
 
 

 
 

 
Zo hier zitten we weer als bestuur achter de tafel met ons jaarverslag. Hierbij een korte terugblik 
op het jaar 2019.   
 
We hebben momenteel 333 leden. Even een leuk weetje van de 333 leden zijn er 231 vrouwen 
waarvan zelf 109 van boven de 75 jaar en 102 mannen in totaal. De gemiddelde leeftijd voor de 
vrouwen is 78,76 jaar en die van de mannen 78.03 jaar. Maar zoals u weet is er een vaste groep 
leden – waaronder uzelf – die wij met regelmaat bij de activiteiten terugzien. Verder hebben we 
veel leden die alleen op papier lid zijn en die we zelden of nooit zien bij onze activiteiten.   
Maar zijn maken wel gebruik van andere diensten van de KBO. Zoals de korting op de 
zorgverzekeringen – de rijbewijskeuringen etc. U kunt dat allemaal ook terugvinden op de site van 
KBO BrabaNT. En ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten. Binnenkort komt ook onze eigen 
website in de lucht. We houden u op de hoogte. 
 
 

Marijke Maas heeft het ook afgelopen jaar druk gehad met de coördinatie 
ziekenbezoek. Gelukkig wordt dit zeer op prijs gesteld door de betreffende leden. 
Een kaartje – een bezoekje of een telefoontje doet natuurlijk ook veel goeds als het 
even niet mee zit.  
Dus geeft u het aub aan ons door als u weet dat een van onze leden ziek is. Marijke 
is dan ook op de hoogte en kan ermee aan de slag. 

 
 
  
Ook kunnen we een beroep doen op Hans Dunselman. Hans heeft recentelijk een van onze leden 
met regelmaat bezocht en gesproken en hen begeleid in de laatste dagen/uren van afscheid.  
Dat heeft de familie zeer op prijs gesteld men ging zelf zover dat de heer Dunselmans de 
afscheidsdienst voor mocht gaan. Hans heeft heel vaak te maken met begeleiding van mensen die 
aan hun levenseinde begonnen zijn. Fijn om een beroep op hen te kunnen doen.  
 
Voor bezorging van de onze nieuwsbrief en de ONS (en) zijn de volgende bodes (in willekeurige 
volgorde) verantwoordelijk. Elke keer - bij weer en wind maar ook als het zonnetje schijnt - kunnen 
we op hen rekenen.  

 
Ook onze andere bodes t.w. kunnen we altijd van op aan.  
Anneke Oomen 

 Ineke Gits  
 Ruud van Arendonk                                                             

Jan Hack 
Huub Theeuwen 
Joop Loontjens 
Jan Maas 
Corrie Antonissen 
John en Marian Leijten 
 
Al deze bodes bedanken we voor hun inzet. 
 
 
 
 
 

 



Onze activiteiten in 2019 
 
Met stip op de eerste plaats staan toch wel de 
bingomiddagen, deze worden altijd goed bezocht. 
Toos shopt er lustig op los om de prijzen voor de 
bingo en de loterij in huis te halen. Al een tijdje kan 
zij op de steun rekenen van Tonnie Graumans. En 
sinds kort ook van Jutta van de Beemt. 
Het is toch elke keer weer een behoorlijk klus om 
de tassen gevuld te krijgen en de nodige 
cadeautjes voor de loterij binnen te halen. Dank je wel dames. 
 

 
 
 
Verder kunnen we natuurlijk altijd rekenen op Tonnie van Riel.  Zij zorgt er samen met Toos voor 
dat alles eerlijk verloopt. Ook treedt Tonnie één keer per jaar op als Sintertonnie. Met voor alle 
aanwezigen een zelfgemaakt cadeautje.  Dat is toch altijd weer een echte leuke surprise en wordt 
zeer op prijs gesteld. Tonnie heeft al aangegeven dat het dit jaar 2019 dus de laatste keer wordt 
dat zij voor SinterTonnie speelt. Ze heeft het dan 10 jaar achter elkaar gedaan. Mooie prestatie 
Tonnie. En we hebben haar dan ook afgelopen december bedankt hiervoor in de vorm van een 
rijm aangevuld met ene cadeautje. 
 
 
Tijdens de kaartmiddagen hebben ook een vast groepje fanatiekelingen. Die er telkens toch weer 
voor gaan om de winst binnen te halen.   
 

