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       KBO-Brabant                 afd. Breugel      
  Belangenorganisatie van Senioren                                                                                            

    

  

          Nieuwsbrief 
 
 

Breugel, 22 december 2020. 

 
Geachte leden, 

 
 

 
Rabo Clubsupport 
 
De prijzen werden dit jaar niet door de Rabobank uitgereikt vanwege corona, maar rechtstreeks 
bijgeschreven op de bankrekening. Het door ons ingediende doel was om volgend jaar extra 
aandacht te besteden aan onze leden wegens corona waardoor wij geen activiteiten konden 
organiseren.  
Veel van onze leden hebben massaal hun stemmen uitgebracht, en degenen die daarbij hulp nodig 
hadden, konden zich tot het bestuur wenden, opdat er geen stem verloren zou gaan. 
Nu kregen we maar liefst € 549,95, dus dat was een grote verrassing en het geeft ook aan dat onze 
leden erg betrokken zijn bij de afdeling en dat zij de voorinformatie via de Nieuwsbrief goed 
gelezen hebben. 
Heel hartelijk dank!!! 
 
ONS data in 2021 
 
De verschijningsdata van Ons zijn in de week van: 
25 januari - 22 februari – 22 maart – 26 april – 25 mei – 26 juli - 23 augustus – 27 september – 25 
oktober –  22 november en 27 december (onder voorbehoud). 
Onze afdeling bezorgt het blad in principe binnen twee dagen bij de leden, samen met de Nieuwsbrief. 
 

Jaarprogramma 2021 
 

U bent van ons gewend een overzicht te ontvangen van onze activiteiten voor het jaar. Dit hebben 

wij wel samengesteld, maar we sturen het nog niet mee vanwege de corona maatregelen. We 

kunnen nog niets organiseren. Het staat wel op onze website! 

 

Kerstcadeau namens onze afdeling 
 

Als u deze brief leest, heeft u inmiddels een cadeautje namens het bestuur ontvangen. 

De cadeaubon die u in de zomer ontving heeft u inmiddels ingewisseld bij Bakkerij Bekkers. 

Het bestuur vond dat de leden wederom wel weer iets extra’s mochten ontvangen na een moeilijk en 

voor velen onder ons een eenzaam jaar, en zelfs geen kerstviering als afsluiting van 2020. Hopelijk 

maakt dit cadeautje iets goed voor het moeilijke jaar 2020. De cijfers bekijkend is de crisis 

voorlopig nog niet voorbij en kunnen we dus het begin van het nieuwe jaar nog geen activiteiten 

organiseren. We zullen nog geduld moeten hebben en hopelijk gaat in het voorjaar de zon weer wat 

schijnen. 

Het bestuur hoopt dat u een beetje kunt genieten van het aangeboden cadeautje, en wenst u ondanks 

de beperkingen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een beter 2021 dan 2020. 
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Van seniorenzomeractiviteiten voor 55 plussers naar “activiteiten senioren winter”. 
 

In 2013 is er een initiatief opgestart om in de zomermaanden extra activiteiten te gaan organiseren 

voor de senioren van Son en Breugel. 

In die periode van het jaar “juli en augustus” lagen er veel activiteiten stil en dat was een gelegenheid 

voor de senioren om toch deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. 

Deze activiteiten werden aangeboden in samenwerking met de drie seniorenverenigingen in Son en 

Breugel, n.l. KBO Son, PVGE en onze afdeling KBO Breugel. Dit geheel werd ondersteund vanuit 

de LEV groep. Ondergetekende heeft dit programma namens KBO Breugel ondersteund en mede 

uitgevoerd. 

Terugkijkend na al die jaren kunnen we stellen dat deze activiteiten geslaagd zijn. 

Het afgelopen jaar konden deze activiteiten niet doorgaan i.v.m. de coronacrisis. 

In juli en augustus hebben Son en Breugel Verbindt en het Vestzaktheater een alternatief programma 

aangeboden aan de senioren van Son en Breugel, met goed gevolg. 

In het najaar is er overleg geweest met de drie seniorenverenigingen en Son en Breugel Verbindt en 

Het Vestzaktheater. In dit overleg is uitgesproken dat we in de toekomst meer moeten gaan 

samenwerken en moeten vermijden dat we b.v. activiteiten gaan uitvoeren die andere verenigingen 

tegelijkertijd op het programma hebben staan. 

Inmiddels is er een programma gepresenteerd (zie Mooi Son en Breugel krant van week 49). 

Alle activiteiten vinden plaats in het Vestzaktheater op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Uiteraard worden de corona voorschriften in acht genomen en alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. 

Net als bij andere activiteiten (b.v. kerkbezoek) moet u zich aanmelden via tel. nr. 0499-373248 of 

via www.actieseniorenwinter.nl 

 

Dus bij deze, maak gebruik van deze activiteiten: 

  5 januari 2021 Voorstelling “Terug naar nu” 

12 januari 2021 Kienen 

19 januari 2021 Lezing over China 

 

Jan Koks 

 
Activiteiten 
 
Tot nader order blijven alle activiteiten opgeschort. 
Als leden ziek zijn of om wat voor reden dan ook aan huis gebonden zijn en/of in het ziekenhuis of 
verpleeghuis verblijven, wilt u dit dan melden bij Hanny Vervoort, tel. 461126 of bij een van de 
andere bestuursleden, zodat we daar extra aandacht aan kunnen besteden. Geef dit ook even door 
als het uw buurman of buurvrouw (KBO lid) betreft. Bij voorbaat dank. 
 

Kerstgedicht 

 

Als je iedere nieuwe dag aanvangt met een gulle lach 

     Als je met een blij gezicht aan je werk denkt en je plicht 

        Als je zonder veel gepraat anderen helpt met woord en daad 

           Als je steeds naar beter streeft dan heb je niet voor niets geleefd 

  

Zalig Kerstfeest en alle goede wensen voor 2021! 

 

 
Met vriendelijke groeten, het bestuur van de KBO afdeling Breugel 
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