
 

 

 

  

 

Beste leden, 

 

 

 

Beste KBO leden, 

De CORONA maatregelingen zijn nog steeds aangescherpt.  

. re berichtgeving  

 

CORONA maatregelen 

Hoe jammer we dit ook vinden.  

Vooralsnog geen activiteiten voor KBO Breda Zuid.  

                                                                                                                

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid 

Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com 

Jacqueline Smit – Antonissen       076 - 5610110 
Jan Maas – penningmeester         076 - 5201739 

 

 

Penningmeester Jan Maas –   076-5201739  

FEBRUARI/MAART  2021 

Wilt u nu ook uw verhaal aan ons kwijt dan kunt u hiervoor een afspraak 
maken voor een interview met onze penningmeester Jan Maas. 

TIJDELIJK ALLEEN TELEFONISCH INTERVIEW IVM CORONA 

Of stuur uw verhaal naar kbobredazuid@gmail.com 

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR UW LEVENSVERHALEN.                

 

 

mailto:kbobredazuid@gmail.com


Uw contributie voor 2021 

 

Ben u gewent om de contributie bij een van de activiteiten te betalen omdat u niet telebankiert. 
En heeft u de contributie voor 2021 daarom nog niet  betaald. Dan kunt u onze penningmeester 
Jan Maas bellen (   tel: 5201739)  en hij komt de contributie persoonlijk  bij u ophalen.  

Verzoek van onze penningmeester 

Wilt u de contributie voor 2021 aan ons overmaken AUB.  

                                       

 

 

Verzoek van onze coördinator - ziekenbezoek  

 

 

Het invullen van de belastingpapieren komt er waar aan. Uw belastingadviseurs 

zijn. 

 

 

Op bankrekening – NL93 RABO 0116 7289 57  ---   KBO Breda Zuid 

Ovv Uw naam – adres 

€ 20,-- per persoon – per jaar 

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.     

 

Belastinginvuller:   Ton Keim – Jorisstraat 47       tel: 5656814 
Belastinginvuller:   J. van Beers – De Heze 39     tel: 5874253 

 

 



  
JAARPROGRAMMA 2021  SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid 

(Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

 

23 Februari Dinsdag 13.30 Bingo 

 

2 Maart Dinsdag 13.30 uur Ad Rooms 

 
Het Roomse leven 

 

9 Maart Dinsdag 
13.00 uur 

!!!!! 

Jaarvergadering met 

Bingo 
 

16 Maart Dinsdag 13.30 uur GEEN ACTIVITEIT  

23 Maart Dinsdag 13.30 uur Fietsen 

 

30 Maart Dinsdag 13.30 uur Paasstukjes maken 

 

6 April Dinsdag 13.30 uur 
Muziek 

 
 

13 April Dinsdag 13.30 uur Bingo 

 

20 April Dinsdag 13.30 uur Fietsen 

 

27 April Dinsdag  KONINGSDAG 

 

11 Mei Dinsdag 13.30 uur Quiz 

 

18 Mei Dinsdag 13.30 uur Bingo 

 

25 Mei Dinsdag 13.30 uur Jeu de Boules 

 
    

 

Hopelijk kunnen we later in het jaar voor u weer een activiteiten kalender opmaken die wel 
door kan gaan.  

Het echte oude zal niet meer terugkeren. Maar we kunnen dan wel weer in aangepaste vorm 
dit gaan organiseren. 



 

HOUD MOED – DENK AAN ELKAAR – en BLIJF GEZOND. 

