten. 
Jammer dat velen dit gemist hebben, maar wie er was heeft ervan 
genoten. 
 
 
Rijbewijskeuringen CBR in Roosendaal 
 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig 
wanneer u 75 jaar of ouder bent.  
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in 
Wijkcentrum De Bergspil op maandag 25 juli medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken 
via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze  
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de  
afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
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Verdrietige mededeling 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat 
Sjef Knappers op 11 juni op 90 jarige leeftijd is overleden. 
Sjef is de echtgenoot van onze Erevoorzitter Riet Knappers. 
 
Hij is jarenlang met hart en ziel actief geweest als vrijwilliger bij 
KBO-Roosendaal op allerlei gebied.  
Van 1997 tot 2019 was hij vooral  betrokken bij het vouwen van de 
Antenne en verzorgde ook samen met Guus Lazaroms de  
ledenwerving.  
Om gezondheidsredenen is hij hiermee gestopt.  
Tijdens het 65 jarig bestaan van KBO-Roosendaal heeft hij de 
speld van verdienste ontvangen.  
Dit jaar heeft hij samen met zijn vrouw de oorkonde van 25 jaar 
lidmaatschap ontvangen. 
 
Wij wensen zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte toe. 
      
 Namens Bestuur en Vrijwilligers van  KBO-Roosendaal. 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. A. Uyterwilligen-van de Luijtgaarden 
Zr. Victorine Wijermars 
Mw. A. Huijbrechts-van Nispen 
Zr. Antonie Willems 
Mw. A.P.M. Beers - Hagenaars 
Mw. C.P.M. van Dorst 
Mw. E.M. van Meel - Bogers 
Hr. J.H. Knappers 
Hr. J.Th. Beerens 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. N.W.J. Otten 
Mw. J.A.C. van der Heijden 
Hr. A.W.C. van Overveld 
Hr. L.H.M. Mooijman 
Hr. D.A.D. Paantjes 
Mw. A.P. Paantjes - de Ron 
Hr. A.P.P.D. Jacobs 
Mw. P.J.M. Oostvogels 
Mw. J.A.M. Hertoghs 
 

Antenne juli-augustus 2022 

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 dagreizen  

tegen gunstige prijzen. 
 

· Maandelijkse activiteiten en bijeenkomsten, zoals jeu-de 
boules, fietstochten, toneel, zang, dans en bingo. 

 
· Deelname aan Dynamictennis, Aqua-aerobic, Zumba,  
 Walking Footbal, Vitaal Fit 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 2022 € 23,25 p.p. bij  
     automatische incasso. 

 



KBO-Roosendaal 

23 

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 110, 4708 BD Roosendaal 
  tel. 0165-528364 
  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 
 
Bezoekgroep:  
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 
 
  


