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 Wittut al?   Informatiebulletin 24 januari 2023 
 

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

 

Voorwoord van onze voorzitter 

 

Eind goed, al goed en een goed begin is het halve 

werk. Twee ware spreekwoorden! Dat geldt ook voor 

ons als afdeling met een mooie afsluiting, de 

Kerstviering in De Bongerd (voorlopig de laatste 

activiteit in verband met de algehele renovatie). Het 

was een geslaagde middag met ongeveer 75 

aanwezige leden.  

Daarna een nieuw begin in onze nieuwe locatie n.l. 

De Landing. De deelname was boven verwachting; er 

waren 50 leden bij de informele nieuwjaars-

bijeenkomst aanwezig. Dus een goed begin in een 

nieuwe omgeving. 

Deze twee activiteiten geven ons veel vertrouwen 

voor de komende jaren. We hebben al verschillende 

activiteiten gepland voor 2023 en zoeken bovendien 

ook naar nieuwe uitdagingen voor onze leden. 

Maar ook minder goed nieuws! Magriet Slikker heeft 

per 1 januari 2023 afscheid genomen als bestuurslid. 

Zij heeft de overige bestuursleden in kennis gesteld 

van de redenen van haar terugtreden. Wij, als 

bestuur, betreuren dit besluit, maar respecteren haar 

beslissing. Gelukkig wil ze nog blijvende 

ondersteuning verlenen, waar nodig, bij diverse 

activiteiten. Magriet erg bedankt voor jouw inzet en 

betrokkenheid bij onze afdeling. 

Jan Koks 

 

 

Eerstkomende 

evenementen 

31-1-2023 

Kienen in De Zwaan (KBO-

Son) 

28-2-2023 

MuseumPlusBus naar 

Zeeuws Museum Middelburg 

22-3-2023 

Kienen in Den Bauw 

 

 

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 

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 

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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Infopunt OUDERenWIJZER 

❖ Dit is een initiatief van de Seniorenraad Son en 

Breugel in het Dommelhuis. 
❖ De doelstelling van het infopunt is om bezoekers 

in het Dommelhuis (en vooral senioren) te 

informeren over activiteiten die in ons dorp voor 
senioren plaatsvinden. Daarnaast kan en zal de 

aanwezige vrijwilliger (zowel KBO-Breugel als 
KBO-Son leveren o.a. hun bijdrage) informatie 
geven over de mogelijkheden in onze gemeente 

op het gebied van cultuur, sport, kunst en 
educatie. 

❖ Het infopunt in het Dommelhuis is vooralsnog 
dagelijks op werkdagen geopend tussen 11:00 en 

12:00 uur. 

 

 

 

Activiteiten komende maanden: 

Fietsen 01/02/2023 en 01/03/2023 vanaf het Pieter 

Brueghelplein 12:30 uur. Graag met hesje!     

Wandelen 08/02/2023 en 22/02/2023 vanaf het Pieter 

Brueghelplein 09:30 uur.   

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 

Landing. 

Kaarten Iedere dinsdag in Den Bauw. Kaarten van 13:30 uur 

tot 16:30 uur. Deur open om 13:00 uur. Om uit te proberen 

hebben we een Keezenspel aangeschaft! 

Eten 25/01/2023, 22/02/2023 en 29/03/2023 om 17:30 uur 

D’n Achterum bij De Smickel. Aan- en afmelden bij Hanny 

Vervoort. 

Kegelen 26/01/2023, 23/02/2023, 30/03/2023 en 20/04/2023 

om 13:45 uur in de Vresselse Hut. 

 

 

Samenwerking met KBO-
Son 

 

Op 31 januari 2023 is er om 
14:00 uur kienen in De 

Zwaan in Son. De entree 
bedraagt € 5,00. De 
deelnemers krijgen hiervoor 

een kop koffie, een 
consumptie en één 

kienkaart. Een extra 
kienkaart is € 3,00. 

Koersbal: 

KBO-Son wil het koersbal 
opstarten. Het spel lijkt op 
jeu de boules en wordt 

gespeeld met grote ballen, 
met een afwijking naar links 

of rechts. Ze moeten zo dicht 
mogelijk bij de “jack” (het 
doel) zien te komen Er wordt 

gespeeld met twee teams. 
Het koersbal wordt gespeeld 

in de Oase in de 
Dommelstraat op woensdag 
van 10:00 tot 12:00 uur. Bij 

voldoende belangstelling (12 
personen) willen ze zo 

spoedig mogelijk starten. 
Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij Matty van 

Wijk telefoon 0499-471245. 

 

Van harte aanbevolen! 
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Komende dagen worden de contributie-nota’s 2023 

bezorgd. Bijgevoegd is onze Kom-langs-kaart, met het 

verzoek deze uit te reiken aan een niet-lid in uw 

omgeving, met de bedoeling om “nieuwe” leden te 

werven!                                              Bij voorbaat dank! 

 

We gaan iets nieuws doen! 

We gaan beginnen met digitale 

nieuwsflitsen/nieuwsberichten/herinneringen via e-mail! 

Het is gebleken dat de attentiewaarde van dergelijke e-mail-

berichten vele malen hoger is dan die van de geprinte 

informatiebulletins (Wittut al?). 

70% van onze leden (167) heeft een e-mail-adres aan ons 

doorgegeven. Rond 15 februari 2023 sturen wij een test-e-

mail naar deze adressen. Ontvangt u deze e-mail dan hoeft u 

niets te doen! 

