Maart 2020

Mocht u de contributie
voor 2020 nog niet hebben
overgemaakt wilt u dit dan
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,

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 (op dinsdag om 13.30 uur) tenzij anders vermeld.
En lees echt de nieuwsbrieven. Hierin worden alle eventuele wijzigingen in data opgenomen.

SAMENWERKING MET SENIORENVERENIGING Breda OOST
We hebben besloten om de handen ineen te slaan. Dit samen met KBO Breda
Oost. Gezien het feit dat we allemaal met hetzelfde doel bezig zijn leek het ook
een mooie uitbreiding.
Wat betekent dit voor u.
Dat u zonder EXTRA kosten (dus de normale entreegelden) ook deel kunt
nemen aan de activiteiten die door KBO Breda Oost worden aangeboden. Wij
zullen deze dan ook opnemen in onze nieuwbrief. Deze activiteiten vinden
doorgaans plaats op de donderdagen. Heeft u weer lekker een extra
mogelijkheid om er op uit te gaan en andere mensen te ontmoeten.
De meeste activiteiten vinden plaats in de Leystroom, :Lage Kant 60 – Tenzij
anders vermeld.
Voor deze middagen kunt u
zich opgeven bij Corrij Booij,
tel.: 0644295981 – e-mail:
booij.c.p@gmail.com

Ik zou zeggen doe u er uw voordeel mee. We hopen dat deze samenwerking
voor iedereen een verrijking is en dat beide afdelingen er wel bij varen.

---

10 maart – 13.00 uur – Jaarvergadering met
aansluitend BINGO

Let op. We starten deze middag een half
uurtje eerder vanwege de jaarvergadering.

3 bestuurders moeten dit jaar periodiek aftreden t.w. Corrie
Antonissen – Jan Maas en Toos van den Ackerveken. Alle
drie hebben zij aangegeven nog door te willen gaan met hun
bestuursfunctie.

17 maart

Waar is nog niet bekend. Mocht u interesse
hebben dan kunt u rond 18 maart contacht
opnemen met Corry Booij. T.z.t. zal dat dan
wel bij haar bekend zijn.

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

– 13.30 uur – Kaarten & Spelletjes

DONDERDAG 18 maart 13.30 uur –
LEYSTROOM
Uitleg over hoe om te gaan met de babbeltruc. Laat u niet in de
maling nemen door die lui. Laat u niet omver babbelen.
Men is heel gehaaid. Maar na deze uitleg ………… bent u
voorbereid

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

– 13.30 uur – Kaarten & Spelletjes

14 april – 13.30 uur –BINGO

21 april

– 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.

28 april

– 13.30 uur – De wensambulance

Net oma geworden en vanuit Grave nog een bezoekje kunnen
brengen aan je kleinzoon in Delft. Nog één keer enkele dagen
vanuit Breda of Eindhoven met je vrouw en dochter naar je
geliefde vakantiehotel in Winterberg in Duitsland. Samen met je
vrouw en kinderen een mooie plek voor jezelf uitzoeken op de
nieuwe natuurbegraafplaats vlakbij Oirschot. Allemaal
voorbeelden van wensen die Wensambulance Brabant in
vervulling laat gaan.

Buitenland
De wensritten gaan niet alleen naar plekken in
Nederland, maar ook regelmatig naar
het buitenland. Een terminaal zieke mevrouw
wilde nog erg graag het nieuwe huis van haar
dochter zien. Maar zij woonde in Zwitserland.
Geen punt: ook deze wens hebben wij
vervuld.

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

Terminaal zieken
WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen, die
aangepast vervoer en begeleiding nodig hebben, nog één keer
naar hun favoriete plek. WensAmbulance Brabant vervoert en
begeleidt mensen uit Noord-Brabant en aangrenzende regio’s,
zoals Zeeland, Gelderland en Noord- Limburg. Dit gebeurt
regelmatig in samenwerking met andere Wensambulance
organisaties in Nederland.
Vrijwilligersorganisatie
Wensambulance Brabant vervoert mensen vanuit hospices,
zieken- en verpleeghuizen en vanuit huis. Zij worden die dag
begeleid door professionele vrijwilligers. De ambulances zijn
uitgerust met comfortabele brancards. Ook kan een familielid mee
in de ambulance. Het vervoer met de ambulance is kosteloos.
Zo’n 200 vrijwilligers (verpleegkundigen en chauffeurs) en vier
ambulances staan zeven dagen per week klaar voor deze gratis
service. Bestuursleden, dagelijkse leiding, wenscoördinatoren,
garagebeheerders en een vertrouwenspersoon maken het voor
de uitvoerenden mogelijk om een wensrit te kunnen vervullen. En
iedereen is vrijwilliger!!

12 mei Dagtocht Rotterdam met bezoek aan het
Keringshuis
Vooraf dient u zich aan te melden bij Toos van den Ackerveken (076 – 5650219)
De kosten voor deze dagtrip bedragen € 73,-- p/p en deze dienen vooraf te worden overgemaakt.

