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Nieuwsbrief  No. 4 
April 2022 

Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter. 

VITAAL BREDA 
Vanaf nu en tot en met 30 juni 2022 loopt er een actuele ledenwervings-actie voor onze 9 

afdelingen in Breda. Volgens de cijfers verliezen we elk jaar wat leden en dat proberen we 
via deze actie om te buigen.  

Met 46.000 senioren in Breda vanaf 65 jaar, is er een enorme markt om te oogsten. Daar is 

over nagedacht. En is het na een saaie coronatijd van twee jaar, het juiste moment om aan 

de slag te gaan. In deze “ONS” treft u een flyer aan. Leest u die eens door en u wordt 

vanzelf enthousiast. Mogelijk een huisgenoot, de buren, vrienden of denk maar verder, zijn 

via u straks lid van de afdeling.  
Vul vandaag het formulier in – er kunnen zelfs 2 nieuwe leden op – en stop het in een 

enveloppe. Geen postzegel plakken! Met een paar weken wordt uw VVV cadeaukaart en die 

van het nieuwe lid bij u afgeleverd. Volgende maand leest u de eerste resultaten.  

NB: hebt u meer nieuwe leden? Even de achterkant kopiëren en ook dat formulier opsturen! 

Er zijn bij de afdeling ook meer folders beschikbaar. Elk nieuw lid betekent voor u meer 

VVV-bonnen…. 
Wim Hendrikx 

 

Lentefeest. 

Het programma voor het Lentefeest begint is als volgt.: 

11.15 uur Herdenkingstoespraak door onze voorzitter Wim Hendrikx 

11.30 uur een optreden van ons Liesleutkoor. 

12.30 uur een warm en koud buffet. 

Om 14.00 uur optreden en van “Duo weet je nog” 

Inde pauze verkopen we lootjes om de kosten te dekken. 

Na de pauze Wederom een optreden van “Duo Weet je nog”. 

16.00 uur de trekking van de loterij. 

16.30 uur sluiting door de voorzitter met enkele mededelingen. 

Als u nog mee wilt doen kunt zich nog melden bij onze penningmeester door betaling van 

€25,- p.p. op rekening   NL27RABO 0182400115   t.n.v. Theo Quicken 

met vermelding  van  lentefeest en a.u.b. uw naam en lidmaatschap nummer. 

De uiterste datum is echt 6 april 2022.  
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Bedevaart Meerseldreef {Maria viering}  
Zoals in de vorige brief al aangekondigd is de Mariaverering op dinsdag 3 mei. 

De dienst in de kerk begint om 14.00 uur. Uiteraard met medewerking van os koor Liesleut. 

Om 15.45 wordt de Mariaverering voortgezet in de tuin tegenover de kerk. 
Voor de leden van KBO Liesbos bestaat de mogelijkheid om in de pauze een kop koffie/thee 

met appelflap te nemen. Na het bezoek aan de tuin kunt als u dat wilt deelnemen aan een 

broodmaaltijd. De kosten zijn koffie met appelflap €4,50. P.p. De broodmaaltijd met kroket 

kost €14,50.p.p.  Wilt u allebei dan betaalt u €19,- p.p. U kunt het bedrag overmaken op  

rekening NL27RABO 0182400115 van Kbo Liesbos t.n.v. Theo Quicken. Vermeldt u 

alstublieft u lidnummer en wat u wilt hebben. Betaald is opgegeven. 
De penningmeester wil graag voor 24 april uw opgave. Voor alle duidelijkheid de toegang 

tot de kerk en de tuin is natuurlijk gratis. 

 

 

Kleding inzamelen 
Ook dit jaar wordt De Vrouwen Van Nu weer kleding ingezameld voor Mensen in nood. 

Met de opbrengst helpen ze Sam’s kledingactie om kinderen in Oeganda  na covid-19 weer 
naar school te laten gaan. 

Vanaf 19 t/m 23 april kunt u uw oude kleding en schoeisel inleveren bij mevr. Hendrickx’ 

Sprundelsebaan 101 of bij Mevr. Meeuwissen Hogebremberg 15. 

 

 

 
  
Bestuur KBO Liesbos 
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