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Beste leden, 

 

Bericht van onze penningmeester                                          tel.nr.: 5201739 

 

 
 

 

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

 

  

 

 

 

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid 

Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com 

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

 

Juni      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 

In een extra bijlage treft u alle informatie aan over het bijgevoegde SEPA 
(incasso) formulier.  

Zoals aangegeven tijdens de afgelopen jaarvergadering gaan we vanaf 
2023 de contributie automatisch incasseren.  

Het contributiebedrag gaat in 2023 verhoogd worden naar  € 22,-- p/p p/j 

 

 

 

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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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  

 

 

 

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 

 
datum entree activiteit (locatie ’t Houwke tenzij anders vermeld) 

   

08 juni € 5,- Een optreden van het koor MOOI HE. In ’t Houwke. Grote Houw 227.  
Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen.  

22 juni €15,- Met de Museum Plus Bus naar ZEEUWS Museum in Middelburg  
(zie uitnodiging) 

10 aug. € 6,- Bingo. Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen 

14 sept. € 6,50 Een muzikale kwis door de heer K. Schipper. 

12 okt. € 5,- Lezing over genealogie door de heer Jan Willems. Aanvang 14.00 en duurt tot 
16.00 uur. Consumpties inbegrepen 

09 nov. € 6,- Lezing over de Anna kapel en Heusdenhout, door de heer Joossen. Aanvang 
14.00 en duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen 
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16 Augustus € 7,-- 13.30 uur 

 

JA 
Bingo 

 

23 Augustus € 7,50 13.30 uur 

 

JA 
Jeu de Boules 

 

30 Augustus GEEN 13.30 uur 

 

NVT 
Fietsen 

 

6 September € 2,50 13.30 uur 

 

 

NEE 

Kaarten  

 
 

13 September NNB n.n.b. 

 

ALL-IN  
Reisje 

 

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 

 

ENERGIETOESLAG BREDA 
Voor de inwoners van Breda is het even opletten. 
Alle lagere inkomens zijn bij de gemeente bekend en krijgen in het 2e 
kwartaal € 800 vergoeding. Als U dat niet krijgt en denkt er wel voor in 
aanmerking te komen; ga dan naar de site www.breda.nl/energietoeslag 

. 
Die is bedoeld voor lagere inkomens. Daar komt een aanvraagformulier 
op en het kost niets om dat in te vullen. Wie weet? 
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De heer Zopfi, hier op de foto, heeft toegezegd een reisverslag te maken van ons uitstapje van 

10 mei j.l. 

We zullen dit in de volgende nieuwsbrief opnemen. We kijken er met spanning naar uit.  

Het gemaal was misschien iets interessanter voor de heren onder ons. Maar van de rondvaart 
hebben we allemaal genoten.  

En van het afsluitende diner hebben we allen heerlijk gesmikkeld. Namens KBO Breda Zuid 

hebben we het team van Brasserie de Heerlykheid een dank je wel mailtje gestuurd.  
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