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 Nieuwsbrief Wittut al? 26 april 2022 
 

 
Redactie: Hans Daans, j.daans@upcmail.nl 

www.kbo-breugel.nl          T: 0499-841182 

 

               Voorwoord van de voorzitter 

Onze nieuw benoemde secretaris Hans Daans heeft een 

nieuwe opzet gemaakt voor onze maandelijkse 

nieuwsbrief. Wij als bestuur zijn positief over het 

resultaat. We hebben dit in goed overleg gedaan met 

Martien Verbruggen , die voor ons gedurende 25 jaar de 

nieuwsbrief verzorgd heeft. 

Deze verandering past goed bij deze tijd, na de 

moeilijke corona-jaren, waar nu de activiteiten weer zijn 

opgestart en we weer voorbereidingen treffen voor 

excursies c.q. reizen in de komende periode. 

                   Naschrift van de redactie 

Voor u ligt het eerste exemplaar van de vernieuwde 

Nieuwsbrief Wittut al? Onze bedoeling is om er t.z.t. een 

verenigingsblad van te maken met verhalen, anekdotes, 

weetjes, historische feiten, puzzels, etc. 

Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening over deze 

nieuwe opzet! U kunt daarvoor een van de 

bestuursleden benaderen. Zie de gegevens op pagina 2. 

 

 

Koersbal 

KBO-Son organiseert al jaren koersbal en kan nog wel wat 

deelnemers gebruiken. Als u interesse heeft of eens kennis 

wil maken met dit spel kunt u zich melden bij een van onze 

bestuursleden, die u in contact brengt met de contactpersoon 

bij KBO-Son. 

 

 

 

Eerstkomende 

evenementen 

18-5-2022 

Vriendenmiddag 

15-6-2022 

Voorjaarsreis 

22-6-2022 

Afsluiting seizoen 

 

Herhaalde melding 
vriendenmiddag 
18 mei in De 
Bongerd 

We houden op 18 mei  
weer een vriendenmiddag 
in De Bongerd! 

Uw bijdrage van € 5,00  
per persoon kunt u 

overmaken op NL88 RABO 
0148 2373 63 t.n.v. KBO 

Breugel onder vermelding 
van “Vriendenmiddag” 

Uw aanmelding is definitief 
na betaling! Aanmelden 

kan tot 10 mei! 

Aanvang 13:30 uur met 
koffie of thee. Er zijn twee 
optredens van zangeres 

Ryan, onderbroken door 
een “buurt”-pauze. De 
sluiting staat gepland rond 

15:30 uur. 
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Terugblik op de jaarvergadering 

Op 30 maart j.l. hadden wij onze jaarvergadering in De 

Bongerd die werd bijgewoond door 55 leden van onze 

afdeling. Zoals ieder jaar werd er teruggeblikt op het 

voorgaande jaar, in dit geval 2021, een moeilijk jaar voor 

onze vereniging vanwege Covid-19 (corona). Veel leden zijn 

blij dat de meeste beperkingen achter de rug zijn en we weer 

vooruit kunnen kijken. Veel activiteiten zijn weer opgestart en 

we hopen dat ons programma voor 2022 weer helemaal 

uitgevoerd zal kunnen worden. Na het officiële gedeelte 

werden een aantal leden gehuldigd vanwege hun 25-jarig 

lidmaatschap en kregen een oorkonde en attentie. Wegens 

ziekte en/of andere reden misten we een paar jubilarissen, 

die de oorkonde en attentie thuisbezorgd zullen krijgen. Ook 

werd er extra aandacht besteed aan Martien Verbruggen die 

ongeveer 25 jaar onze nieuwsbrief tot volle tevredenheid 

heeft samengesteld. Helaas kon hij niet aanwezig zijn, maar 

de vergadering beloonde zijn werk met een luid applaus. Na 

de vergadering kreeg iedereen, onder vertoning van dia’s van 

activiteiten uit het verleden, een drankje aangeboden. Al met 

al een geslaagde middag en hopelijk een start van een goed 

en gezond jaar. 

 

Terugblik kienen 23 maart 2022 

Zoals iedere keer een geslaagde middag voor de 30 

geïnteresseerden met mooie prijzen. Ine en Magriet bedankt 

voor de organisatie. Daarom doen we het in de herfst nog 

eens over! 

 

Mutaties ledenbestand 

Wij verwelkomen als nieuw lid:                                

mevrouw J.L.W. van Weert 

N.B. rond Pasen heeft KBO-Brabant, via Spotta, onder 60- tot 

70-jarigen ledenwerfmagazines verspreid. Hopelijk levert dat 

wat nieuwe leden op! Mocht u dit magazine hebben 

ontvangen, geef het dan door aan een niet-lid. 

