Juni/Juli

2022

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

Beste leden,

Jacqueline Smit – Antonissen
Jan Maas – penningmeester

Bericht van onze penningmeester

06 - 51066383
076 - 5201739

tel.nr.: 5201739

Heeft u het eerder ontvangen SEPA formulier al gecontroleerd en gestuurd
naar de penningmeester????

Zoja, dank hiervoor
Zoniet, wilt u dit dan alsnog doen.

Verzoek van onze coördinator - ziekenbezoek

tel.nr.: 5201739

Ik lag met jou in het zelfde bed
Vergeet u het niet. Een melding te maken bij Marijke Maas als u weet dat
een van onze leden ziekWe
is ofsliepen
misschienwèl
wel isrechtop
opgenomen in het
ziekenhuis.

Jijzostak
er aandacht
net watvoor
bovenuit
Wel
fijn toch
elkaar.
Vandaar jouw blauwe kop.
Ik lag met jou in het zelfde bed

We hebben een optreden gehad van zangeres Nicole Frijters….. maar jeetje er zijn maar 10 personen hierop afgekomen.
Blijft de vraag aan u.
•
•
•
•
•

Ik We
wassliepen
stapel op
lange lijf
wèljouw
rechtop

Moeten we nog wel muziekmiddagen organiseren?
Vind u het entreegeld te hoog. (( Maar we kunnen niet lager gaan, we moeten er al heel veel op toeleggen ))
Speelde het warme weer mee???

je nu
weten
JijDat
stakmag
er net
watbest
bovenuit

Ik
vond jou
echtblauwe
een reuze
Vandaar
jouw
kop.wijf

Laat het ons weten. Dan kunnen we met de planning voor volgend jaar hier rekening mee houden.

omNL93
op te
vreten.
KBO Breda Zuid – kbobredazuid@gmail.com – Gewoon
Bankrekening:
RABO
0116 728 957
Ik was stapel op jouw lange lijf

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)

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

Consumptie
16

Augustus

€ 7,--

13.30 uur

23

Augustus

€ 7,50

13.30 uur

30

Augustus

GEEN

13.30 uur

6

September

€ 2,50

13.30 uur

13 September € 80,--

07.45 uur

27 September

€ 7,--

13.30 uur

11

€ 2,50

13.30 uur

Oktober

JA

JA

NVT

NEE

ALL-IN

JA

NEE

Bingo

Jeu de Boules

Fietsen

Kaarten

Volendam en Marken

Bingo

Kaarten
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18

Oktober

€ 7,--

13.30 uur

25

Oktober

€ 7,--

13.30 uur

1

November

€ 2,50

13.30 uur

JA

JA

Bingo

Muziek van Jan
Bakkeren (Conanimo)

Kaarten
NEE

15

November

€ 7,--

13.30 uur

JA

Bingo

22

November

GEEN

13.30 uur

JA

Ad Rooms – Jaren 80

6

December

€ 7,--

13.30 uur

13

December

GEEN

20

December

€ 19,--

Bingo
JA

(St. Nicolaas)

13.30 uur

JA

Kerststukjes maken

10.30 uur

ALL IN

Kerstviering
(incl. lunch)

