Januari 2020

Mocht u de contributie
voor 2020 nog niet hebben
overgemaakt wilt u doen a.u.b.
€ 20,-- p/p
o.v.v. uw naam – adres

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid
Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com
Jacqueline Smit – Antonissen
Jan Maas – penningmeester

076 - 5610110
076 - 5201739

NL93RABO 0116728957

Penningmeester Jan Maas – 076-5201739

Beste leden,

De Feestdagen weer achter de rug. En we zijn inmiddels weer begonnen aan een kakelvers nieuw jaar.
Wie weet wat ons te wachten staat in 2020.
We hebben voor u weer de nodige activiteiten ingepland en hopen u dan ook vaak op deze dagen te verwelkomen.
---------- Alle activiteiten vinden plaats in het Gemeenschapshuis Vianden (en op dinsdag) tenzij anders vermeld. ---------

7 JANUARI - 13.30 uur - B I N G O

14 JANUARI - 13.30 uur - THEMA middag SUR PLUS
Surplus is een organisatie die in West-Brabant een gevarieerd aanbod heeft op het
gebied van zorg, welzijn en wonen. Zij kijken er naar uit om ons wat meer te
vertellen over dit diverse aanbod.
Er komen verscheidene medewerkers van Surplus een bezoek brengen deze
middag. U moet hierbij denken aan voorlichting over o.a. thuiszorg, huishoudelijke
hulp, wonen bij een van de locaties van Surplus maar ook zaken als
maaltijdvoorziening en wat er wordt georganiseerd in uw wijk zullen de revue
passeren. Er wordt toegelicht hoe je toegang kunt krijgen tot deze voorzieningen en
over het financiële plaatje wat hier aan vasthangt. Natuurlijk is er voldoende ruimte
voor het stellen van vragen of om even individueel in gesprek te gaan. Ook zal er
voldoende foldermateriaal aanwezig zijn.
Daarom nodigen wij u allemaal graag uit om op 14 januari te komen luisteren en
vragen te stellen aan mevrouw Valerie Feskens, werkzaam bij Surplus.
Voor deze gratis middag graag opgeven bij Corrij Booij, tel.: 06442959 81– e-mail:
booij.c.p@gmail.com

21 januari – 13.30 uur – Kaarten & Spelletjes

4 FEBRUARI - 13.30 uur - B I N G O

11 februari – 13.30 uur - Westhoeks mannenkoor uit Klundert
Het Westhoeks mannenkoor is ooit begonnen als zeemanskoor en is uitgegroeid
tot een koor dat in hoofdzaak Evergreens zingt, met daarnaast Nederlandse en
Duitse nummers.
Dit maakt het Westhoeks mannenkoor tot een heel “verrassend koor”.
Wij laten ons dan ook heel graag door hen verrassen en zijn ervan overtuigd dat wij
met z’n allen een hele gezellige middag zullen hebben.
Voor deze gratis middag graag opgeven bij Corrij Booij, tel.: 0644295981 – e-mail:
booij.c.p@gmail.com

WOENSDAG 19 februari 13.30 uur –

OUDEREN CARNAVAL

3 maart – 13.30 uur – Kunst of Kliko
De Meidenkist
De Meidenkist zit boordevol spullen uit de tijd van toen. Van antieke kleding tot
blokval, van primitieve voorbehoedsmiddelen tot legendarische snelzeiker! Cees
Prinsen doorspekt de spullen uit zijn kist met anekdotes en wetenswaardigheden.
De Meidenkist is een spiegel uit het verleden.
Kunst of aardige kitsch?
Als de aanwezigen vreemde spulletjes van thuis meebrengen, worden ze door Cees
besproken en getaxeerd.
Door zijn sappige manier van vertellen zorgt Cees voor een amusante sfeer.
Herinneringen uit het voorbije leven: geloof, hygiëne, knecht en dienstmeid.
Hij geeft een optreden dat tot de laatste minuten boeit.

Voor deze gratis middag graag opgeven bij Corrij Booij, tel.: 0644295981 – e-mail:
booij.c.p@gmail.com

10 maart – 13.00 uur – Jaarvergadering met aansluitend BINGO
Let op. We starten deze middag een half uurtje eerder vanwege de jaarvergadering.

17 maart

– 13.30 uur – Kaarten & Spelletjes

24 maart

– 13.30 uur – Fietsen

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Maar kom gewoon naar het plein voor de
Mariakerk. En schuif bij het sportieve clubje aan.

31 maart

7 april

– 13.30 uur – Kaarten & Spelletjes

– 13.30 uur – Paasstukjes maken

Brengt u zelf een snoeischaar en een vaas of schaal mee om het stukje of stukjes in
op te maken. Wij zorgen voor het materiaal.

Bestuur Senioren Vereniging

NL93RABO 0116728957

KBO Breda Zuid

Voorzitter:
Penningmeester:
Belastinginvuller:
Belastinginvuller:
Secretariaat:
Coördinator activiteiten:
Coördinator ziekenbezoek:
Hoofdbode:

Corrij Booij – Overakkerstraat 107 B8
4834 XK
Jan Maas - Overakkerstraat 99 C11
4834 XJ
Ton Keim – Jorisstraat 47
4834 VC
J. van Beers – De Heze 39
4824 BW
Jacqueline Smit - Barbaralaan 15
4834 SJ
Toos vd Ackerveken – Overakkerstraat 107 C8 4834 XK
Marijke Maas – Overakkerstraat 99 C11
4834 XJ
Corrie Antonissen – Rijnauwenstraat 9A
4834 LK

tel: 06-44295981
tel: 5201739
tel: 5656814
tel: 5874253
tel: 5610110
tel: 5650219
tel: 5201739
tel: 06-25415004

Vergeet u het niet. Een melding te maken bij Marijke Maas als u weet dat een van onze leden ziek is
of misschien wel is opgenomen in het ziekenhuis.

Wel zo fijn toch aandacht voor elkaar.

