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Beste leden, 

 

 Let op !!! Telefoonnummer van het secretariaat is gewijzigd. 06-51066383 

 

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.  

We scannen bij binnenkomst de QR coronacheck bij u. En maken 
hiervan een aantekening op de ledenlijst.  

Als u de volgende keer weer komt hoeft dat niet voor een tweede 
keer te gebeuren. 

Hopelijk krijgen we dan geen opstopping bij de entree.  

 

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid 

Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com 

Jacqueline Smit – Antonissen       06 - 51066383 
Jan Maas – penningmeester         076 - 5201739 
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Samenwerking met KBO – Breda OOST  

Voortaan kunnen leden van beide regio’s deelnemen aan elkaars activiteiten. Zodra we 
data van Breda Oost beschikbaar hebben zullen we deze in de nieuwsbrieven 
vermelden.  

 

 

Verzoek van onze coördinator - ziekenbezoek  

 

 

 

Wisseling van bestuursleden   

 

 

 

 

Wisseling van bestuursleden   

 

 

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 

We sliepen wèl rechtop 

Jij stak er net wat bovenuit 

Vandaar jouw blauwe kop. 

 

Ik was stapel op jouw lange lijf 

Dat mag je nu best weten 

Ik vond jou echt een reuze wijf 

Gewoon om op te vreten. 

 

Laatst droomde ik de hele nacht 

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 

Zoals aangegeven tijdens de jaarvergadering heeft Corrij Booij 
besloten om zich niet herkiesbaar te stellen voor de functie van 

voorzitter. 

Wij danken haar voor jaar inzet de afgelopen periode. 

 

Ik lag met jou in het zelfde bed 

We sliepen wèl rechtop 

Jij stak er net wat bovenuit 

Vandaar jouw blauwe kop. 

 

Ik was stapel op jouw lange lijf 

Dat mag je nu best weten 

Ik vond jou echt een reuze wijf 

Gewoon om op te vreten. 

Yvonne Spoelstra hebben we bereid gevonden om deze taak op zich 
te nemen.  

Van harte welkom in ons bestuur Yvonne en succes. 

 

Ik lag met jou in het zelfde bed 

We sliepen wèl rechtop 

Jij stak er net wat bovenuit 
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JAARPROGRAMMA 2021  SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid 

 (Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

30 

 

November 

 

Dinsdag 13.30 uur 
Bingo 

Leden entree € 6,--  

7 December  Dinsdag 13.30 uur 
Rikken / Jokeren 

Entree € 2,50 
 

14 December Dinsdag 13.30 uur 
Kerststukjes maken 

Gratis entree 
 

21  December Dinsdag 11.00 uur 

Kerstviering  

(incl. lunch) 

Entree € 19,--  

U kunt zich hiervoor nog opgeven tot 14 december bij Toos (tel: 5650219) of bij een 
van de activiteiten. Geeft u ook gelijk aan of  u voor VIS of VLEES kiest.  

Tonnie van Riel legt de BINGO microfoon neer.  

 

 

 
 

 

 

 

Inmiddels hebben we Helma Antonissen (jawel familie) bereid gevonden om het 
estafettestokje van Tonnie over te nemen.  

Beste Tonnie, 

Heel hartelijk dank voor VELE jaren bingo draaien en 
natuurlijk ook je optredens als SinterTonnie. 

En het uitdelen van HEEL VEEL kadookes. 

DANK DANK DANK DANK. 

 

Hopelijk zien we je nog aan de andere kant van de 
BINGO tafel.  
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Helma SUCCES hiermee.  

 
   

 

     Voorzitter:   Yvonne Spoelstra  tel: 06-44295981 
     Penningmeester:   Jan Maas tel: 5201739 
     Belastinginvuller:   Ton Keim tel: 5656814 
     Belastinginvuller:   J. van Beers tel: 5874253 
     Secretariaat:   Jacqueline Smit        tel:06-51066383 
     Coördinator activiteiten:   Toos vd Ackerveken         tel: 5650219 
     Coördinator ziekenbezoek: Marijke Maas tel: 5201739 

   

 

 

Bij de laatste nieuwsbrief van 2022 (rond 23 december) ontvangt u 

het nieuwe jaarprogramma voor 2022.  

 

Hierop vooruitlopend nu al de activiteiten voor januari 2022 

 

4 Januari Dinsdag 13.30 uur Bingo 

 

11 Januari Dinsdag 13.30 uur 

 

Optreden van Janske 

en Geertje 

Entree € 5,--  

18 Januari  Dinsdag  13.30 uur 
Kleuren voor 

volwassenen 
 

 

 

Bestuur Senioren Vereniging KBO Breda Zuid 

Zoals gemeld verhogen we de contributie voor 2022 

niet. Dus het blijft € 20,-- per persoon / per jaar  

U kunt de contributie nu al overmaken op 

onderstaande rekening o.v.v. Uw naam en Adres 
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