Dagtocht Appeltern ,,De Tuut.
K.B.O. Zuid Breda bruist van de activiteiten vandaag dinsdag 10 mei is dat een
reisdag. Reizen is een vorm van leven en beleven, iedere reiziger is op zoek naar en om
andere dingen te ontdekken. Alles in deze wereld is in wezen het zelfde, maar het zijn
de kleine verschillen die ons het oude en bekende als nieuw doen zien .Er zijn slechts
twee goede redenen voor het maken van een mooie dagtocht om die te doen slagen De
eerste is een goede dag planning in overleg met een gespecialiseerde reis onderneming
die je gedurende de reis het genoegen geeft om de folklore en cultuur te vergelijken met je eigen geboorte
plek.
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De tweede is de voldoening die men geniet wanneer men in eigen huis te zijn terug gekeerd alle
belevenissen van zo’n dagtocht met alle bezochte plaatsen kan beschrijven. Volgens plan reizen we met
De Brabant Express uit Zevenbergen,een specialist in dagtochten. Onze dagtocht begint natuurlijk in
Breda . Om 8.15uur staat onze bus chauffeur Hans met zijn luxe touringcar in de Ypelaardreef voor
vertrek .Jacqueline en Toos die meereizen namens het bestuur controleren nog even de passagierslijst of
alle deelnemers aanwezig zijn.
Vandaag zijn we toevertrouwt aan onze buschauffeur Hans, ik vroeg hem naar zijn familienaam hij zei
schrijf maar op Hans Vroegop. Inmiddels geven de dames van het bestuur het sein van vertrek. Op weg
naar onze bestemming, Appeltern een dorp dat op de grens licht van Brabant en Gelderland. Via de
A27.komen we weldra op A15 richting Tiel. Bij afslag Echteld gaan we de snel weg af Dan klinkt de
stem van de chauffeur door de micro we, zijn bijna op onze bestemming n.l. stoomgemaal. de tuut Bij
aankomst van het stoomgemaal worden we opgewacht door twee gidsen voor een rondleiding in het .
Stoomgemaal . De Tuut was een van de acht stoom gemalen die vanaf 1846 het land van Maas en
Waal bemaalde .Nu de enige origineelste intact werkende stoomgemaal in het Nederlandse rivieren
gebied,
Na de rondleiding staat de koffie op tafel met een uitzonderlijk lekker appeltaart gebak geserveerd door
de Doederij een opvangcentrum voor geestelijke gehandicapten, en dat doen ze perfect op professionele
manier. Bij ons in Breda Ulvenhout is ook zo’n bedrijf ( De Lunchroom genaamd vergeet ze niet een
bezoek te brengen in uw vakantie. Wij worden gevraagd weer plaats te nemen in de gereedstaande
autobus .Op weg naar Moeke Moren een familie bedrijf ,bestaande uit een hotel, restaurant en
rondvaarten.
Het is heerlijk toeven bij Moeke Moore, De Blauwe sluis een vertrek
punt van plezier en diverse attracties, hier worden we gastvrij
ontvangen. Voor ons staat een voortreffelijk buffet te wachten met lekker
eten. Bestaande uit div. soorten brood, vleessalades, te veel om op te
noemen, en onbeperkt koffie thee en melk.
Na de Maas en Waalse lunchtafel stappen we aan boort bij het luxe passagier schip De Sluizer van
rederij Moeke Moore ze hebben een prachtige ligging aan de Maas op de grens van Gelderland en ons
geliefde Brabant. Met de kapitein van het schip varen we een historisch recreatie gebied binnen en
genieten we van de prachtige natuur .Ze noemen dit gebied De Gouden Ham is een zeer groot
indrukwekkend en veel zijdig water en recreatie gebied , van uiterwaarde en het land van Maas en
Waal.. Hier vind je tal van mooie campings ,jachthavens, restaurants, bootverhuur. De Gouden Ham
licht tussen de dorpskernen van Appeltern en Maasbommel het totale gebied bestaat grotendeels uit
water met een verbinding naar de Maas Het zand strand van de Goude Ham is maar liefs 700 meter
lang. Pasgeleden zweefde Jochem van Gelder met zijn ballon over dit gebied voor zijn televisie film.
Omstreeks 16,00 uur zijn we terug in de havenplaats en gaan dit prachtige luxe schip verlaten. Onze
chauffeur Hans staat aan de wal met zijn Brabant Express ons op te wachten. We eindige deze prachtige
dag met een groots diner in Sleeuwijk bij De Heerlijkheid wat eten drinken betreft en personeel heeft dit
restaurant een heel goede indruk achter gelaten.
Op weg naar Breda werden we verrast door een zelf gemaakt afscheid liedje van onze chauffeur
gecomponeerd in de corona tijd (melodie aan het strand stil en verlaten een mooie meezinger).
Tot slot wil ik namens ons allemaal bestuur KBO Breda Zuid de chauffeur van, De Brabant Express
voor deze mooie gezellige dag bedanken.
KBO Breda Zuid :Yes ,We, Can J.H.Zopfi. 27 .05.2022.
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Geachte heer Zopfi, dank voor dit mooie reisverslag.
Onze Toos heeft een onderscheiding ontvangen – Hieronder even het stukje wat in het
parochieblaadje is gepubliceerd.
Beste Toos,
Al heel wat jaren maak jij deel uit van het Mariakoor. Hoe lang, is mij vorige
week ingefluisterd: ruim 25 jaar. Ik zeg met opzet: ruim, want er moet nog
meer dan anderhalf jaar coronatijd bij opgeteld worden.
Je begon je zangcarrière bij het vroegere Gemengd Koor Mariakerk Breda, in de wandeling
afgekort tot GKMB. Toen dat koor in 2012 stopte, ben je samen met nog een paar leden
overgestapt naar het St. Jan de Doperkoor, dat heeft bestaan tot de zomer van 2020.
In de tussentijd bleef je de dames van het Mariakoor trouw, al kreeg je in de loop van de jaren
wel moeite met de hoogste noten van de sopraanpartij. In overleg met Joost ben je toen
overgestapt naar de alten, wat natuurlijk wel even wennen was.
Toos, we kennen je als een optimistische en ondernemende vrouw, die haar mening niet altijd
onder stoelen of banken steekt. Het coronavirus heeft je flink te pakken gehad, maar ondanks
fysieke ongemakken blijf je trouw de repetities en vieringen bezoeken.
Namens de Parochie van de Heilige Familie mag ik je als blijk
van waardering voor je jarenlange belangeloze inzet voor de
koren van de Mariakerk deze onderscheiding overhandigen van
de Nederlandse Gregoriusvereniging. Het bestaat uit een
zilveren draagspeld en een oorkonde.
Gefeliciteerd, dank je wel en nog veel jaren zangplezier binnen
en buiten onze kerk!

