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Beste leden, 

 

LET OP. HET TELEFOONNUMMER VAN HET SECRETARIAAT IS 
GEWIJZIGD. ZIE HIERBOVEN. 

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

 

HERHAALD VERZOEK -------------------  GEEF UW EMAIL ADRES DOOR.  

Soms is het noodzakelijk om u snel te kunnen informeren over bijvoorbeeld activiteiten die geen 
doorgang kunnen vinden. EN we dit niet meer op tijd in de nieuwsbrief kunnen melden.  Of als we 
leuke extra activiteiten kunnen aanbieden. 

Hiervoor is het noodzakelijk om uw emailadres te hebben. Niet van alle leden is dit bekend bij ons.  
Geeft u het a.u.b. aan ons door via kbobredazuid@gmail.com. 

Vermeld er voor de zekerheid even uw woonadres bij. Dan koppelen we de juiste gegevens bij de 
juiste persoon. ALVAST DANK HIERVOOR.  
 

Mocht u het SEPA formulier (voor de automatische afschrijving van uw contributie) nog niet 
hebben ingeleverd, wilt u dit dan alsnog afgeven of versturen naar onze penningmeester.           

Senioren Vereniging (KBO) Breda - Zuid 

Secretariaat: kbobredazuid@gmail.com 

Jacqueline Smit – Antonissen       06 - 20099322 
Jan Maas – penningmeester         076 - 5201739 

 

NOVEMBER    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. 
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ALLE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN GEMEENSCHAPSHUIS VIANDEN 

 (Viandenlaan 3-5) tenzij anders vermeld 

                                                            Consumptie 

6 December € 7,-- 13.30 uur 
 

JA 

Bingo  

(St. Nicolaas)  

13 December GEEN 13.30 uur 
 

JA 
Kerststukjes maken 

 

20  December € 20,-- 10.30 uur 

 

ALL IN 
Kerstviering  

(incl. lunch) 
 

 

 

Geeft u zich op voor de gezellige Kerstviering graag vóór 10 december a.s. 
Bij het aanmelden ook de voorkeur voor VIS of VLEES opgeven voor de 
lunch. Graag € 20,--  overmaken nadat u zich aangemeld heeft bij  
Toos van den Ackerveken.  076 – 5650219. 
 
Wij hopen op veel aanmeldingen om 2022 samen mooi te kunnen 
afsluiten. 
De zaal is open vanaf 10.00 uur. 
Wilt u een Kerstverhaal en gedicht voordragen laat het ons maar weten.  
 

 

DRINGEND VERZOEK van de Penningmeester. 

Voor hen die nog geen SEPA formulier hebben teruggestuurd naar de penningmeester DOE DIT ALSNOG. 

Wel een SEPA afgegeven  Uw contributie wordt begin januari automatisch geïncasseerd. 
GEEN SEPA afgegeven  Uw contributie (22 euro p/p) a.u.b. ZELF overmaken in de eerste 

week van januari 2023 
 

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 
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