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 Wittut al?    Informatiebulletin 24 mei 2022 
 

 
Redactie: Hans Daans              j.daans@upcmail.nl                     T: 0499-841182 

 

Voorwoord van de voorzitter                        

(afscheid seniorenraad) 

Op 2 mei 2022 heb ik, samen met andere leden, na een 

lange periode afscheid genomen van de seniorenraad. In 

2020 werd een dergelijke beslissing nog beïnvloed door het 

wegvallen van de voorzitter en iets later de vicevoorzitter 

(door gezondheidsproblemen). De penningmeester was, na 

een lange periode, ook toe aan de afsluiting van zijn 

functie. In die periode is er actie ondernomen in het kader 

van de werving van nieuwe leden, met als resultaat dat er 

nu een nieuw bestuur is, dat de kar gaat trekken. In deze 

fase van vernieuwing is er een werkgroep geformeerd, die 

het beleid naar de toekomst gaat uitstippelen. Tot 

voorheen waren alle ouderenverenigingen 

vertegenwoordigd in de seniorenraad. In de huidige 

overgangsperiode zal de voorzitter van KBO-Son (Ciel 

Saris) ook ons vertegenwoordigen. Dit is tijdelijk, want 

binnenkort zal een vertegenwoordiger van KBO-Breugel in 

de raad plaats nemen. Op dit moment zijn we bezig om de 

juiste persoon te vinden. Terugkijkend neem ik met een 

goed gevoel afscheid van de raad, waar ik vanaf het begin 

deelgenoot van ben geweest. Het is goed dat nieuwe 

mensen, met nieuw elan, het stokje overnemen! 

 

 

Zéér interessante site: 

www.langerthuisinhuis.nl  Site voor iedereen die graag veilig 

en gezellig in zijn eigen huis wil blijven wonen. Nu en in de 

toekomst! U vindt hier keuzehulpen, tips en allerlei dingen 

om te doen, thuis en buiten de deur. 

 

 

 

Eerstkomende 

evenementen 

15-6-2022 

Voorjaarsreis Veluwe 

22-6-2022 

40-jarig jubileum 

13-7-2022 

Excursie DAF-museum 

 

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 

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 

http://www.langerthuisinhuis.nl/
mailto:j.koks31@upcmail.nl
mailto:j.daans@upcmail.nl
mailto:janvanmaasakkers@kpnmail.nl
mailto:info@kbo-breugel.nl
http://www.kbo-breugel.nl/
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40-jarig jubileum op 22 juni 2022 

Wij als bestuur willen u, vanwege ons jubileum, een mooie en 

verrassende middag aanbieden. 

Wij openen met een heerlijke koffietafel, waarna een 

verrassingsoptreden gepland staat. Hopelijk (en dat 

verwachten we ook) dat veel mensen dit met ons willen 

komen vieren.  

Het is moeilijk in te schatten hoeveel leden zullen komen. 

Daarom vragen wij u om u op te geven via het 

aanmeldingsformulier dat als bijlage bij dit bulletin is 

gevoegd.  

Hierin vragen een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon. Dit 

om te vermijden dat het te vrijblijvend wordt. We willen 

vooraf weten hoeveel KBO-ers er komen. Maar dit lijkt ons 

logisch in verband met de koffietafel en andere 

voorbereidingen.     

Wij zien u graag op 22 juni 2022 om 12:30 uur in De 

Bongerd. 

Wel goeie zin meebrengen! 

 

Bezoek ook eens de buren 

Breng ook eens een (virtueel) bezoek aan onze buren, ofwel 

de sites van de KBO-afdelingen bij ons in de buurt:  

www.kbolieshout.nl 

www.kbo-mariahout.nl 

www.kbo-son.nl 

www.kbo-zijtaart.nl 

www.senergiek-nuenen.nl 

www.senior-rooi.nl 

www.seniorenbelangwoensel.nl 

www.wijnuveghel.nl 

 

 

 

Keek Brabantse Streektaal 

Kiske waar al aauwd. Hij 
waar al vijfentachtig en ’t 

ging nie goewd mee hum. 
Nee, ze ha’n ‘m beneeje in 
de goei kamer geleed um te 

stérreve, want hij waar 
ernstig ziek en há nie lang 

mir te leeve. Mar op ’n 
gegivve moment wordt ie 
wakker en roikt ‘nen hirlikke 

geur oit de keuke. Zéllef 
gebakke keek, dacht ie. Hij 

ruupt ’n par kirres um z’n 
vrouw, mar die hurt ‘m nie. 
Hij krijgt zunne zin in diejen 

eige gebakke keek, déttie 
besloit um naor de keuke te 

goan. Mi veul moeite wit ie 
al kroipend de keuke te 
bereike. Meej z’n léste 

krachte prebeert ie ’n plak 
keek van d’n aonrecht te 

vatte, mar net op da 
moment krégt-ie ‘nen 
ontieglijke klap teege zunne 

kop………….. 

‘Afbleive’ zeej z’n vrouw, 
‘dieje keek is vur nao de 
begraffenis……………’ 

 

 

http://www.kbolieshout.nl/
http://www.kbo-mariahout.nl/
http://www.kbo-son.nl/
http://www.kbo-zijtaart.nl/
http://www.senergiek-nuenen.nl/
http://www.senior-rooi.nl/
http://www.seniorenbelangwoensel.nl/
http://www.wijnuveghel.nl/
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Mutaties ledenbestand  

Opgezegd wegens verhuizing:                                  

mevrouw C.M.M. van Eck 

 

Een tijd geleden 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. 