 

 

Bestuurs-info 

Voorzitter: Jan Koks, 0499-
476647 j.koks31@upcmail.nl 

Secretaris: Hans Daans, 0499-
841182 j.daans@upcmail.nl 

Penningmeester: Jan van 
Maasakkers, 0499-473298 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl 

(tevens ledenadministrateur) 

Leden: 

Wil v.d. Broek, 0499-475172 
wvdbroek01@kpnmail.nl 

Ine van Riel, 0499-476430  
omaine48@gmail.com 

Magriet Slikker, 0499-785206 
magrietslikker@gmail.com 

Hanny Vervoort 0499-461126 
hanny.vervoort@ziggo.nl 

info@kbo-breugel.nl 

www.kbo-breugel.nl 

NL88 RABO 0148 2373 63 
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mailto:j.daans@upcmail.nl
mailto:janvanmaasakkers@kpnmail.nl
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Activiteiten mei en juni 2022: 

 

Fietsen 

4 mei en 1 juni vanaf Pieter Brueghelplein 09:30 uur. Graag met veiligheids hesje!       

Jeu de boules 

Iedere maandag en vrijdag om 13:15 uur bij De Boerderij. 

Biljarten 

Iedere dinsdag en donderdag vanaf 13:00 uur in De Bongerd. 

Kaarten 

Iedere dinsdag in Den Bauw. Kaarten van 13:30 uur tot 16:30 uur. Deur open om 13:00 

uur. 

Eten 

25 mei en 29 juni om 17:30 uur Achterum bij De Smickel. 

 

Als leden ziek zijn of om wat voor reden dan ook aan huis gebonden of in het zieken- of 

verpleeghuis verblijven, wilt u dit dan melden bij Hanny Vervoort of een van de andere 

bestuursleden, zodat wij er dan de nodige aandacht aan kunnen besteden. Geef dit ook 

even door als het uw buren (KBO-leden) betreft. Bij voorbaat dank! 

 

Klik & Tik 

In samenwerking met Bibliotheek Dommeldal verzorgt SonenBreugelVerbindt twee 

computercursussen voor beginners. De cursussen zijn gratis voor S&B-inwoners. De 

bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek. Om u zo goed mogelijk te kunnen 

begeleiden is de groepsgrootte beperkt tot ongeveer acht deelnemers. 

Klik & Tik de basis: U leert de basisbeginselen van de computer en het internet. De cursus 

bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur. 

Klik & Tik de tablet: U leert de basisvaardigheden voor het werken met een tablet. De 

cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagmiddag van 13:30 tot 15:30 

uur. 

Hebt u interesse meld dit dan bij Hans Daans; hij verwijst u dan door. 
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25 mei 2022 halve dagreis naar Kevelaer 

Deze reis wordt georganiseerd door KBO-Son! 

Er kunnen nog 20 leden van KBO-Breugel mee. Uw contactpersoon voor deze reis is Jan 

van Maasakkers. 

Vertrek om 12:00 uur vanaf het Kerkplein in Son. In Kevelaer is er een viering in de 

Kerzenkapelle Sankt Michael, verzorgd door Pastor Bakermans. Na deze dienst bent u vrij 

tot 17:00 uur. De bus vertrekt dan naar het diner-adres ’t Lijssels Vertier aan de 

Hoofdstraat in Liessel (Deurne). Rond 20:30 uur hopen we weer aan te komen in Son. 

Uw bijdrage van € 32,50 per persoon overmaken op NL88 RABO 0148 2373 63 t.n.v. KBO-

Breugel o.v.v. Kevelaer. Uw betaling geldt als inschrijving! Wegens het beperkt aantal 

plaatsen geldt: Wie het eerst betaalt, het eerst maalt. 

 

15 juni 2022 dagreis Veluwe 

Uw contactpersoon voor deze reis is wederom Jan van Maasakkers. 

Vertrek om 08:00 uur vanaf het Pieter Brueghelplein. (Eventueel 5 minuten later een 

tussenstop op het Kerkplein in Son). Onderweg een stop voor koffie (thee) met gebak. 

Daarna een bezoek aan de zandsculpturen en de beeldentuin. ’s-Middags een lekkerbek- of 

kibbelingmenu met consumptie en een bezoek aan het palingmuseum. Om ongeveer 18:00 

uur dineren wij onderweg. En met een goed gevulde maag arriveren wij rond 20:30 uur 

hopelijk weer in (Son en) Breugel. 

Uw spoedige betaling van € 75,00 per persoon overmaken op NL88 RABO 0148 

2373 63 t.n.v. KBO-Breugel o.v.v. Veluwe. Uw betaling geldt als inschrijving! 

Aanmelding (=betaling) graag zo spoedig mogelijk! Bij onvoldoende Breugelse deelnemers 

kunnen leden van KBO-Son zich na 30 april 2022 ook opgeven. Indien er zich in totaliteit 

te weinig mensen aanmelden zal de reis worden geannuleerd. 

 

In memoriam 

Op 3 april 2022 is Harry Sanders op 87-jarige leeftijd in Eindhoven overleden. Harry heeft 

van 2007 tot 2019 het magazine Ons bezorgd. 

 

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaart. 

 