 

 

Onze voorzitster Corrij Booij schrijft korte verhaaltjes  

Leest u met ons mee……….                                          

Graag wik ik me aan u voorstellen:   Ik ben een kater  
 

en mijn naam is – lach niet – Whiskas. 
Ben gevonden in het maisveld en hoe ik daar gekomen ben is mij niet bekend. 
Wel had ik een enorme honger en heb zoveel gemiauwd dat ik jaren erna niet als een 
fatsoenlijke kater heb kunnen miauwen. 
Heel veel jaren ben ik prima verzorgd, goed eten en drinken en af en toe een muis of vogeltje 
voor de verandering van spijs. Een goed bed om te slapen en een enorme tuin om te spelen. 
Maar op een dag gebeurde er iets bijzonders en dat wil ik jullie graag vertellen. 
Het begon heel langzaam met kleine veranderingen zoals het leger worden van de schuur, 
telkens was er weer iets verdwenen of stond op een andere plaats. 
Toen een grote verandering want de pauwen waren weg en dat was heel jammer want daar kon 
ik nog wel eens vreselijk om lachen als ze zich weer stonden aan te stellen met hun vleugels 
wijduit. 
Daarna begon ook in het huis het een en ander te rommelen en hoorde ik de bazen tegen elkaar 
zeggen: “wat doen we hier mee, nemen we dat mee of laten we het hier?”  Mijn eerste 
gedachten waren dat ze het over mij hadden maar gelukkig ze hadden het over meubels en 
boeken en dat soort onzin. 
Op een gegeven moment viel het woord verhuizing, wat zou dat nou zijn? Nou daar ben ik wel 
achter gekomen hoor maar eerst moesten we, ja nu heb ik het over we, want ik heb nog een 
stiefzus genaamd Kitty Cat (maar dat is een saaie griet hoor, en ook nog bang van mij) naar de 
dierenarts. Die keek in onze bekken, oren, nam de temperatuur op en gaf tot overmaat van 
ramp ook nog een flinke spuit in onze derrieres. Leuk hoor, mag je ook eens ergens anders op 
visite! 
We waren dus gezond en mochten mee, s ’morgens vroeg allebei in een kooi en achter in de 
auto. De bazen voorin, allerlei troep op de achterbank en daar gingen we. Jasses wat een ding is 
zo’n auto, we hadden er natuurlijk al eens vaker ingezeten maar nooit zo lang en we hebben het 
ze betaald gezet hoor,  
gemiauwd tot ze er dol van werden en dat ondanks het drankje dat de dierenarts nog speciaal 
voor onderweg meegegeven had. 



Bij de grens gelukkig even rust, er moest getankt worden en ja toen ging het goed mis hoor 
want dat -even- werden bijna twee uren omdat een van de bazen benzine in plaats van 
dieselolie in de tank had gegooid. Slim hé, wegenwacht erbij en wachten maar. 
Na verloop van tijd dus verder gereden maar ik had er echt geen zin meer in om in die kooi te 
blijven zitten en heb net zo lang gerommeld tot hij stuk was en ik lekker bij de bazen op de 
voorbank kon komen, die keken wel raar op hoor toen ik ineens verscheen. Fijn eindelijk op 
schoot, maar helaas niet voor lang, er werd gestopt gerepareerd en ik zat weer in de kooi te 
miauwen als de beste. 

 
 

Na heel veel kilometers kregen ze eindelijk door wat onze bedoeling was, de radio ging aan. 
Muziek bracht toen wat afleiding en leven in dat saaie autoding. 
Elke keer als we stopten kregen we weer van die dierenarts troep waarvan ze dachten dat we 
wel zouden gaan slapen, mooi niet dus! Ik bleef wakker! Want ik wilde weten waar ze me 
helemaal naar toe brachten. 
Eindelijk na uren en uren in dit onding leek het alsof we onze bestemming bereikt hadden. We 
werden als postpakketjes uitgeladen en voor een deur gezet, dan met een raar ding naar boven 
en naar een volgende deur. Daar stonden we en bleven er staan want de deur kon niet open. De 



