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

 
 
 
 
 
 
  
Ik wens u dan ook  veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos     
 
  
 
 

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 19 oktober 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. 
 
De nieuwe Antenne is er weer. Dank aan alle mensen die er een 
hoop energie in steken.  
Wat je aan de Antenne ziet is dat er heel wat te doen is in onze 
afdeling. Dat is dan iedere week voor de actievelingen, fietsen, 
zwemmen, dansen, wandelen, jeu de boules en voor de mensen 
die wat rustiger aan doen en zittend bezig zijn, een kaartje leggen, 
of eens lekker bijkletsen. 
 
Wij laten ons ook weer horen namens jullie en zijn benieuwd naar 
jullie reactie op bewuste zendtijd voor senioren op  
ZuidWest Update, de lokale televisiezender. En we laten ons ook 
weer horen als vertegenwoordigers van onze doelgroep,  
de senioren om organisaties te wijzen op zaken waar ze te licht 
mee omspringen, of zelfs niet aan gedacht hebben. 
Heel wat senioren werken nog, hebben overdag nog niet veel tijd. 
De avonduren moeten we meer proberen te gebruiken, voor leuke 
dingen, maar ook voor voorlichting over allerlei zaken. We doen 
aan belangenbehartiging, dan moet je je leden kunnen vertellen 
hoe het zit. 
Om ons heen in Roosendaal en omgeving is enorm veel te doen. 
Soms kun je dat op wel tien verschillende manieren vinden.  
Digitaal dan, maar werkt dat wel voor iemand die niks of heel  
weinig  met de computer doet?  Hoe houd je contact met elkaar? 
Voor dit alles hebben we mensen nodig die de handen uit de  
mouwen steken. En jullie kennen allemaal “Vele handen maken 
licht werk”.  Zijn daar nog mensen voor te vinden?  
Andere organisaties zoeken ook. We moeten meer samen doen en 
meer gebruik maken van elkaars kracht en kennis en middelen.  
Een mooie uitdaging voor de rest van dit jaar. Doen jullie mee? 
 
Peter Dierick, 
voorzitter 
 

 



KBO-Roosendaal 

5 

Oproep: 
 
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. 
 
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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KBO- activiteiten Buurthuis Keijenburg 
 
 
Op donderdag 1 september organiseert de activiteitencommissie  
 
van KBO- Roosendaal een gezellige 
 
              BONTE MIDDAG 
 
met een      

            
 
 
                     
              VERHAALTJE -BINGO 
                                
              QUIZ 
 
Zoals gewoonlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen met als  
gebruikelijke hoofdprijs:  een goed gevulde tas met boodschappen. 
 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg 
 
Entree niet leden : € 4,50 incl. koffie/thee 
 
Deelname Quiz, Verhaaltje- Bingo, Bingo: € 5,00 
 
Leden van de KBO worden verzocht hun KBO- pas mee te  
brengen. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Donderdag 15 september  
                                       
  Optreden van 

  Trio Sfeer 
 
 
 
 
 

 
 

Een muzikale rondreis door het verleden, vol van die herkenbare 
mooie melodieën. Wie wordt daar niet vrolijk van!  
Heerlijk meezingen met Trio Sfeer, muzikaal ondersteund door 
saxofoon/zang, accordeon en percussie. Vrijwel altijd gaan de 
handjes daarbij de lucht in of wordt er een gezellig dansje gedaan. 
Mooie medleys van foxtrot tot tango of Engelse wals en heel veel 
meer.  
Muzikale ontspanning en plezier zorgen voor optimaal vertier.  
Van Trio Sfeer mag men verwachten, dat de muziek met humor 
gebracht wordt.  
Hoe kan het ook anders, als je er zelf zo’n plezier in hebt! 
 
Toegang – inclusief koffie/thee: Leden € 3,00, niet- leden € 4,50 
 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg 
 
Leden van de KBO worden verzocht hun KBO- pas mee te 
brengen. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

 
 

 

  Augustus 

Ma    29 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    30 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 

  September 

Do    1 14.00-16.00 uur Act. Buurthuis Keijenburg 

Ma    5 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    6 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    8 13.30 uur Fietsen 

Vr    9 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    12 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    13 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 
14.00 uur Stadswandeling Roosendaal 

Do    15 14.00-16.00 uur Act. Buurthuis Keijenburg 

Vr    16 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 

Ma    19 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    20 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    22 09.00 uur Fietsen naar Karrenmuseum  

Vr    23 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 
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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:  Kees Vermeulen, tel. 0165-532852  
  Jan Hendrikx, tel. 0165-556499 
 
