AUGUSTUS 2021
2021

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid
Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com

Beste leden,

Jacqueline Smit – Antonissen
Jan Maas – penningmeester

076 - 5610110
076 - 5201739

Beste KBO leden,
WE MOGEN WEER

We kunnen Corona
perikelen achter ons laten en gaan de activiteiten weer
oppakken.
Waar moet u wel rekening mee houden

We gaan de activiteiten weer opstarten vanaf september. We
stellen echter wel als voorwaarde dat diegene die aan de
activiteiten willen deelnemen GEVACCINEERD moeten zijn. Dit
in verband met de veiligheid van de andere deelnemers.

Verzoek van onze coördinator - ziekenbezoek
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.

Ik lag met jou in het zelfde bed
Bernard Vermunt schut nog even een gedichtje
uit sliepen
zijn mouw.wèl
We

rechtop

De verliefde asperge

Jij stak er net wat bovenuit

Vandaar jouw blauwe kop.
Ik lag met jou in het zelfde bed
We sliepen wèl rechtop

Ik
Jij stak er net wat bovenuit

was stapel op jouw lange lijf

Vandaar jouw blauwe kop.

Dat mag je nu best weten

Ik vond jou echt een reuze wijf
Gewoon om op te vreten.
Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten

Laatst droomde ik de hele nacht

Ik vond jou echt een reuze wijf

Aan één stuk door van jou

Gewoon om op te vreten.

Jij werd mijn bruid, mooi in het wit
Laatst droomde ik de hele nacht

Daar ik van sleepasperges hou.

Aan één stuk door van jou
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit
Daar ik van sleepasperges hou.

Mijn droom werd echter bruut verstoord
Ik bloedde aan mijn kuiten

Mijn droom werd echter bruut verstoord
Ik bloedde aan mijn kuiten

Wij werden allebei vermoord
Door zo’n hovenier van buiten

Wij werden allebei vermoord

Wij werden in een kist gelegd

Door zo’n hovenier van buiten

Wij werden in een kist gelegd
En daarna snel gewassen
Mijn rug was krom, de jouwe recht
Jij was dus éérste klasse

Wat wreed toch van zo’n hovenier
Ons zó uiteen te rukken
Ik heb jou niet meer terug gezien
Want ik lag bij de stukken

Weet je wat ik het gekke vind?
Het is toch eigenlijk stom!
Terwijl óns leven in de grond begint,
Is het bij de mens net ándersom!!!!

Om de kosten voor het drukken van de nieuwsbrief in de hand te houden kunnen we jammer
genoeg niet meer de verhalen – gedichten – grapjes en jeugdherinneringen in de nieuwsbrief
opnemen. We hopen op uw begrip hiervoor.
We danken hierbij onze leden de heer Zopfi en Bernard Vermunt voor hun verhalen die we
hebben mogen plaatsen in de (coronatijd) - nieuwsbrieven. En ook hebben we mooie
herinneringen kunnen ophalen met Corrij Booij en Jan Maas.

Afscheid van Corrie Antonissen als bestuurslid en hoofdbode
Corrie heeft haar functie na ruim 20 jaar neergelegd.
We konden dit natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. We
hebben op een passende manier afscheid van haar genomen.
Maar Corrie blijft natuurlijk nog wel in beeld als lid.
Corrie bedankt voor je jarenlange inzet en enthousiasme.

Heeft u nog interesse voor die 5daage reis ???
27

September

Dinsdag

n.n.b.

5 daagse reis
Blankenberge

Neem dan contact op met Toos van den Ackerveken. 076 – 5650219
Zij kan u hier alles over vertellen.

We gaan weer op reis…………………..
De kosten voor deze dagreis zijn € 75,-- per persoon.
VOORAF telefonisch opgeven bij Toos van de Ackerveken. (076-5650219)
Hierna bedrag overmaken op bankrekening: NL93RABO0116728957

t.n.v. K.B.O. Breda-Zuid, o.v.v. Uw naam / REISJE
LET OP !!!! Pas als het bedrag binnen is de inschrijving officieel