sleutel werkte niet, wachten op wat ze een -monteur- noemen. Ruit eruit geslagen, nieuw slot 
erin en na uren konden we eindelijk binnen. 
De volgende ochtend allemaal vreemde lui over de vloer in wat ze noemden een appartement. 
En langzaam vulde de ruimte zich met bekende geuren, het leek weer een beetje op thuis. 
Dan ga ik de tuin maar eens bekijken bedacht ik me, maar tot mijn grote schrik was er helemaal 
geen tuin maar alleen een balkon, een soort stoep met een muur eromheen. Wat kun je daar 
lekker rennen zeg, bedankt, dacht ik toen ironisch. 
“Kijk, dit hebben we speciaal voor jullie gemaakt” hoorde ik een van de bazen zeggen “dan 
kunnen jullie niet van het balkon afvallen”. Alsof ik van plan was om van vierhoog naar beneden 
te springen! Ze hadden notabene een soort kooi gemaakt waarin we ons als wilde   
 

dieren buiten konden luchten, en dat voor een kater die veel beter gewend is. Als we naar 
buiten wilden moesten we met onze kop tegen een deurtje duwen dat daarna met een klap 
achter ons sloot, om je rot te schrikken. Geen sprake van dat we dat deden, dat deurtje laten ze 
maar braaf dag en nacht openstaan. 
Maar ach, nu, na enige maanden zijn we hier toch aardig gewend. Het leven is hier al met al zo 
slecht nog niet. We mogen in de hele flat komen, zelfs tot op de grote gang. Ik speel, bij gebrek 
aan beter, met mijn stiefzus en heb zelfs een nep muis gekregen (en eerlijk is eerlijk, de echte 
waren ook niet altijd lekker hoor). Bij het ontbijt is in plaats van de muis nu vaak een lekkere 
plak rosbief. 
Het leven is voor deze kater toch nog de moeite waard!! 
 

 

 

 
 
Sterrenbeeld Vissen is spiritueel, dromerig en extreem gevoelig.  



Vissen zijn niet materialistisch en kunnen zonder moeite hun bezittingen delen met 
anderen. Vissen genieten van waardevolle relaties maar hebben ook de behoefte aan 
alleen zijn. Sterrenbeeld Vissen voelt haarfijn moeilijkheden van anderen aan en 
reageren met medeleven. 
  
  

Het Temperament van een Vis 

Sterrenbeeld Vissen kunnen hooghartig zijn en overtuigd van het feit dat het onmogelijk 
is dat ze falen. Anderen kunnen geïrriteerd of gefrustreerd worden door de ‘ik ben beter’ 
en ‘ik weet het beter’ houding van het sterrenbeeld Vissen. Drukte en lawaai maken dat 
Vissen van streek kunnen raken. Het sterrenbeeld Vissen kan extreem vrolijk zijn maar 
ook extreem verdrietig. 
  
  

De Eigenschappen van Vissen 

Sterrenbeeld Vissen heeft een uitstekend geheugen en is zeer leergierig. Ze 

beschikken vaak over paranormale gaven en zijn bijzonder intuïtief. Vissen zijn 

attent en dol op het leven maar kunnen door hun extreme standpunten in een 

isolement belanden. Vissen accepteren hun leven zoals het is, geloven in 

lotsbestemming en proberen anderen te overhalen hetzelfde te geloven. Het 

sterrenbeeld Vissen is geïnteresseerd in de wereld om hun heen. 

 

Een Vis en Vriendschap 

 
 



Sterrenbeeld Vissen heeft geen behoefte aan een grote vriendenkring. Vissen geven de 
voorkeur aan een kleine kring van trouwe vrienden. Voor wie gezegend is met een 
Vissen vriend of vriendin kent het plezier van de vriendschap met de gevoelige, rustige 
gepassioneerde Vissen. Sterrenbeeld Vissen zal alles maar dan ook alles doen om een 
vriend met problemen te helpen. Vriendschappen met sterrenbeeld Vissen zijn voor 
altijd. 

En als we het dan toch over vissen hebben………………….. 