Indien u geen e-mail ontvangt, maar wilt u in de toekomst 

toch meldingen ontvangen, meldt dit dan aan de 

ledenadministratie janvanmaasakkers@kpnmail.nl zodat hij 

meteen uw afzender-e-mail-adres kan zien! Telefonisch kan 

ook naar 0499-473298. 

Wij hopen op deze manier veel mensen te bereiken met 

acties, urgente zaken, herinneringen, foto’s, nieuwsflitsen, 

enz. enz. 

Bovendien zijn positieve en (hopelijk géén) negatieve reacties 

ook welkom op secretaris@kbo-breugel.nl.  

 

Als leden ziek zijn of om wat voor reden dan ook aan huis 

gebonden zijn of in het zieken- of verpleeghuis verblijven, 

wilt u dit dan melden bij Hanny Vervoort, zodat wij er dan de 

nodige aandacht aan kunnen besteden. Bij voorbaat dank! 

 

Op de volgende pagina’s ALLES over de GRANDIOZE reis naar het Zeeuws 

Museum in Middelburg op maandag 28 februari 2023 met de MuseumPlusBus!!!!! 

 

 

 

 

 

Mevr. E.A. van den Berg 
– van Kemenade 

Dhr. F. de Bruin 

Dhr. J.C.M. van Deursen 

Mevr. M.C.A. van 
Deursen – Verberne 

Mevr. F.M.A. van Hout – 
van Wanrooij 

Dhr. J.H.W. Jansen 

Dhr. B.C.M. van Riel 

Mevr. J.G. van Riel – van 
Houtert 

Mevr. M.M. van de 
Wetering - Renders 

 

 

Ook twee opzeggingen: 

Mevr. A.P.P.J. van Lieshout 

Dhr. Th. Meekel 

 

 

 

mailto:janvanmaasakkers@kpnmail.nl
mailto:secretaris@kbo-breugel.nl
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De MuseumPlusBus-reis naar het Zeeuws Museum in Middelburg staat gepland op 

maandag 28 februari 2023, zoals al aangekondigd in de Wittut al? van 20 december 2022. 

Onze afdeling mag weer gebruik maken van de mogelijkheid om een museum te bezoeken. 

Er kunnen minimaal 30 en maximaal 45 personen met de luxe bus mee. Bij het Zeeuws 

Museum mogen er maximaal 10 rollators of opvouwbare rolstoelen worden meegenomen 

én maximaal 2 vaste rolstoelen, maar geen elektrische rolstoelen. Gelieve bij inschrijving 

aan te geven of en welke hulpmiddelen u wil meenemen. Hier zal dan rekening mee 

worden gehouden. Er is géén vrij te besteden tijd gedurende deze dag! Dat zou ook ingaan 

tegen de beginselen van het idee MuseumPlusBus! 

 

 

 

Leden van onze afdeling kunnen zich alleen telefonisch “inschrijven” bij Jan van 

Maasakkers 0499-473298 en wel vanaf 17:00 uur op woensdag 25 januari 2023. Dit om de 

aanmeld-volgorde goed te kunnen vaststellen. De inschrijving staat open tot en met 

dinsdag 31 januari 2023. Wie het eerst komt, het eerst maalt! De kosten zijn belachelijk 

laag en wel maar € 17,50 per persoon voor de gehele dag! Er hoeft alleen betaald te 

worden voor de lunch in het museum en de fooien. De reis wordt verder gefinancierd door 

de VriendenLoterij. Op de dag van inschrijving dient er wel betaald te worden. Dit kan op 

twee manieren: (het liefst) door een bankoverschrijving naar het nummer NL88 RABO 

0148 2373 63 t.n.v. KBO-Breugel of gepast contant in een envelop in de bus van Jan van 

Maasakkers, Wilhelminalaan 3/d in Son. Op de envelop vermelden de na(a)m(en) van de 

deelnemer(s). Mochten er dan nog plaatsen vrij zijn in de bus, hetgeen wij ons niet kunnen 

voorstellen bij zo’n geweldig aanbod, dan kunnen leden van KBO-Son zich alsnog 

aanmelden voor de reis, in de periode 1 tot en met 5 februari 2023. Dan volgt de 

definitieve aanmelding bij de MuseumPlusBus-organisatie in Amsterdam. 
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Het dagprogramma is aangepast vanwege de expositie van de Vaandeldrager van 

Rembrandt. De groep drinkt samen koffie/thee en krijgt een rondleiding; daarna wordt de 

groep in tweeën gesplitst, de ene helft gaat lunchen, de andere naar de Vaandeldrager. 

Daarna wisselen. 

❖ 08:00 uur  Aankomst bus op het Pieter Brueghelplein in Breugel 

❖ 08:30 uur  Vertrek bus 

❖ 10:45 uur  Aankomst bus bij het Zeeuws Museum in Middelburg 

❖ 11:00 uur  Koffie/thee met een koekje 

❖ 11:30 uur  Rondleiding met de hele groep 

❖ 12:30 uur  Eerste helft van de groep gaat lunchen; tweede helft naar Vaandeldrager 

❖ 13:00 uur  Tweede helft van de groep gaat lunchen 

❖ 13:30 uur  Eerste helft van de groep naar Vaandeldrager 

❖ 14:00 uur  Vertrek uit museum 

❖ 14:30 uur  Vertrek bus van het Zeeuws Museum in Middelburg 

❖ 16:45 uur  Aankomst bus op het Pieter Brueghelplein in Breugel 

 

 

MuseumPlusBus-lunch: 

❖ Huisgemaakte soep 

❖ Broodje rundskroket en een broodje kaas 

❖ Sapje van de Zeeuwse zon 

❖ Heerlijk Middelburgs kraanwater op tafel 

 


