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Nieuwsbrief  No. 5 
Mei 2022 

Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter 

 Vandaag is het Koningsdag. Gelukkig mooi weer. Vanmorgen naar het gemeentehuis geweest tussen 

alle kramen van de vrijmarkt door. Gisteren mochten we de voorzitter van Kring Breda, Peter van 

Lier, feliciteren met zijn onderscheiding. 

Op 3 mei kunnen we elkaar weer zien in Meersseldreef. Wij zijn als bestuur ook bezig om meer 

uitstapjes te organiseren maar daar hoort U later meer van.  

In deze nieuwsbrief zijn ook enkele mogelijkheden aangegeven. 

Wim Hendrikx 

 
ENERGIETOESLAG BREDA 
Voor de inwoners van Breda is het even opletten. 

Alle lagere inkomens zijn bij de gemeente bekend en krijgen in het 2e kwartaal € 800 vergoeding. Als 

U dat niet krijgt en denkt er wel voor in aanmerking te komen; ga dan naar de site 

www.breda.nl/energietoeslag . 

Die is bedoeld voor lagere inkomens. Daar komt een aanvraagformulier op en het kost niets om dat 

in te vullen. Wie weet? 

 
Ziekentriduüm 
Beste kbo leden, 

Mijn naam is Adri Verkooijen en vanaf dit jaar ben ik 

de nieuwe voorzitter van het Ziekentriduüm Breda. 
Al jaren brengt het Ziekentriduüm Breda in de Sacramentskerk te Breda mensen bijeen die elkaar 

helpen. Van oudsher richt het Ziekentriduüm Breda zich op zieken, vandaar de naam, maar 

ondertussen zie je een verschuiving naar ouderen en eenzame thuiswonenden. 

 
Als nieuwe voorzitter is het mede mijn bedoeling om deze groep ouderen meer te bereiken. Dat is 

lastig, maar door mijn eigen rol als mantelzorger weet ik dat er bij de mantelzorger een ingang is. 

Want wij bieden onze gasten 3 dagen van liturgie, lunch en ontspanning (gratis), waardoor de 

mantelzorger deze dagen ontlast wordt. Liturgie maakt nog steeds deel uit van wat wij doen, maar is 
niet de hoofdmoot meer. Ontmoeting met gelijkgestemde, tijd voor een praatje en aandacht voor 

elkaar zijn kernwaardes geworden. 

Het Ziekentriduüm Breda vindt traditiegetrouw plaats in de 1ste week van de zomervakantie ( op 26, 

27 en 28 juli 2022). De opgave zal medio Juni 2022 zijn. 
Als u hier interesse voor hebt kunt u zich bij de hr. Verkooijen opgeven op onderstaand 

telefoonnummer of via de mail.. 

Adri Verkooijen 

06-12774618 

       Breda Ziekentriduüm : ziekentriduumbreda@gmail.com 
 

http://www.kbo-liesbos.nl/
http://www.breda.nl/energietoeslag
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Zomeractiviteiten 
Na een geslaagd Lentefeest is het bestuur bezig om te kijken of we nog anderen activiteiten kunnen 

opstarten. Natuurlijk gaan we fietsen. Willie Verhoeven is weer bereid om enkele leuke tochten uit te 

zetten. Theo is bezig met het organiseren van een 3daagse fietstocht. 

Deze wordt verreden op 9-10 en 11 augustus. 
De vaste deelnemers zullen hiervoor binnenkort een uitnodiging van hem krijgen. Het bestuur heeft 

besloten,  uit veiligheidsoverweging, dat er maar maximaal 18 leden aan deel kunnen nemen. Ergens 

in augustus willen wij nog een activiteit organiseren met als afsluiting een BBQ. 

In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over. 
 

 

 
 
KBO Breda-Zuid organiseert een busreis naar de musical Soldaat van Oranje.  
Hieronder vindt u de gegevens. 

Het wordt een middagvoorstelling met 1ste rang kaarten. 

Vertrek is om 11.10 uur vanaf H.Maria kerk, Mariaplein 1 Breda, 

en om 11.15 uur vanaf bushalte Groot Ypelaardreef ( apotheek) 
Aankomst Theaterhangaar te Katwijk is rond 13.00 uur 

Na afloop gaan we gezamenlijk naar een restaurant voor een 3-gangendiner. 

Totale prijs hiervoor bedraagt € 115,-- per persoon 

U kunt zich opgeven bij Yvonne Spoelstra. Dat kan per mail naar 

gerenyvonne@ziggo.nl   Telefonisch kan uiteraard ook naar 06-81469388 
 

Als u zich aanmeld vermeld dan dat u van KBO Liesbos bent en geef u telefoonnummer of emailadres 

op zodat zij u kunnen benaderen als het doorgaat of als we het alsnog moeten cancelen.  

U moet nu nog niets betalen. Dit volgt evt. later. 
 

Digi-aanbod van De Nobelaer 
Klik en Tik 

IKlik en Tik is een basiscursus voor de computer. De eerste 10 weken oefen je samen met anderen  

in de bibliotheek onder begeleiding van van onze vrijwilligers. Daarna kunt je thuis doorgaan met 
oefenen. Dit kan  met of zonder begeleiding. 

Meld je aan woensdag van 9.30- 11 uur. Start 11 mei 2022 

Donderdag van 19.00 – 20.30 uur. Start12 mei 2022 

  
 

 

Bestuur KBO Liesbos 
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