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Nieuwsbrief No. 2
februari 2020
Beste Kbo leden,
Jaarvergadering 2020
Graag nodigen we u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering. De vergadering wordt gehouden
in ons gemeenschapshuis op dinsdag 18 februari en begint om 13.30 uur. De zaal is open om 13.00
uur. Speciale aandacht vragen wij voor het financiële verslag waar het bestuur u informeert over de
subsidie regeling van de gemeente Breda. Onder mededelingen willen wij uw mening over ons
voorstel over chauffeurs bij uitstapjes van Kbo Liesbos. Dit voorstel vindt u op de achterzijde van
deze nieuwsbrief.
Na de pauze hebben wij een optreden van Lily Knol. Zij is zandkunstenares en maakt met zand de
mooiste afbeelding via een beamer op het scherm. Dit moet u zien!!

Carnaval
Ook dit jaar is het gemeenschapshuis op zaterdag 22 en zondag 23 februari met carnaval weer open.
Zaterdagmiddag start het carnavals gebeuren met een kinderoptocht. Op zondagochtend hebben wij
voor €6,50 een ontbijt met o.a. gebakken eieren, pannenkoeken enz. Een overzicht van het
programma kunt u vinden op de nieuwe website van het gemeenschapshuis n.l. www.liesbosch.info
of op facebook. Het bestuur heeft besloten om op dinsdag met carnaval geen middag meer te
organiseren. Er is te weinig belangstelling voor bij onze Kbo leden.

Rikken in Liesbos.
Op dinsdag 17 maart is onze afdeling weer aan de beurt om het rikconcours in samenwerking met
Kbo Etten, Prinsenbeek, Leur en Schijf te organiseren. Inschrijven is nu reeds mogelijk. De kosten
voor deze dag zijn €16,50 te storten op ons banknummer NL27RABO0182400115 t.n.v. Kbo
Liesbos met vermelding van “rikken”. Wij zorgen weer voor de lunch en mooie prijzen. Maximaal
kunnen er maar 94 mensen in het gemeenschapshuis Liesbos meedoen. Dus vol=vol. Graag uw
lidmaatschapsnummer er bij zetten dan hoeft onze penningmeester niet zo te puzzelen. Het rikken
begint om 9.00 uur. Zaal is open om 8.15 uur.

Concert Kiwanis
Op 11 maart organiseert Kiwanis een concert in de Basiliek van Oudenbosch met een optreden van
de “Wiener SangerKnaben” . Het optreden begint om 19.30 uur. Kaarten kunt u bestellen op

https://www.kiwanis.nl/halderberge/bestelformulier-wiener-sangerknaben
Meiviering
Op dinsdag 5 mei organiseren Kbo Liesbos in samenwerking met Kbo Etten weer de bedevaart
naar Meerseldreef. Zoals u weet kunt dat doen per fiets, te voet of met de auto.
De liedjes tijdens deze dienst worden weer gezongen door ons Liesbos koor “Liesleut”.
Zet u de datum alvast in uw agenda. In de nieuwsbrief van maart hoort u hier meer over.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: EETERIJ

STRIX van camping Liesbos.

De camping is nu gesloten dus ook de eeterij. In het weekend van 3 april 2020 gaat de eeterij weer open.
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Uw Kbo zoekt “Meerijders” (komt op de agenda van de jaarvergadering)
Lekker met elkaar mee:
Zoals U weet is een bus bijna niet meer te betalen, zeker als je de bus niet vol kunt krijgen.
Bij ons is dat ” volkrijgen” nu net het grote probleem. Een bus heeft ongeveer 50 plaatsen en
wij zijn al blij als wij zo rond de 20 plaatsen gevuld krijgen. Dat wil dan weer zeggen dat wij
de hoofdprijs moeten betalen. Zeker voor de kortere stukjes is dat zeer duur en eigenlijk
onnodig.
In en om Breda zijn er ook veel uitstapjes te bedenken die erg leuk zijn. Het zou mooi zijn
als wij zonder gebruik van een bus dit mogelijk kunnen maken.
Wij zoeken mensen die met hun auto naar uitstapjes zouden willen rijden en nog plaats hebben voor
passagiers.
Stel wij gaan naar de Schrobbelèr fabriek in Tilburg.
De afstand naar Tilburg heen en terug is ongeveer 34 km x 2 = 70 km x 0,25
Eurocent
Totaal: € 17,50 per auto. Iedereen die in de auto zit betaald een evenredig deel.
Stel er zit in een auto; 1x chauffeur en 2x passagiers dan betaalt ieder € 17,50 : 3 = € 5,85
Dit bedrag betalen de passagiers elk aan de chauffeur deze krijgt dan 2x € 5,85 = € 11,75
1x chauffeur en 3x passagiers dan betaalt ieder € 17,50 : 4 = € 4,40.
Dit bedrag betalen de passagiers elk aan de chauffeur deze krijgt dan 3x €4,40 = € 13,20
Zo is elke combinatie mogelijk. De chauffeur krijgt dus geld van de passagiers.
Hij betaalt natuurlijk zelf niet, want hij betaalt de benzine al.
Het mooiste is natuurlijk als je auto vol zit want dat is het goedkoopste. Maar als iemand
alleen wil rijden is dat ook goed. Iedereen maakt dat voor zichzelf uit.
Voor mensen die zich opgeven als chauffeur zou de bovenstaande reken methode
gehanteerd kunnen worden.
Natuurlijk geldt voor iedere reis een ander Kilometer berekening. Maar als wij een uitstapje
organiseren zullen wij dit eerst voor u doorrekenen.
Bovenstaande zou het voor onze leden zeer aantrekkelijk maken om eens in de buurt een
uitstapje te maken. De kosten voor de reis samen met e.v. entreekosten blijven dan laag.
Stel wij gaan naar de Schrobbelèr in Tilburg: De reis met de auto kost dan b.v.€ 5,- plus de entree bij
Schrobbelèr. De rondleiding met borrelarrangement kost € 20,Dan ben je voor ongeveer €25,- uit en thuis mooi toch?
Daar kan geen busreis tegen op……..

Wij gaan dit alles op de jaarvergadering met U bespreken.
Wij rekenen op Uw medewerking.

Bestuur Kbo Liesbos.
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