We vertrekken (08.30 uur) naar Futureland op de Tweede Maasvlakte.
Hier gaan we eerst een kopje koffie/thee met iets lekkers nemen.
Daarna rijden we een klein stukje naar Futureland waar we aan boord
gaan van de Futureland Ferry. Tijdens een anderhalf uur durende
rondvaart over de 2e Maasvlakte kunt u genieten van een
adembenemend stukje Nederland. Hierbij wordt uitleg gegeven over
wat er allemaal te zien is. Na deze bijzondere rondvaart gaan we naar
ons lunchadres
Na de lunch gaan we terug naar Futureland waar we onze gidsen
ontmoeten voor de rondrit door/ over de 2e Maasvlakte. bedrijf. De
deskundige FutureLand-voorlichter vertelt onderweg van alles over
wat u ziet én niet ziet...
Vol verwondering komen we terug in het informatiecentrum waar de
groep wordt opgesplitst. De ene groep krijgt een presentatie, de
andere groep is vrij. U kunt zelf rondkijken in het
Futureland informatiecentrum. Futureland is een groot
informatiecentrum op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.
Na deze bijzondere dag is het tijd om terug te rijden richting Breda
maar niet voordat we deze unieke dag afsluiten met een heerlijk 3gangendiner. Omstreeks 20.00/20.30 uur komen we weer aan
in Breda en zit het dagje Maasvlakte er helaas weer op.

JAARPROGRAMMA 2021 SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid
(Locatie Vianden tenzij anders vermeld)

7

September

Dinsdag

08.30 uur
vertrek

Zie info elders in de
nieuwsbrief

14

September

Dinsdag

13.30 uur

Bingo

21

September

Dinsdag

13.30 uur

Jeu de Boules

27

September

Dinsdag

n.n.b.

5 daagse reis
Blankenberge

5

Oktober

Dinsdag

13.30 uur

Bingo

12

Oktober

Dinsdag

13.30 uur

Rikken / Jokeren
& spelletjes
THEMAMIDDAG

19

Oktober

Dinsdag

13.30 uur

Gratis entree
Alles over de
KWATTA

26

Oktober

Dinsdag

13.30 uur

Quiz –
Weet jij veel???
Gratis entree

2

November

Dinsdag

13.30 uur

9

November

Dinsdag

13.30 uur

Bingo

Rikken / Jokeren
& spelletjes

Ad Rooms
16

November

Dinsdag

13.30 uur

Thema St Nicolaas
Gratis entree

23

November

Dinsdag

13.30 uur

Muziek gebracht door
het Linge Revue

30

November

Dinsdag

13.30 uur

Bingo

7

December

Dinsdag

13.30 uur

14

December

Dinsdag

13.30 uur

21

December

Dinsdag

11.00 uur

Rikken / Jokeren
& spelletjes

Kerststukjes maken

Kerstviering
(incl. lunch)

Bestuur Senioren Vereniging KBO Breda Zuid

Voorzitter:
Corrij Booij – Overakkerstraat 107 B8
4834 XK
Penningmeester:
Jan Maas - Overakkerstraat 99 C11
4834 XJ
& Hoofdbode
Belastinginvuller:
Ton Keim – Jorisstraat 47
4834 VC
Belastinginvuller:
J. van Beers – De Heze 39
4824 BW
Secretariaat:
Jacqueline Smit - Barbaralaan 15
4834 SJ
Coördinator activiteiten: Toos vd Ackerveken – Overakkerstraat 107 C8 4834 XK
Coördinator ziekenbezoek: Marijke Maas – Overakkerstraat 99 C11
4834 XJ

tel: 06-44295981
tel: 5201739
tel: 5656814
tel: 5874253
tel: 5610110
tel: 5650219
tel: 5201739

Nog even de prijzen voor u op een rijtje

BINGO

Leden

6 euro

BINGO

Leden andere
regio’s

7 euro

BINGO

Niet Leden

7.50 euro

JEU de
BOULES

Leden

5 euro

Leden

2.50 euro

CONTRIBUTIE

Leden

20 euro

CONTRIBUTIE

2de
lidmaatschap

10 euro

Muziek
middagen

Leden en
introducees

5 euro

Leden en
introducees

GRATIS

Leden

€ 17,50 euro

KAARTEN
&
SPELLETJES

THEMA
Middagen
Koffie voor
eigen
rekening

Kerstviering

Ad Rooms en de Kwatta
en de Quiz (Weet jij veel??)