–

Bankrekening nr:NL93RABO 0116 7289 57 t.n.v. KBO Breda Zuid
Geeft u ook dieetwensen en opstapplaats door aan haar.

*********
LET
OP
**************
Als u zich aangemeld en
betaald heeft en toch (om wat
voor
reden
dan
ook)
ONVERHOOPT niet mee kunt
gaan dan dient u zich uiterlijk
4 werkdagen VOORAF af te
melden. (dus uiterlijk de
donderdagochtend (7 mei
dus).
Wij zijn dan namelijk nog in
de gelegenheid personen van
de reservelijst te benaderen.
Anders dienen wij voor de
kosten op te draaien.

Mocht u zich te laat afmelden
dan wordt het bedrag niet
teruggestort.

08.45 uur Vertrek vanaf de bekende opstapplaatsen .
Geeft u deze ook door als u zich opgeeft voor deze
dagreis
10.00 uur Aankomst n Rotterdam – we hebben hier de koffie stop
met 2 kopjes koffie of thee en een heerlijk stuk gebak erbij.
10.45 uur We rijden door naar het Keringshuis. Dit is het
informatiecentrum over hoogwaterbescherming en over de
indrukwekkende Maeslandkering. We komen het Keringshuis via
een woonkamer Maar dit is natuurlijk geen gewone woonkamer.
Maar een woonkamer met verhaal. In de gang dringt langzaam
maar zeker de boodschap aan ons door…… Wat komt daar onder
de deur door. ?????
|Tijdens deze bijzondere rondleiding bezoeken we ook het terrein
van de Maeslandkering, buiten het Keringshuis.

13.00 uur Hierna zal er een lunch voor ons klaarstaan. En na
deze lunch rijden we door naar Rotterdam waar we om15.00 uur
opstappen op de Historische Tramlijn 10 voor een prachtige 1.5
uur durende rondrit langs alle bezienswaardigheden van
Rotterdam.

Aan boord van het schitterend gerestaureerde tramstel wanen
we ons in de jaren 30, terwijl we op de rails rollen langs de

hypermoderne architectuur die Rotterdam te bieden heeft.
Ondertussen vertelt de conducteur over alles wat we onderweg
tegenkomen.

Na deze bijzondere ervaring stappen we op de bus die ons
terug zal terugbrengen naar het dineradres. Voor een 3
gangendiner. Na het diner gaan we weer veilig op aan naar
Breda waar we rond 20.00 uur verwachten terug te zijn.

19 mei – 13.30 uur – BINGO

2 juni – 13.30 uur – JEU de BOULES Entree
€ 5,00 p/p

Aanmelden bij Corrij Booij (06 –
44295981) of via booij.c.p@gmail.com

Melden om 13.00 uur zodat we het
wedstrijdschema kunnen opstellen.
Bre-dá- boules – Achter zwembad Wolfslaar Charlotte Cuypersdreef.
LET OP. Deze datum is anders dan vermeld op de eerdere
nieuwsbrieven en op het jaaroverzicht van 2020.

3 Juni (Let op -----dit is een woensdag) – FIETSEN
We fietsen naar het Buitenhuis in Rijsbergen. Zij zijn op dinsdag
gesloten vandaag dat we uitwijken naar de woensdag.
Opstappen bij het Mariaplein.
Je kunt daar een koffie met iets lekker gebruiken maar je kunt ook
zelf je lunch meenemen.

9 Juni – 13.30 uur – BINGO

16 Juni – 13.30 uur – UITSTAPJE naar HOEVE
BOVENDONK

KLEIN STUKJE GESCHIEDENIS
1282 Hoeven wordt gesticht.

Aanmelden bij Corrij Booij (06 –
44295981) of via booij.c.p@gmail.com
Het entreegeld van € 8.50 (incl. koffie met iets
erbij) dient VOORAF te worden voldaan.
IN de volgende nieuwsbrief zullen we hier
uitgebreider op terug komen.

In het jaar 1282 schenkt Arnoud van Leuven, heer van Breda, 100
Hoeven aan de St. Bernardusabdij te Hemiksem, bij Antwerpen.
Het dorp Hoeven ontleent hier zijn naam aan. Vlakbij Hoeven
wordt een uithof gebouwd. Deze uithof lag iets hoger dan de
omliggende bebouwing, Bovenop de Donk.
De gronden van de broeders zijn grotendeels moerassig en
worden drooggelegd. De polders tussen Hoeven en rivier de Mark
zijn hierdoor droog komen te liggen. De polders die ontstaan zijn
zeer vruchtbaar en geschikt voor landbouw. Boeren die deze
landen wilden gebruiken moesten een tiendrecht betalen aan de
broeders van de uithof. De broeders leven grotendeels
zelfvoorzienend door het tiendrecht en hetgeen ze zelf
verbouwen.
En er valt zo veel meer hierover te vertellen. Interesse
gewekt…… meldt u aan bij Corrij Booij.
Geldt ook voor niet leden.

Bestuur Senioren Vereniging KBO Breda Zuid

NL93RABO 0116728957

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.

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