We gaan weer op reis 13 september naar Marken en Volendam.
07.45 uur Vertrek vanaf Groot IJpelaardreef
07.50 uur Vertrek vanaf Mariakerk
Vertrek richting Volendam. Onderweg maken we een koffiestop.
11:00 uur Aankomst op Marken. U wordt opgewacht door een
lokale gids welke u gedurende de dag zal begeleiden.
11:10 uur Bezoek klompenmakerij inclusief demonstratie over
hoe klompen worden gemaakt.
11:40 uur Wandeling met reisleider door Marken.
12:15 uur Lunch (Gebakken visfilet of kipfilet met salade en friet in een restaurant op Marken aan de
haven met zeezicht). Geeft u bij het aanmelden aan waar u voor kiest VIS of KIP
13:30 uur Overtocht met de boot naar Volendam. 14:00 uur Aankomst in Volendam.
14:10 uur Bezoek Cheese Factory Volendam inclusief uitleg demonstratie en kaasproeven en oude
Hollandse Stroopwafelbakkerij;
14:40 uur Rondleiding/wandeling met reisleider door Volendam.
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15:15 uur Vrije tijd in Volendam. 16:15 uur Vertrek uit Volendam richting ons dineradres.
17.15 uur We gaan aan tafel voor een heerlijke, luxe koffietafel om deze gezellige Hollandse dag af te
sluiten; 18.45 uur Vertrek naar Breda 20.30 uur Verwachte aankomst Breda.
De kosten voor deze dagreis zijn € 80,-- per persoon.
VOORAF telefonisch opgeven bij Toos van de Ackerveken. (076-5650219)
Geeft u gelijk ook de voorkeur op voor VIS of KIP
Hierna bedrag overmaken op bankrekening: NL93RABO0116728957
t.n.v. K.B.O. Breda-Zuid, o.v.v. Uw naam / 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

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL.
WAT U OOK GAAT DOEN……………….. THUISBLIJVEN OF ER TOCH OP UIT GAAN
GENIET ERVAN

VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT ROND 25 AUGUSTUS.
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