Aangeleverd door Jan Maas 

Verhaal: De Visser 
Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een pijp 
roken. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg vis 
heb gevangen voor vandaag.’ zei de visser. 
‘Waarom vang je er niet nog een paar?’ ‘Wat zou ik ermee moeten?’ 
‘Je zou geld kunnen verdienen,’ luidde het antwoord. ‘Daarmee zou je een motor op je boot 
kunnen laten monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg 
verdienen om nylon netten te kopen en die zouden je nog meer vis en meer geld opleveren. Al 
gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten ... Misschien wel een hele vloot. 
Dan zou je een rijk man zijn, net als ik.’ 
‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten.’ 
‘En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser. 
 
 

 
Zelfbeheersing 
 
Er was eens een jongen met zeer weinig zelfbeheersing. Zijn vader 
gaf hem een zak spijkers en zei tegen hem dat elke keer als hij zijn 
zelfbeheersing verloor, een spijker in de achterkant van de schutting 
moest slaan. 
De eerste dag sloeg de jongen 37 spijkers in de schutting. De 
volgende paar weken toen hij leerde zijn kwaadheid onder controle te 
krijgen , werd het aantal spijkers dat hij in de schutting sloeg 
geleidelijk aan minder. Hij zag dat het makkelijker was om zijn zelfbeheersing niet te verliezen 
,dan al die spijker in de schutting te slaan.. Uiteindelijk , kwam de dag dat de jongen zijn 
zelfbeheersing niet meer verloor. Hij vertelde dit aan zijn vader en zijn stelde hem voor dat de 
jongen nu voor elke dag dat hij zijn zelfbeheersing behield een spijker uit de schutting haalde. 
De dagen gingen voorbij en de jonge man was eindelijk zover dat hij zij vader kon vertellen dat 
alle spijkers waren verdwenen. De vader nam de jongen bij de hand en ging met hem naar de 
schutting. Hij zei: “Je hebt het goed gedaan mijn zoon, maar kijk nu eens naar al die gaten in de 
schutting. De schutting zal nooit meer hetzelfde zijn. Als je dingen zegt in woede laten ze een 
litteken achter net als deze gaten. Je kunt iemand met een mes steken en er weer uit trekken. 
Het maakt niet uit hoe vaak je zegt dat het je spijt, de wond zal er blijven. Een verbale wond is 
even erg als een fysieke wond.  

 

 

  



De spijkers van Gebr. Van Leeuwen. 
 
De Gebr. van Leeuwen verkopen spijkers. 
Nu willen ze reclame maken om nog meer spijkers te verkopen. 
Ze vragen aan reclamebureau H&H om een reclametekst te ontwerpen. 
 
Na een week komt de vertegenwoordiger van H&H bij de Gebr. van Leeuwen, met een 
tekst op een foto. 
Op de foto staat Jezus die aan het kruis hangt en onder de foto staat geschreven: “Jezus 
hangt hier al eeuwen, dankzij de spijkers van van Leeuwen” 
 
Maar de Gebr. van Leeuwen waren hier niet tevreden over. 
“Stel dat deze foto tegenover de kerk komt te hangen, dat kan toch niet” zei een van de 
Gebroeders.  
De vertegenwoordiger van het reclamebureau ging weer terug naar zijn kantoor. 
 

Na een week kwam hij weer terug bij van Leeuwen, dit maal 
met een nieuw resultaat; een foto met een leeg kruis. 
Onder de foto staat de tekst: “Jezus is van het kruis 
gepleurd, met spijkers van van Leeuwen was dit niet 
gebeurd.” 
Maar dit was ook niet goed. 
“Geen kruis en geen, Jezus op de foto” zei een van de 
Gebroeders. 
De vertegenwoordiger weer terug. 

 
Na een week is hij weer bij de Gebr. van Leeuwen. 
Ditmaal met een nagenoeg lege foto met daarop de tekst: 
“Bij van Leeuwen zijn het zeikers, maar ze verkopen wel goede spijkers!” 
 
