NIEUWSBRIEF November 2021
Speciaal voor onze leden

De seniorenvereniging Senior5.0 behartigt de
belangen van de leden en biedt een breed pakket
van activiteiten en diensten aan om het leven in de
pensioenleeftijd, maar ook voor de mensen vanaf
50 jaar aangenamer te maken. In het bijzonder in
de wijken Theresia-Loven-Besterd.

Kruiswoordpuzzel

63 metalen staafje 65 zangnoot 66
Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam
71 provinciehoofdstad.
Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations
4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan
8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig
11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok
18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig
samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking
36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf
39 filmpersonage 42 flink en sterk 43
waterverf
44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler
47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder
61 gravin van Holland 62 honingdrank
64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus
69 overmatig.
Bericht van de Penningmeester

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes
met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in
Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in
Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking
21 luitenant 22 harde wind 24 per adres
25 in hoge mate 26 onderdanigheid
27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk
31 water in Friesland 33 kiem 34 catastrofaal
37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn
45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt
51 als onder 53 geweldig 54 gewoon
56 bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant
59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht

Beste Leden, Het nieuwe jaar nadert weer en dus is
het weer tijd om de contributie te betalen .De
mensen die voor automatische incasso hebben
gekozen hoeven dus niets te doen. Als u niet weet of
u hier voor hebt gekozen, Ik ben van plan om op 29
december de incasso uit te voeren. Dus zou u op 1
januari de afschrijving op uw rekening moeten zien.
Ziet u dat niet dan weet u dat de contributie
handmatig moet worden over gemaakt op rek. nr.:
NL 05 SNSB 0919 0824 40
Hieronder de bedragen:
Gewoon lidmaatschap : € 23,00
Gastlidmaatschap :
€ 16,00
Biljarters:
€ 35,00

Kerstviering 2021
Het bestuur van Senior5.0 (KBO) vindt het niet
Verantwoord om in deze tijd van vele
besmettingen door corona een Kerstviering te
Houden.
We hebben daarom besloten om toch voor
ieder lid een presentje te verzorgen.
De bedoeling is om half December dit presentje
bij iedereen te bezorgen.
Groeten het bestuur.

Nieuws over de BINGO !!!
Met ingang van het nieuwe jaar 2022 gaan we
weer Bingo draaien.
Elke eerste vrijdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur
LET OP!!!!
De bingo wordt gehouden in de Bijsterhof.
Iedereen is welkom. De juiste locatie van de
Bijsterhof is: Hoek Buitenstraat en van
Mierlostraat.
Adres: Buitenstraat 1 5041NL Tilburg
Hopende op een goede opkomst op vrijdag 7
Januari.
Tot dan.
Voor nadere informatie, Tel 013-5352357
Gastlidmaatschap.
Als u wilt deelnemen aan activiteiten van een
andere Afdeling, dan kunt u daar informeren
naar een “gastlidmaatschap”. Veel van de KBOBrabant aangesloten seniorenverenigingen
bieden die mogelijkheid. U betaald dan niet nog
eens de contributie voor KBO-Brabant ( dat
doet u immers al via uw eigen Afdeling),maar
wel die voor de gast-Afdeling. Is een
gastlidmaatschap niet mogelijk of gewenst, dan
kunt u bij die Afdeling informeren of de
activiteit van uw interesse, al dan niet tegen
betaling, wel voor u toegankelijk is.
Diensten, kortingen en services:
Senior5.0 is aangesloten bij KBO-Brabant en
deze biedt u de volgende diensten en
lidmaatschapsvoordelen aan. Voor meer
informatie ga naar de KBO Website
Meedoen regeling:
De contributie en de kosten voor (sommige)
activiteiten komen in aanmerking voor de
Meedoen regeling. De werkwijze: U meld zich
aan bij de gemeente. Dan krijgt u een
toekenningsbrief inclusief een klantnummer.
Dit klantnummer neemt u mee naar de
Seniorenvereniging Senior5.0.
Contactpersonen: Frank van der Meijs of Gerrit
Brouwers.
We hebben uw nummer nodig om uw gegevens
op te zoeken en te noteren dat u de Meedoen
regeling bij ons gebruikt.

Vaste activiteiten Senior 5.0
Biljarten ( biljardclub)
Elke dinsdagmiddag van 13:30 tot 16.30 uur.
Elke donderdagmiddag van 13:00-17.00 uur .
Locatie: MFA Het Spoor.
Contactpersoon: Sjef Snijders tel: 013-4550804
Jeu de Boules (twee clubs) weer opgestart
iedere woensdag van 14:00-17:00 uur. Locatie
binnenterrein van de Bijsterstede.
Contactpersoon:
Toon Huijbregts. 013- 542 58 72.
Iedere vrijdagochtend in de zomermaanden
van 10:30-12:30 uur in de Stadstuin Theresia,
Theresiastraat 15a Tilburg.
Bovenstaand alleen in de zomermaanden
van mei tot november.
Contactpersoon Ben van den Abbeele tel: 013
590 70 30.
Rikken
iedere dinsdagavond vanaf 19:30 uur in de
Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a Tilburg.
Eigen bijdrage €2,50. Contactpersoon Ben van
den Abbeele tel: 013 590 70 30.
info@stadstuintheresia.nl
Rikken op de dinsdagmiddag: 14:00-17:00
uur
Er wordt bekeken of het mogelijk is om ook een
groep op te starten die kan komen rikken in de
Stadstuin op de middag.
Nadere info volgt.
Sjoelen :
Elke vrijdagochtend in de Stadstuin Theresia
van 10:30-12:30 uur.
Contactpersoon:
Ton Hendriks tel: 013 590 70 30.
Inloopdagen Stadstuin.
In de Stadstuin Theresia is het mogelijk om
binnen te lopen voor een gezellig praatje,
spelletje of rustig de krant te lezen.
De inloopdagen zijn op dinsdag en donderdag
van 10:00-16:00 uur.
Voor een kopje thee of koffie wordt een
bijdrage gevraagd van €1,-.

Info: Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a
Tilburg. Tel: 013-590 70 30.

Vrijwilligers - vacatures Senior5.0
Wellicht heeft u zelf interesse om tot ons
enthousiaste team van vrijwilligers toe te
treden.
We zijn op zoek naar mensen voor
onderstaande functies.
Mensen die mee willen helpen bij de Bingo. (
elke eerst vrijdag van de maand in Het Spoor),
Bezorgers van de “ONS “ , de Nieuwsbrief en
flyers, Bestuursleden, Leden voor de redactie
van de nieuwsbrief, Organisator en mensen die
willen meehelpen met de voorbereiding en de
verzorging van de kerstviering.
Activiteitenbegeleider en organisator die het
geheel in de gaten kan houden.
Heeft u interesse in een of meerdere taken
of wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met: G Brouwers 013-535 23 57.
Marijke Goyaerts
marijkegoyaerts@home.nl tel: 0657843740.
Oplossing kruiswoord puzzel.

De nieuwsbrief Senior5.0 is een uitgave van de
Senior5.0 en omvat de wijken Theresia-LovenBesterd.
Voorzitter: Peter Vermijs:
mail@petervermijs.nl , tel: 06-22406274
Secretariaat: Marijke Goyaerts
marijkegoyaerts@home.nl tel: 06-57843740
Penningmeester: Frank van der Meijs
frankvdmeijs.fvdm@gmail.com
tel: 06-50652233
Redactie Nieuwsbrief:
Peter Vermijs,
Frank van der Meijs
Reacties kunt u sturen naar het secretariaat
van de Senior5.0 tel:06-57843740.

