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Beste leden, 

 

Verzoek van onze penningmeester                                          tel.nr.: 5201739 

 

 
 

 

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

 

 De lente komt eraan.  GENIET ERVAN.  

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid 

Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com 

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

 

Mei     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 

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. 
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3 Mei € 2,50 13.30 uur 

 

Kaarten  

  

10 Mei € 74,50 08.20 uur  

De Tuut en Rondvaart 

natuurgebied de Gouden 

Ham   
 

17 Mei € 6,-- 13.30 uur Bingo 

 

24 Mei € 7,50 

13.30 uur 

Graag om   

13.00 uur 

aanwezig 

zijn 

Jeu de Boules 

Graag VOORAF opgeven 

bij het secretariaat 

kbobredazuid@gmail.com 

of 

06 - 51066383 

 

31 Mei GEEN 11.00 uur 

Fietsen ? 

Toos zet de route nog 

uit. 

(Start bij de Mariakerk) 
 

7 Juni € 6,-- 13.30 uur Bingo 

 

14 Juni 

 

€ 6,50 

 

13.30 uur Nicole Frijters zingt… 

 

 

21 Juni € 2,50 13.30 uur Kaarten  
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HERHALING  - U kunt zich steeds opgeven  voor de  MUSICAL  SOLDAAT VAN ORANJE 

29 juni a.s.  

 

Het wordt een middagvoorstelling met 1 ste rangs kaarten. 

Vertrek is om 11.10 uur vanaf H.Maria kerk, Mariaplein 1 

En om 11.15 uur vanaf bushalte Groot Ypelaardreef ( apotheek ) 

Aankomst Theaterhangaar te Katwijk is rond 13.00 uur 

Na afloop gaan we gezamenlijk naar een restaurant voor een 3-gangendiner. 

Totale prijs hiervoor bedraagt € 115,-- per persoon 

U kunt zich opgeven bij Yvonne Spoelstra. Dat kan per mail naar 

gerenyvonne@ziggo.nl   Telefonisch kan uiteraard ook naar 06-81469388 

 

Agenda van Breda Oost. (’t Houwke aan de Grote Houw 227 – Breda)  

Extra info bij het secretariaat van Breda Oost ------      076 – 5653511 of via jacpop@hetnet.nl 

AGENDA  
 

08-06-2022 Een optreden van het koor MOOI HE.  
Dat belooft weer een gezellige middag te worden.  
 
10-08-2022 Bingo  
 
14-09-2022 Een muzikale quiz door de Heer K. Schipper.  
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Extra Bericht van Breda Oost  
Op woensdag 22 juni 2022 kunnen we met de Museum Plus Bus naar het ZEEUWS MUSEUM 

in MIDDELBURG.  

De Bus vertrekt om ± 9.00 uur bij buurthuis ’t HOUWKE aan de Grote Houw 227 en daar zijn 

we om ± 17.00 uur weer terug.  

De bus brengt ons naar Middelburg. Wij worden bij het Museum afgezet, waar de koffie 

klaarstaat en een rondleiding, voor u, word verzorgd.  

In het museum gebruiken we ook de lunch, die bestaat uit een huisgemaakte soep, een broodje 

kaas, een broodje kroket en koffie/thee of frisdrank. De kosten zijn € 15,- p.p. en dient te worden 

voldaan bij opgave. 

Deze reis is ook voor mensen met een rollator of rolstoel, maar die moeten dan wel opvouwbaar 

zijn, zodat ze in het bagageruim van de bus kunnen worden meegenomen.  

 

Wilt u mee, dan graag op geven VÓÓR 31 MEI bij: Netty Braspenning  

076-5714072, met de vermelding of u al dan niet gebruik maakt van een rollator of rolstoel. Denk 

eraan vol is vol en er rijdt maar één bus.  

Wilt u nu al iets meer weten, kijk dan eens op: https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl 

Wij gunnen u een fijne dag in Middelburg en zien u graag op 22 juni. 

 

Netty Braspenning 
 

Let op als u zich aanmeld wilt u er dan DUIDELIJK bij vermelden dat u van Breda ZUID bent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 jaar St Joseph.  Reünie en Schoolfeest     Zaterdag 14 mei 2022  

REUNIE               van 13.00 tot 16.00 uur  -  Sint Josephstraat 5-7 

SCHOOLFEEST van 19.00 tot 00.00 uur  -  Pier 15, Veilingkade 12, Breda 

Aanmelden:  www.100jaarstjoseph.nl 
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Bestuursleden;  

Yvonne Spoelstra Voorzitster gerenyvonne@ziggo.nl 076-5146224 

Jan Maas Penningmeester molenley@hotmail.nl 076-5201739 

Jacqueline Smit Secretaris kbobredazuid@gmail.com 06-51066383 

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

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

 

Belastinginvullers;  

Ton Keim Jorisstraat 47  076 - 5656814 

J. van Beers De Heze 39 076 - 5874253 

 

 

KBO Liesbos organiseert op dinsdag 3 mei een Mariaviering in Meersel 
Dreef. 

De dienst begint om 14.00 uur in de kerk van Meersel Dreef. Na de dienst 

wordt er in de tuin om +/- 15.45 uur een rozenkrans gebeden. De toegang is 

gratis. 
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