Mei 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
NL93RABO 0116728957

Beste leden,

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

076 - 5610110
076 - 5201739

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.
Heeft u zich al aangemeld?

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.
Al bij al wensen wij u heel veel sterkte.

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!

Lieve KBO-ers
Er valt nu weinig te melden natuurlijk. Alle activiteiten zijn opgeschort.
Hoe het er straks allemaal gaat uitzien weten we niet. Maar dat het anders gaat worden is 1 ding wat
zeker is.
Maar we zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk weer activiteiten (In Corona stijl) voor u te gaan
aanbieden.
Tot die tijd. Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

LEGPUZZEL of KRUISWOORD………………. Ook een mooie tijdsbesteding.

VEEL SUCCES

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 bedieningsloon 18 grote
papegaai 19 Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan
28 muzieknoot 30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40
moerasvogel 41 een zeker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra large 51
rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60
bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische struisvogel 68 broedplaats 70
overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie.
Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin van Holland 9
Frans lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 20 straatje 23
spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42
vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 individualist
55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium.