 
Anderen leden stappen liever op de fiets. We hadden dan ook 
alweer de nodige middagen voor hen ingepland ook weer een keer 
met een picknick.  
Het is tot nu toe een klein clubje fietsers wellicht kunnen we in 
2019 op meer sportievelingen rekenen. Afgelopen jaar wilden we 
ook met de niet fietsers op pad gaan. En wel naar d’n Overkaent. 
We zetten ook auto’s in zodat meer mensen met ons mee kunnen 
gaan. Dus hou de nieuwsbrief in de gaten. Nu ik het toch over de 

nieuwsbrief heb, lees deze ook goed door. We plannen met regelmaat extra activiteiten in. Dus het 
jaarprogramma wat u in januari heeft ontvangen is dan niet meer altijd up-to-date.  
 
 
Verder hadden we natuurlijk ook onze dagreisjes. Het afgelopen jaar hebben de zeehondensafari 
gedaan en aansluitend een bezoek gebracht aan het vlasserijmuseum. Zeer indrukwekkend.  
 
 
En in september hebben we de Veluwe aangedaan en 
daar de Zandsculpturen bekeken.  
Jeetje je staat versteld hoe gedetailleerd met alles kan 
maken met  zand………..  Wel behandeld natuurlijk. 
Echt we hebben onze ogen uitgekeken.  
 
 
Elke keer gaan we met een enthousiaste club van een 
60-tal personen op stap. Men staat te poppelen om mee 
te kunnen. Soms moeten we zelfs mensen teleurstellen omdat de bus vol is. Toch een teken dat 
men het leuk vindt om met ons op stap te gaan. En diegene die achter het net hebben gevist 
komen bij het eerstvolgende reisje als eerste aan de beurt.  
 
 
 
Andere sportievelingen onder ons gaan de strijd aan op de Jeu de Boules-baan. Men is hier 



behoorlijk fanatiek kan ik u wel vertellen. Maar altijd is het achteraf toch weer gezellig na-borrelen 
met alle deelnemers 
Elke keer kunnen we rekenen op Guus Kouwenberg van Bré-da-Boules. Hij zorgt voor de 
wedstrijdbegeleiding en geeft indien gevraagd uitleg over de spelregels. En kijkt natuurlijk over 
ieders schouder mee of er wel eerlijk gespeeld wordt.  
En natuurlijk stonden ook de dames van Bré-da-Boules (Jeanne Bink en Jacqueline de Jong) voor 
ons klaar voor de barbediening. En Toos van den Ackerveken en Toos van Rooij zorgen voor de 
hapjes en Corrie Antonissen staat garant voor het binnen hengelen van de prijzen.  
 
 
Ook dit jaar hebben we met een groepje dames Paasstukjes gemaakt. Iedereen kon voor zichzelf 
aan de slag. Maar eerst hebben we stukjes gemaakt voor de zieken onder ons. Zij hadden dus met 
Pasen een mooi stukje op de tafel staan. Ach het is een kleine moeite met een groot resultaat 
zullen we maar zeggen. Ik geef nu al aan dat we deze activiteit hebben geschrapt voor 2020 en 
volgende jaren. Het was al bij al te duur en dat voor een redelijk kleine groep.  
 
 
En ook dit jaar kijken we weer terug op een geslaagde Kerstbijeenkomst. Dit jaar was het 
afwijkend van voorgaande jaren. In de voormiddag hebben we het optreden gehad van het trio 
“Licht belegen” die rustige huiskamermuziek in de sfeer van kerst ten gehore brachten. En het 
middagprogramma bestond uit een op het laatste moment ter vervanging opgeroepen koor. Het 
Mades Meezingkoor kont niet komen vanwege ziekte van de dirigente en toen heeft Mades op Z’n 
Hollands het van hen overgenomen. Een geweldig optreden was het waar we met veel plezier op 
terug kijken. En de middag werd afgesloten met de danseresjes wie wekelijks oefenen bij Vianden 
en speciaal voor ons een optreden in elkaar hebben gezet. Zo aandoenlijk. 
     

 
Ook wordt op deze dag de inwendige mens niet vergeten. En goed verzorgde lunch, lekkere 
hapjes en natuurlijk een drankje op zijn tijd. 
Ook hebben we aan alle aanwezige leden een mooi zelfgemaakt kerststukje kunnen meegeven. 
En natuurlijk werden ook dat jaar de zieke leden niet vergeten. Bij hen werd er door het bestuur 
van Breda Zuid een kerststukje afgegeven. Wij kijken dus terug op een mooie jaarafsluiter. 
 
 
Dit was wat mij betreft 2019 in vogelvlucht, maar ik kan dit verslag natuurlijk niet afsluiten zonder 
onze dank te uiten richting de mensen van Zaal Vianden. Zij staan elke keer voor ons klaar. Lieve 
luitjes van Vianden hiervoor onze welgemeende dank.  Dames en heren hiervoor graag warm 
applaus. 
 
Ook nogmaals dank aan onze bodes, andere vrijwilligers en natuurlijk mijn collega bestuursleden.  
 
 
 
 

KBO-Zuid Breda  