 
 
 
 
 

                                     



Verhaal: De oude Wijze 

Een man van 92 jaar, klein, zeer trots, goed gekleed en goed geschoren, elke ochtend om acht 
uur op, zijn haren keurig gekamd, verhuist vandaag naar een bejaardenhuis. Zijn vrouw van 70 
jaar is pas overleden en daarom moest hij verhuizen. Na vele uren te hebben gewacht in de 
wachtkamer, glimlacht hij vriendelijk wanneer men hem zegt dat zijn kamer klaar is. 

Als hij zich met zijn rolstoel naar de lift beweegt, beschrijf ik hem de kleine kamer met het doek 
dat voor het raam hangt en dat dient als gordijn. “Ik vind het heel mooi”, zegt hij met het 
enthousiasme van een jongen van acht jaar, die net een jong hondje heeft gekregen Mijnheer 
Winst, u heeft nog niet eens de kamer gezien, wacht eerst eens even.” “Dat heeft er niets mee 
te maken”, zegt hij. Geluk is iets dat je van tevoren kiest. Of ik mijn kamer mooi vind, hangt niet 
af van van de meubels of van de decoratie. Dat hangt eerder af van hoe ik dingen waarneem.” 
“Ik heb al in mijn hoofd besloten dat ik mijn kamer mooi vind. Het is een beslissing die ik elke 
ochtend neem als ik wakker word.” 

“Ik heb de keuze om de hele dag in bed te blijven liggen en alle moeilijkheden te gaan tellen van 
mijn lichaamsdelen waarmee ik problemen heb òf opstaan en de hemel bedanken voor de 
lichaamsdelen die wel werken.” “Elke dag is een cadeau en zolang ik mijn ogen kan openen, 
richt ik mij op de nieuwe dag en denk aan alle gelukkige herinneringen uit mijn leven.” 
“Ouderdom is als een bankrekening, je haalt er wat vanaf als je het nodig hebt.” “Dus mijn raad 
aan jou is, veel geluk op je geluksbankrekening te storten.” “Bedankt nog voor je medewerking 
en je bijdrage op mijn bankrekening.” 

Herinner je de volgende eenvoudige regels om gelukkig te zijn: 

1. Bevrijd je hart van haat     2. Bevrijd je hoofd van zorgen 

3. Leef eenvoudig                 4. Geef veel                            5. Verwacht niet veel 

   

 

     Voorzitter:   Corrij Booij – Overakkerstraat 107 B8        4834 XK        tel: 06-44295981 
     Penningmeester:   Jan Maas -  Overakkerstraat 99 C11        4834 XJ        tel: 5201739 
     Belastinginvuller:   Ton Keim – Jorisstraat 47        4834 VC        tel: 5656814 
     Belastinginvuller:   J. van Beers – De Heze 39         4824 BW        tel: 5874253 
     Secretariaat:   Jacqueline Smit - Barbaralaan 15        4834 SJ        tel: 5610110 
     Coördinator activiteiten:   Toos vd Ackerveken – Overakkerstraat 107 C8 4834 XK        tel: 5650219 
    Coördinator ziekenbezoek: Marijke Maas – Overakkerstraat 99 C11        4834 XJ        tel: 5201739 
     Hoofdbode:    Corrie Antonissen – Rijnauwenstraat 9A        4834 LK        tel: 06-25415004
        

 

 

Waarschuwing voor nepafspraak coronavirus 

Bestuur Senioren Vereniging KBO Breda Zuid 



 

 

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen. Met name 
senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak voor het 
coronavaccin. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 
Waar gaat het om? 
 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd 
een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. 
Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt 
geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren 
bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald 
worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  

 

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld 
afhandig te maken.  
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor 
het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer, u belt 
zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht?  
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld worden. 
Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie.  
Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het 
betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het 
weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  
 