Jeu de Boules 
Plaats: Wijkcentrum “t Dijksteke 
Coördinator: Cees Holierook, tel. 06-42436367 
 
Fietsen 
Plaats: Vertrekpunt Buurthuis Keijenburg 
Coördinators: Toon Jansen Tel: 0653964002 
                      Jan Hendrikx Tel: 0627142969 
 
 

Ma    26 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 uur Aqua-aerobic 

Di    27 10.00-11.00 uur Dynamictennis 
13.30-16.00 uur Jeu des boules 
14.30-15.30 uur Aqua-aerobic 

Do    29 13.30 uur Fietsen 

Vr    30 10.00-11.00 uur Aqua-aerobic 
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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   
 
 
Fietstocht Karrenmuseum Essen 
 
Donderdag 22 September   
 
We sluiten dit seizoen af met een bezoek aan het Karrenmuseum 
in Essen.  
Het museum is ontstaan in 1950 door het verzamelen van karren, 
wagens, en koetsen en is in 1971 naar de huidige locatie  
overgebracht . 
Door een rondleiding met gids en een demonstratie zal het een  
interessante manier zijn om historische ongemotoriseerde  
voertuigen die nog bewaard zijn gebleven te bekijken . 
Deze voertuigen van aanhangers spoorwegen en arrenslee,  
autoped, bakfietsen tot bakwagens, een scala aan historische  
herinneringen op halen, is weer leuk om te zien. 
Tevens is er de Kiekenhoeve in de buurt waar we een eenvoudige 
lunch zullen gebruiken daarna gaat het om ongeveer 15.00 uur 
weer richting Roosendaal.  
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Vertrekpunt om 9.00 uur bij Huis ten Halve, Kruisstraat 60. 
Vandaar uit fietsen we naar ons koffieadres Trapke Op voor een 
heerlijk bakje koffie/thee met een lekkere punt appeltaart. 
Na de koffie fietsen we via een mooie route naar De Kiekenhoeve 
waar we onze lunch incl. twee consumpties (koffie/thee, fris of bier) 
gebruiken met aansluitend de rondleiding in het karrenmuseum.  
 
De kosten voor deze laatste dagfietstocht zijn € 23.00 p.p. 
Bij vertrekpunt betalen. 
(Helaas zijn de kosten gestegen maar daar ontkomen we niet 
aan). 
Kunt je niet zo ver fietsen en wil je toch graag lunch en bezoek 
brengen aan het Karrenmuseum, dan kan het ook met de auto 
(graag doorgeven). 
 
Let op opgeven voor 15 september 
U kunt het onderstaand strookje invullen en opsturen naar  
KBO-Activiteitencommissie  t.a.v.  
Jan Hendrikx Toermalijndijk 48 4706 TH Roosendaal. 
Bellen of mailen kan ook  
Tel: 0165-556499  / email:  janhendrikx.1@kpnmail.nl  
 
Karrenmuseum Essen               22 september 
 
Naam…………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………….................................................................. 
 
Plaats: ……………………………….Tel:……………….................. 
 
Aantal personen: ……………………………………………………. 
 
 
Mededeling over fietstochten 
Helaas zijn de fietstochten naar fort Sabina en naar Drukkerij  
museum afgelast i.v.m. de weersomstandigheden.  
We hopen deze volgend jaar nogmaals te plannen. 
Jan, Toon en Nico 
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Aqua-aerobic 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan 
Een Nederlands gezegde wat van toepassing is voor onderstaand 
bericht: 
In November 2010 zijn de aqua-aerobic lessen voor de leden van 
KBO-Roosendaal begonnen, aanvankelijk in een klein zwembad in 
de Jan Vermeerlaan. Het aantal deelnemers was aan de grootte 
van het zwembad gebonden.  
 
Maar het was kennelijk wel een goede keuze van  
KBO-Roosendaal om met Aqua-aerobic te beginnen.  
Dat bleek na de verhuizing naar DE STOK waar we nu met  
3 groepen actief zijn. 
 
Ik heb het genoegen gehad om als contact persoon te fungeren 
voor de groepen op Maandag en Vrijdag, maar wil dat nu  
overdragen aan de Heer Kees Vermeulen. 
 
