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Nieuwsbrief nr. 2, februari 2020
Samenwerking met seniorenvereniging afdeling KBO Breda-Zuid.
Zoals op de jaarvergadering van 23 januari jl. is goedgekeurd, gaan we een samenwerking
aan met de afdeling KBO Breda-Zuid. Deze samenwerking houdt in, dat de KBO Breda
afdelingen Oost en Zuid hun activiteiten vermelden in elkaars nieuwsbrieven.
Dit betekent dat we elkaars activiteiten, zonder extra kosten, kunnen bezoeken.
Alleen als voor alle leden van een afdeling een bijdrage wordt gevraagd, moet u dat ook
betalen, b.v. voor Bingo, Rikken en Jokeren.
Alle activiteiten van de afdeling KBO Breda-Zuid vinden plaats in het gemeenschapshuis
VIANDEN aan de Viandenlaan 2-5, Breda.
We hopen dat deze samenwerking voor iedereen een verrijking is en dat beide afdelingen
er wel bij varen.
Netty Braspenning.

Beste leden
In de jaarvergadering is het idee gelanceerd, om samen naar de KBO bijeenkomsten te
komen. Met samen bedoelen we, dat mensen die het moeilijk vinden om zelf te komen,
eventueel mee zouden kunnen komen met anderen, die in de buurt wonen.
We kunnen een lijstje maken van mensen die het fijn vinden om opgehaald te worden
en een lijstje van mensen die anderen zouden kunnen ophalen en meenemen.
Samen is gezelliger dan alleen. Als hiervoor interesse bestaat of u wilt er meer van weten,
mag u mij altijd bellen of mailen, tel: 076-5714072, e-mail: nettybraspenning@ziggo.nl
Netty Braspenning.

Eetclub!
Ook dit idee is gelanceerd op de jaarvergadering. Het oprichten van een eetclub.
We weten allemaal dat het in je eentje niet gezellig is om ergens te gaan eten, of dat nu een
lunch is of een diner. Daarom willen we een clubje oprichten, om samen met meerdere
mensen te gaan eten, b.v. een keer in de twee maanden of een keer per maand. Dat kan
veel gezelliger zijn. Ook vervoer kan dan worden geregeld.
Dan zou je ook eens kunnen gaan eten bij de diverse scholen die dat in hun programma
hebben staan. Natuurlijk hoeft u geen alleenstaande te zijn, ook met meerderen kunt u zich
aanmelden. Hebt u er zin in, of lijkt het u wel iets, geef u dan op bij Netty Braspenning,
tel: 076-5714072, e-mail: nettybraspenning@ziggo.nl
Er is nog niets vastgelegd, want dat doen we samen. Ik hoor graag iets van u.
Netty Braspenning.

Beste leden van KBO Breda Oost
Zoals u gehoord heeft in de jaarvergadering, kunnen we in de maanden maart april en mei
2020 geen gebruik maken van de lokatie in de DE LEYSTROOM.
Maar we zijn met velen op zoek voor een andere lokatie, dus we hopen er uit te komen.
Netty Braspenning.
Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v.
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UITNODIGING
Donderdag 20 februari 2020
ONDANKS OUDER WORDEN…….GEZOND EN VITAAL BLIJVEN.
Aanvang 14.00 uur in de Leystroom, Lage Kant 60 te Breda.
We beginnen met koffie of thee met Limburgse vlaai.
Daarna een uitleg hoe wij gezond en vitaal kunnen blijven ondanks dat we ouder worden.
Na afloop een nuttige attentie voor iedereen.
We hopen op een fijne opkomst en dat het een mooie middag mag worden.

Agenda

KBO Breda Oost (op donderdag)

20-02-2020
18-03-2020
23-04-2020

Ondanks het ouder worden....gezond en vitaal te blijven. Dit belooft een
gezellige middag te worden met een traktatie. (zie uitnodiging)
14.00 uur. Een lezing over de babbeltruc, waar is nog niet bekend.
bezoek aan museum OUD OOSTERHOUT. Nadere informatie volgt nog.

Agenda

KBO Breda Zuid (op dinsdag)

04-02-2020
11-02-2020

13.30 uur, Bingo in zaal VIANDEN, Breda, kosten € 7, - .
13.30 uur, het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert zingt evergreens, in
zaal VIANDEN, entree gratis.
Op woensdag 13.30 uur, ouderen carnaval in zaal VIANDEN, entree € 5, -.
13.30 uur, Tussen Kunst en Kitsch in zaal VIANDEN.

19-02-2020
03-03-2020

Zaal VIANDEN is gelegen aan de Viandenlaan 2-5 te Breda.
Dus voor iedereen iets te kiezen. Tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

Geachte mevrouw, meneer,
Het pingedrag van bezoekers aan onze zorglocaties en buurthuizen Leystroom en Raffy
willen we stimuleren. Vanaf 15 februari a.s. kunt u alléén nog per pin - met betaalpas of
telefoon - betalen en niet meer met contant geld. Hier zijn verschillende redenen voor, met
in de eerste plaats de veiligheid van u. Maar ook voor ons.
Er zijn geen grote bedragen contant geld meer in de kassa’s, wat bijvoorbeeld een
gewapende overval of greep in de kassa veel minder aantrekkelijk maakt. Een ander
bijkomend aspect is dat de controle over het betalingsverkeer makkelijker en sneller
wordt. Brengt u een bezoek bij ons, neemt u deel aan een activiteit of komt u van een
optreden genieten, dan hoeft u geen of niet veel contant geld meer bij u te hebben.
U nuttigt een drankje en/of hapje en betaalt met pin. Gemakkelijk, veilig en snel.
Contactloos betalen wordt steeds populairder en is ook mogelijk bij onze pinapparaten.
Het is vooral makkelijk voor bedragen tot en met 25 euro, omdat hiervoor geen pincode
nodig is. Dus zo gepiept!
Met vriendelijke groet,
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom
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