 

Activiteiten juni en juli 2022: 

 

Fietsen 

1 juni en 6 juli vanaf Pieter Brueghelplein 09:30 uur. Graag 

met 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 

1 juni 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! 

 

 

Krek 

(18e eeuw) (inf.) juist, 
precies, net. Samentrekking 
van correct? 

Zo staat het in het 
woordenboek. 

Ik ben in de Breeakker 
geboren. Na enkele jaren 

verhuisden wij naar 
Schijndel (Boschweg). Daar 

praatten wij, buiten school, 
plat Skéndels. 

Na vijf jaren vertrok ons 
gezin weer. Nu naar 
Roosendaal (West-Brabant). 

Daar was weer een ander 
dialect, eeh.? Bé jot. 

Daar werd ik hard 
uitgelachen bij het gebruik 

van het woord krek. 
Daarvan hadden ze daar nog 

nooit gehoord! 

Volgens het woordenboek 
wordt het woord krek ook in 
Vlaanderen gebruikt. 

(Roosendaal grenst aan de 
Vlaamse gemeente Essen). 

Hebben jullie ooit krek 
hetzelfde meegemaakt? 

Ik ben benieuwd! 

 

(Hans Daans) 
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Dagreis op 15 juni 2022 naar de Veluwe 

In de nieuwsbrief van 26 april 2022 kon u zich aanmelden 

voor deze reis.  

Omdat het voor veel mensen nog ver in de toekomst leek, 

viel het aantal inschrijvingen wat tegen. Daarom zijn er nog 

plaatsen vrij en kunnen leden en (volwassen) niet-leden zich 

alsnog inschrijven middels bijgevoegd aanmeldingsformulier. 

Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan! 

 

Excursie DAF-museum in Eindhoven op 13 juli 2022 

Woensdagmiddag 13 juli a.s. organiseren wij een 

aantrekkelijke excursie naar het DAF-museum. Er wordt 

zowel per auto als (bij goed weer) per fiets vertrokken. 

Voor het programma en de kosten zie het bijgaande 

aanmeldingsformulier. 

 

Jan van Maasakkers heeft het er maar druk meegehad; want 

bij dit bulletin zijn maar liefst drie aanmeldingsformulieren 

gevoegd!          

 

 

Advies 

U vindt een mobiele telefoon wel handig, maar niet het 

allerbelangrijkste. Er zijn dagen dat u hem uitzet en weglegt 

omdat u denkt: “Als ze me nodig hebben, weten ze me wel te 

vinden!” Dat is dus niet altijd het geval. Want als uw mobiele 

telefoon uitstaat, kunt u geen NL-Alert ontvangen bij een 

noodsituatie bij u in de buurt. 

Zorg er daarom voor dat uw mobiele telefoon altijd opgeladen 

is en aanstaat! Voor uw eigen veiligheid. En de veiligheid van 

de mensen om u heen. 

 

 

 

Weetje 

Pil vergeten, wat nu? 

Laat in de middag besef je 
ineens dat je vanochtend je 
medicatie bent vergeten te 
slikken. Wat nu? Alsnog 

nemen, of een dosis 
overslaan? In het algemeen 

geldt dat je binnen acht uur 
na je normale slikmoment 
nog je medicatie kunt 

nemen. Als je die pil(len) 
veel later naar binnen gooit, 

zit je misschien te dicht 
tegen de volgende dosis 
aan, met alle mogelijke 

gevolgen van dien. Bij 
medicatie met een lange 

halfwaardetijd (tijd die nodig 
is om de hoeveelheid 
geneesmiddel in het bloed te 

halveren), is het vaak geen 
ramp om een dosis te 

missen, dus kun je ook een 
keer overslaan. In alle 

gevallen is het goed het 
advies van dokter of 
apotheker te volgen en de 

bijsluiter goed te lezen. 

 

(Quest) 
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Programma / aanmelding 40 jarig jubileum  

Woensdag 22 juni 2022 in de Bongerd. 

 

Middagprogramma: 

12.30 uur   Koffietafel 

14.00 uur   Verrassing optreden 

14.30 uur   Pauze    

14.45 uur   2e optreden 

± 15.30 uur Sluiting 

 

 

- Uw bijdrage, € 5,00 per persoon graag overmaken op rekening nr.  

     NL88 Rabo 01482 37363.          Omschrijving   40j. jubileum.  

 

- Mag ook contant in een envelop, afgeven bij Jan van Maasakkers,  

     Wilhelminalaan 3 d, Son. (tel. 0499-473298)  

     Vergeet niet uw naam en adres. 

 

- Uiterlijke aanmeldingsdatum :  15 juni. 
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Aanmeldingsformulier / Programma 

Excursie DAF museum( Tongelrestraat 27, 5613 DA Eindhoven) 

 woensdag 13 juli 2022  

 

Middagprogramma: 

 

    13.00 uur Vertrek vanaf Pieter Brueghelplein per fiets bij mooi weer 

  13.30 uur  Vertrek per auto    ”                   ” 

 ± 13.50 uur Aankomst museum.  

    14.00  uur Arrangement: Ontvangst met  koffie (2 x) + vlaai. Daarna 

rondleiding met gidsen. 25 personen per gids. 

 ± 16.30 uur Sluiting  

  

Uw bijdrage, € 15,00 per persoon, graag overmaken op rekening nr.  

NL88 Rabo 01482 37363. t.n.v. KBO Breugel, omschrijving: DAF     

Museum.  

- Mag ook contant in een envelop, afgeven bij Jan van Maasakkers, 

Wilhelminalaan 3 d, Son  tel. 0499-473298).        Vergeet niet uw naam en 
adres vermelden. 

 

        Uiterlijke aanmeldingsdatum:  5 juli . 