Ik dank de deelnemers voor de prettige samenwerking, maar blijf 
nog wel deelnemen aan de lessen en daarom TOT ZIENS 
 
Groeten Lucie Nelen 
 
 
Adres Kees Vermeulen: 
Schuivenoord 39 
4707 XM Roosendaal 
tel 06-51734070 of 0165-532852 
E-mail: cjj.vermeulen@kpnmail.nl 
 
 
Lucie,  
namens de deelnemers en het bestuur heel hartelijk dank voor je 
betrokkenheid bij deze groep! 
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Podotherapie - podotherapeut en oncologie 
 
Misschien zult u enigszins verbaasd zijn als u leest podotherapeut en 
oncologie daarom kort een uitleg: Iedereen die te maken krijgt met kan-
ker op wat voor een manier dan ook zal op een zeker moment een be-
handeling daarvoor  moeten ondergaan. 
Er zijn verschillende vormen van behandelingen tegen kanker,  
chirurgie, radiotherapie, radionucliden en systematische therapie.  
Systematische therapie bestaat uit chemotherapie (nog steeds de meest 
toegepaste vorm), hormonale therapie, doelgerichte therapie en  
immunotherapie. Behandelingen tegen kanker zijn een grote belasting 
op het dagelijkse leven van patiënten. Hoe groot de last is en waar de 
behoeftes van patiënten liggen kunnen gemeten worden door een  
lastmeter te gebruiken. Zo ook op het gebied van handen en voeten  
kunnen er problemen komen aan handen en voeten, voor tijdens en na 
de behandeling tegen kanker. 
Daarom is er een speciale oncologie opleiding voor  podotherapeuten 
om zich te bekwamen in de onderkenning en herkenning van uiterlijke 
verschijnselen en verschijnselen op het gebied van het gevoelsleven, 
welke met goed gevolg is afgelegd. 
Drs. Annemie Galimont-Collen, dermatoloog -oncoloog van het Bravis 
Ziekenhuis in Roosendaal is een van de pioniers op het  
gebied van voorlichting aan medici en paramedici om zich daarin te be-
kwamen voor tijdige herkenning van problemen met handen en voeten. 
Dus is Podotherapie Smulders naast een diabetes podotherapeut en 
sport podotherapeut ook voorzien van kennis op het gebied van oncolo-
gie bij voetklachten voor het geval u daarmee te maken krijgt. 
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Stadswandeling Roosendaal 
 
De werkgroep Krater organiseert na een lange tijd, weer een 
stadswandeling in Roosendaal.                                                                                            
Deze wandeling is voornamelijk in en om Mariadal (misschien 
maar dit onder voorbehoud wordt ook het Huis van Roosendaal 
nog bezocht). 
 
Datum: dinsdagmiddag 13 september 2022.  
Verzamelen uiterlijk: 13:55 uur  
op de Markt bij het beeld van de Tulpetaon.  
Onder leiding van onze gids Jos Hopstaken vertrekt een groep van 
min.15 en max. 25 personen om 14.00 uur. (Bij meer  
aanmeldingen zal er een 2e gids worden ingeschakeld).                                                                                                 
De duur van de wandeling zal ongeveer 1,5 uur zijn.  
De kosten bedragen € 3,00 p.p.  
(niet - KBO leden betalen € 4,50 p.p.).  
U kunt zich aanmelden door het invullen van onderstaand strookje, 
hoewel het kort dag is opsturen vóór 9 september 2019 naar: 

      
KBO-krater  
t.a.v. Lia Openeer, van Leeuwenhoeklaan 110 
of e-mailen naar: secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com  
 
Stadswandeling    13 september 2022 
  
Naam:……………………………………………………………………  
  
Adres:…………………………………………………………………… 
 
plaats:…………………………………………………………………... 
  
Tel:………………………………………………………………………. 
                                                                         
Ik kan op 13 september 2022  om 13:55 uur aanwezig zijn. 
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Rijbewijskeuringen 
 
Op de gele kaart die u enkele maanden geleden heeft  
ontvangen staan adressen  van keuringsartsen voor als u,   
vanwege uw leeftijd, u moet laten keuren om uw rijbewijs te  
kunnen verlengen. 
 
 - Maandelijks Contact: online  
afspraak www.goedkopekeuringen.nl  
of eventueel tel.  085-4883616;  
locatie Laan 22, Laan van Brabant   22  
 
 - Voorkeur rijbewijs 75+ verlengen   
 Wijkcentrum de Bergspil, Tolbergcentrum 158, tel. 085-060706 
info@voor-keur.nl 
 
- Dhr. S.Zwelef, 
Heilig Hartplein 33, 4702RE Roosendaal, tel 0165-534727 

- Of maak een afspraak met een plaatselijke huisarts. 

