April 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

Beste leden,

Penningmeester Jan Maas – 076-5201739

De coronacrisis raakt ons allemaal hard en we maken ons allemaal zorgen. We
snakken naar goed nieuws, naar lichtpuntjes, naar woorden van hoop en moed.
Naar troost.
Daarom heeft KBO Brabant de Belcirkels in het leven geroepen.
U leest hier meer over in de bijgevoegde flyer.

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 nieuwsbrief. 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.

We wensen u heel veel kracht en sterkte om deze loodzware tijd door te komen. Hopelijk heeft u
toch een redelijke tijdsbesteding gedurende de dag gevonden. En zijn er mensen in uw omgeving
die op wat voor een manier dan ook aandacht aan u besteden.
Vaak kan een telefoontje of een kaartje-tekening de dag al opvrolijken. Er is nu ook tijd om de
kasten eens door te spitten. Wie weet wat u daar allemaal tegen komt. Herinneringen ophalen.
Pak er de oude fotoalbums weer eens bij. Of een boek of tijdschrift wat al zo lang ligt te wachten.
Lukt lezen niet meer dan kunt u misschien een luisterboek regelen of laten regelen.
Of de oude puzzels weer boven water halen. En natuurlijk is er ook een extra aanbod op de
televisie.
Een kleine wandeling buiten als u nog mobiel bent. Anders misschien in huis wat extra bewegen.
Heeft u toevallig nog ergens een beer zitten – of
liggen.
De kinderen in Nederland gaan naar buiten op
berenjacht. Dus zet het dan voor het raam. Zodat
zij ze goed kunnen zien.
De kinderen zijn er blij mee.
Al bij al wensen wij u heel veel sterkte.

Zoals u zult begrijpen gaat onderstaande reis niet door.
We hebben met Brabant Express kunnen regelen dat deze reis wordt verplaatst naar 22
september.
Die personen die zich hebben aangemeld bij Toos kunnen nu het volgende aangeven.
Als u mee wilt gaan op 22 september hoeft u NIETS te doen. U heeft immers al betaald en u staat
in het systeem aangemeld.
Wilt u NIET meegaan. Neem dan contact op met Toos. Dan zorgt zij ervoor dat u het bedrag terug
gestort krijgt.
--

22 SEPTEMBER
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
(17
september 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. ?????
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.

ONDER VOORBEHOUD. WE HOUDEN DE
REGELS VAN HET RIVM AAN

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.
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.

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.

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

Misschien een idee om te tijd door te komen…………………

Vanaf maandag 30 maart kunt elke dag kijken naar Heimwee TV op NPO2. Programma’s
van vroeger die wat gezelligheid bieden nu u binnenshuis moet blijven. De programmering
ziet er ongeveer als volgt uit:

10.00 uur
Vanaf 10.00 uur zijn er op NPO 2 programma’s te zien zoals Denkend aan Showroom dat nog een
keer stilstaat bij excentrieke landgenoten of een terugblik op de geschiedenis van The Cats. Ook
verschillende afleveringen uit de serie TV Monument komen voorbij.
11.00 uur
Tegen de klok van elven is het tijd voor Sonja, Willem Duys’ Voor de vuist weg, Klasgenoten, Villa
Felderhof en TROS TV Show op reis.
Lunch
De liefhebbers van comedy’s komen rond de lunch ruimschoots aan hun trekken bij de klassiekers
Zeg ’ns Aaa, Oppassen!!! en All Stars.
De EO toont elke dag om 12.10 uur bekroonde natuurreeksen van de BBC.
Gouden Televizier-Ring
Na Heb je dat gezien? zijn om ongeveer 13.15 uur winnaars van de Gouden Televizier-Ring aan
de beurt zoals Eén van de acht, André van Duins Dag dag heerlijke lach en Kopspijkers. Ook is er
ruimte voor kluchten, theater en evenementen van vroeger. De middag eindigt met onder meer
Lang leve de vereniging van Michiel van Erp en cabaret.

Heel veel kijkplezier!

