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Beste leden, 

 

Verzoek van onze penningmeester                                          tel.nr.: 5201739 

 

 
 

 

Verzoek van onze coördinator - ziekenbezoek                          tel.nr.: 5201739 

 

 
Bericht van KBO – Brabant 

Geachte heer, mevrouw, 
  
Dit is de tijd van het jaar dat de contributie voor het lidmaatschap van de KBO-Afdeling en 
KBO-Brabant wordt geïnd. Helaas is dat ook vaak het moment dat lidmaatschappen 

ophouden wegens overlijden eerder dat jaar of wegens opname in een verpleeghuis. Als 

blijkt dat een van de partners is opgenomen, kan het voor de achterblijvende partner 

verstandig zijn om advies in te winnen bij een vrijwilliger van ons Wlz-team: wat te doen 
met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een gehuwden AOW? De hogere 

alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige financiële gevolgen 

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid 

Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com 

Jacqueline Smit – Antonissen       06 - 51066383 
Jan Maas – penningmeester         076 - 5201739 

 

Februari / Maart   2022 

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 

Vergeet u het niet.   De contributie over te maken voor 2022 

Bankrekening: NL93 RABO 0116 728 957 onder vermelding van naam en 
adres.     

Zoals gemeld verhogen we de contributie voor 2022 niet.  

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

 

 

 

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 
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hebben. De vrijwilligers van ons Wlz-team kunnen precies uitzoeken wat in de betreffende 

situatie de juiste keuze is. 
  
U zou leden die zich in zo’n situatie (gaan) bevinden en ons Wlz-team bijzonder helpen als u 
actief wijst op deze tamelijk nieuwe dienstverlening van KBO-Brabant. Er zijn al de nodige 

financiële rampen voorkomen en zelfs teruggedraaid dankzij onze Wlz-adviseurs. 
  
Zijn mensen geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kunt u ze doorverwijzen naar 
KBO-Brabant: (073) 644 40 66. Naam en telefoonnummer worden genoteerd en iemand van 

het Wlz-team neemt dan contact op. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee 

bezoeken. Ter dekking van de onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, 

telefonie- en reiskosten, rekenen we een eigen bijdrage van in totaal 25 euro per adres, 
direct te betalen aan de Wlz-adviseur. 
  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

  Entree Aanvang Activiteit  

8 Maart € 6,-- 
13.00 uur 

!!!!! 

Jaarvergadering met 

Bingo  

15 Maart GEEN 13.30 uur Ad Rooms 
 

De jaren 80 

22 Maart 

 

€ 6,50 

 

13.30 uur 

 

Optreden van Janske en 

Geertje 

 
 

 

5 April € 2,50 13.30 uur Kaarten  

 

12 April  € 6,-- 13.30 uur Bingo 

 

19 April GEEN 13.30 uur Fietsen 

 

27 April   KONINGSDAG 
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TIP van de maand                

 

 

 

 

 

 

 

TIP van het bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZOCHT; 

Bij de laatste jaarvergadering hebben we gevraagd wie zich wilde aanmelden voor de 

kascommissie. Dit voor het controleren van de boeken over het financiële boekjaar 2021.  

2 personen hebben zich aangemeld maar ik heb jammer genoeg hun namen niet genoteerd. 

Willen zij zich met spoed melden bij Jan Maas.  Dank hiervoor.  

Bestuursleden;  

Yvonne Spoelstra Voorzitster gerenyvonne@ziggo.nl 076-5146224 

Jan Maas Pennigmeester molenley@hotmail.nl 076-5201739 

Jacqueline Smit Secretaris kbobredazuid@gmail.com 06-51066383 

Toos van den Ackerveken Coordinator activiteiten toos@ackerveken@gmail.com 076-5650219 

Marijke Maas Coordinator ziekenbezoek molenley@hotmail.nl 076-5201739 

Graag verwijzen wij naar het digitaal 

informatiepunt bij de bibliotheek aan de 
Allerheiligenweg. U kunt hier terecht met al uw 

vragen m.b.t. gebruik mobiele telefoon,  

I-pad enz. Loop er eens binnen met uw vragen, 

zij helpen u verder. 

Wij als bestuur hebben een keertje 
proefgedraaid bij het optreden van Janske en 
Geertje. We wisten dat zij optraden bij KBO 

Breda Oost en zijn daar toen gaan kijken of dit 

iets voor ons (Breda ZUID) zou kunnen zijn.  

EEN VOORMONDIG JA. We hebben 
genoten en GELACHEN. Tranen over de 

wangen.  

Doe uzelf en eventuele introducee een plezier 
en komt gezellig langs en G E N I E T. 
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Triduüm Breda 2022 

 

Op 26,27 en 28 juli 2022 wordt in de Sacramentskerk weer het jaarlijkse Triduüm Breda 

(voorheen Ziekentriduüm Breda) georganiseerd. 

Al jaren brengt het Triduüm Breda mensen bij elkaar. Tegenwoordig richt het Triduüm 

Breda zich niet meer alleen op zieken maar ook op mensen die behoeften hebben aan 

contact en die daar door het jaar heen weinig mogelijkheden toe hebben. 

Op deze drie dagen van het Triduüm Breda worden de mantelzorgers van onze gasten 

ontlast van hun mooie maar zware taak. 

Wij bieden onze gasten 3 dagen van liturgie, bezinning, lunch en ontspanning (gratis). 

Er is voldoende tijd voor ontmoeting met gelijkgestemden, een praatje en aandacht voor 

elkaar. Mede door de betrokkenheid van de vele vrijwilligers die een week van hun 

vakantie gebruiken om anderen bij te staan. 

Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven. 

Zie voor meer informatie en over de opgavedatum www.triduumbreda.nl . 

Voor meer informatie bel naar 06-82042793 of mail triduumbreda@gmail.com 

Ik hoop u op het Triduüm Breda te mogen ontmoeten. 

Adri Verkooijen 

Voorzitter 
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