 

Naast bovenstaande adressen is er nog een bijgekomen: 

Alain Marlisa, arts, keurt 2 keer per maand in Roosendaal onder 
andere ook in de Bergspil. Hij doet dit al 14 jaar.  
De kosten zijn 50 euro voor een 75-plus keuring en 45 voor leden 
van  onze KBO. (Betaald je via Ideal, dan krijgt je op vertoon van 
de KBO-pas, de korting terug) 

Afspraken kunt je maken via 0118-724999 of  
http://www.rijbewijskeuringzeeland.com 
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QoqoDans+ 
Dansen en bewegen op muziek voor senioren. 
 
Kom geheel vrijblijvend een gratis proefles volgen in onze mooie 
studio in het Cultuurhuis Bovendonk te Roosendaal! 
Dansen is gezond voor lichaam en geest. Je blijft er fit van en het 
heeft een positief effect op de hersenen. Daarnaast is het ook  
gezellig om samen te dansen. 
QoqoDans+ biedt lessen aan waarin verschillende dansstijlen aan 
bod komen op allerlei soorten muziek. 
De les is voor iedereen toegankelijk, met of zonder danservaring, 
mannen en vrouwen. 
De lesinhoud is dynamisch, gevarieerd en gelijk te volgen. 
Het plezier van bewegen staat bij QoqoDans+ voorop! 
De lessen worden gegeven in de dansstudio van QoqoDans en 
starten vanaf 5 september. 
De studio bevindt zich in het Cultuurhuis, Bovendonk 111,  
lokaal 1.11. 
Lesdagen: 
Maandag 13.30-14.30 uur (nieuwe groep) 
Dinsdag 13.15-14.15 uur (vol) 
Donderdag 10.00-11.00 uur (vol) 
Donderdag 11.00-12.00 uur 
 
De docente Raquel de la Fuente studeerde in 2001 af aan de  
Rotterdamse dansacademie en is sindsdien actief in het dansveld 
als docent en choreografe. 
Daarnaast heeft zij zich twee jaar geleden laten omscholen door 
Andrew Greenwood van Switch2Move in de SIM methode. 
Social - Er wordt samen gedanst en er is sociale interactie tussen 
de deelnemers. 
Implicit - Deelnemers worden aangemoedigd om op eigen wijze en 
vorm van bewegen te reageren op de bewegingen die  
aangeboden worden. 
Movement - Deelnemers verkrijgen door deze methode meer  
gemak en efficiëntie in het gebruik van spieren en gewrichten. 
Daarnaast worden door de bewegingen verschillende delen in de 
hersenen aangemoedigd. 
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In de lessen Qoqo+ combineert Raquel haar jarenlange  
danservaring met de kennis van de SIM methode en heeft daarbij 
een dansmethode ontwikkeld voor senioren. 
 
Meer informatie: www.qoqodans.nl of mail of bel naar: 
qoqodans@gmail.com – 0638031520 
 

 
 
 

Oproep 

De dansmiddagen in buurt huizen, gaat weer beginnen . 
Ik ben een vrouw alleen en er zijn bijna altijd stellen. 
Er zijn waarschijnlijk meer mensen net als ik. 
Die graag dansen maar liever niet alleen gaan . 

Kun je in de Antenne misschien een oproepje doen?. 

Vriendelijke groeten, Lia van Dongen, e mail lvando@ziggo.nl 
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Verslag fietstocht naar de Walnoothoeve 
 
De voorspellingen van het weer waren voor vandaag onzeker, 
maar we zijn toch maar om 9.00 uur gestart met onze fietstocht. 
De zon scheen lekker op ons bolletje.  
Tegen 10.00 uur waren we al op onze bestemming.  
En konden we gelijk aan de koffie met een heerlijke plak cake.  
Tijdens deze koffiepauze werden we al verrast met mooie  
filmbeelden van de Walnoothoeve. 
Zo had je al een mooi beeld wat ons te wachten stond bij de  
rondleiding. 
Vooraf aan de rondleiding werd door Geert (de eigenaar) verteld 
over het ontstaan van dit bedrijf en dat was zeer interessant want 
hij was vroeger paprikateler geweest. 
Hij heeft van zijn hobby (hoenders) zijn beroep gemaakt. 
Enkele oude rassen die hij heeft zijn o.a. de Chaamse Hoen, ook 
genoemd de Kaamse Kiep. Hij heeft dit oude ras nieuw leven in 
geblazen en is een fokprogramma gestart, in samenwerking met 
de Chaamse Hoenderclub. De Chaamse Hoen werd in 2006  
officieel erkend door de Nederlandse Bond voor Hoenders.  
Ook heeft hij Het Noord-Hollands Hoen, de Kraaikop en de Bra-
banter op zijn bedrijf. 
Helaas waren de hoenders op hok i.v.m. de vogelgriep. 
Tevens heeft hij een pluimvee slachterij. De manier waarop  
geslacht word is op de traditionele slachtmethode waardoor de 
kwaliteit van het product beter tot zijn recht komt. 
 
Na zijn uitleg kregen we een rondleiding op zijn bedrijf, eigenlijk de 
scharrelweides voor de kippen. Er staan notenbomen maar ook 
veel houtig klein fruit, o.a. rode bessen, zwarte bessen,  
josta bessen, bramen, druiven, pruimen, stoofperen, abrikozen, 
perziken, herfstframbozen. Ook hebben we een hele grote kersen-
boomgaard gezien. 
 
Na deze rondleiding buiten was er een rondleiding binnen en werd 
uitleg gegeven over het maken van likeuren en mochten we  
proeven van eigengemaakte worst en natuurlijk proeven van de  
likeuren. Die waren wel lekker zoet. 
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Daarna was er de lunch en die zag er heel smakelijk uit en was 
ook lekker. 
 
In hun poelier-en streekwinkeltje kun je niet alleen hun eigen  
producten kopen maar ook diverse streek producten bv.  
geitenkaas en andere kaassoorten, bier, wijn, worst, honing e.d.  
Kijk op hun website naar de openingstijden. 
 
Na de lunch zijn we weer gaan fietsen maar gezien de  
weersomstandigheden (te warm en onweersdreiging) hebben we 
de route ingekort met toch nog een stop bij Gasterij de Heimolen in 
Rucphen om de dorst te lessen. 
Ook konden liefhebbers nog een rondleiding maken in de molen. 
Was ook interessant.  
Iedereen was mooi op tijd thuis.  
Bedankt en tot een volgende keer. 
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Bridgecursus voor beginners in Roosendaal 

Als je een liefhebber bent van kaarten of denksporten dan is  
bridgen misschien wel iets voor jou. Bridge is ook een spel waarbij 
snel nieuwe sociale contacten gemaakt kunnen worden en een 
spel waarmee je zowel thuis als in clubverband gezellige avonden 
kunt hebben.  

Op donderdagavond 22 september a.s. start een nieuwe cursus 
om 19u30. Voorkennis van kaartspelen is niet nodig. De lessen 
bestaan in het begin voor het grootste gedeelte uit het spelen van 
verschillende spellen; dat is het leukste onderdeel en al doende 
leer je de verschillende manieren om een spel te spelen.  
Een cursus gebaseerd op “ learning by doing”.  

De cursus wordt gegeven door Berna de Kok  in Buurthuis  
Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2A, 4702 RH Roosendaal.  
De cursus bestaat uit 12 lessen. De kosten bedragen € 75.  
Daarnaast is het mogelijk om voor € 10 een boekje aan te  
schaffen. 

Wil je je inschrijven of wil je verdere informatie dan kun je contact 
opnemen met: Berna de Kok: tel. 06 19246311  
bernadekok@gmail.com; of bij 

 

BridgePlatformRoosendaal 

Rene Rommens Tel. 0630724275 

Jac van Dongen Tel. 0165 555074 

Wim van Gaans Willem.2@kpnmail.nl 

Bram Steenks asteenks@gmail.com               
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Informatie over de leden 
 
Mw C.W. Collijn - Lambrechts 
Hr. J.J.M. Hoevenaars 
Hr. W.G.J. Kops 
Mw. A.P.J. Verhaard 
Hr. A. Jongenelen 
Mw. D.J. de Geus - van Dooren 
Mw. J.C. Hontele - Weijers 
Mw. J. Huisman 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. B.P.M. Hufkens - de Beer 
Mw. Y.C. van Rossum 
Mw. W. van Ineveld 
Hr. R. Pfaff 
Mw. E.H.M. Pfaff - Kleijn 
Hr. J. van Kaam 
Mw. T. van Kaam 
Mw. J.W. Nuijten 
Mw. M.E.T. de Greef - Bevelander 
Mw. L.A.M. Meeuwissen 
Hr. J.L. Broos 
Mw. M. Broos - van den Berg 
Mw. P.A.A. Mathijssen - de Beer 
Mw. N.V.A. Banh 
Mw. G.F. Verheul 
Hr. J. van Osta 
Mw. J. van Osta - Rijsdijk 
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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 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. 

 
· 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. 
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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 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 
Mevr. M van den Hout tel: 0624785889  
 
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 
 


