HET HELE JAAR ACTIEF:
•

•

BAS? WAT IS DAT?

•

•

BAS, de Bergse Actieve Senioren,
is een vereniging van 50 plussers
in de gemeente Bergen op Zoom.
BAS is aangesloten bij KBO Brabant.
We hebben ruim 1650 leden en
we doen met elkaar heel veel om
lekker actief bezig te zijn.

•

•

Elke maand het clubmagazine
BAS NU bij u in de bus
Dinsdagmiddag BAS SOOS, elke
week biljarten.
Twee keer per maand een ontmoetingslunch.
Elke maand twee filmmiddagen,
informatieve lezingen, onze herstelen tabletsoos.
Tussendoor mosselmaaltijd, Lady’s
Day en allerlei andere activiteiten.
Elke maandagmorgen wandelen.

JANUARI:
•
gezellige nieuwjaarsreceptie.

In deze brochure laten we zien wat
dat allemaal is.

MAART:
•
Een hele middag Algemene Ledenvergadering met veel informatie.

En bij wat we hier presenteren
blijft het in de toekomst niet, want
we hebben heel wat enthousiaste
vrijwilligers en nog veel nieuwe
ideeën.

APRIL T/M OKTOBER:
•
Op reis met de BAS reiscommissie.
•
Elke vrijdagmorgen fietsen.

Als u graag “onder de mensen”
bent, graag de deur uit gaat of
nieuwe kennis en ervaringen op
wil doen, dan is BAS iets voor u.
Misschien wilt u wel helpen bij
een van onze vele activiteiten!

JULI T/M AUGUSTUS:
•
Zomerschool met zeer diverse
activiteiten voor de thuisblijvers.
OKTOBER T/M APRIL:
•
BAS cursussen: educatief en/of ontspannend. Volop keus.

Maar ook als u hulp of advies nodig heeft, dan zit u goed bij BAS.

NOVEMBER:
•
Vrijwilligersdag voor alle leden die
zich inzetten voor BAS.

Lees verder en kijk wat er van uw
gading is!

DECEMBER:
•
Kerstviering en kerstdiner, een middag vol stemming en ontspanning

Ziet u er tegenop om alléén naar het theater te
gaan? BAS biedt u een oplossing.

DOE IETS CULTUREELS

Elk jaar maakt de BAS theatercommissie in overleg
met de programmamaker van de schouwburg een
keuze uit het theaterprogramma van Stadsschouwburg de Maagd.
Op de avond van de voorstelling kunt u uw kaartjes
in ontvangst nemen in de hal van de schouwburg, bij
een BAS lid, herkenbaar aan een BAS badge.
Er zijn altijd meer gelijkgestemde BAS leden, dus u
bent zeker niet alléén!

Een kapot apparaat of moeite met uw tablet PC?
De tweede en de vierde dinsdagochtend kunt u
langskomen in de Bernadettestraat. Dan is er de
HERSTELSOOS, waar handige BAS techneuten uw
zieke apparaatje aan een grondig onderzoek onderwerpen en als het even kan, nieuw leven inblazen.
Ook als u weer eens vastloopt met uw tablet of laptop, dan zijn er deskundige en hulpvaardige vrijwilligers aanwezig om u weer op weg te helpen.
De TABLETSOOS is op de eerste en de derde dinsdagochtend .

DOET-IE ‘T NIET?
De BAS cursuscommissie brengt in verschillende
rubrieken een uitgebreid cursusprogramma, dat
varieert van 1 lesdeel voor bijvoorbeeld een lezing
tot maximaal 24 lesdelen bij Taichi.

VOLG EEN CURSUS!

De rubrieken zijn:
• Creatief – ontspannen – bewegen
• Kookcursussen
• Kunst – cultuur – muziek
• Talen
• Varia, gebruik PC, tablet en smartphone
Stil zitten is dus niet nodig. Ontmoeten en kennis
vergaren, om indrukken te bewaren!

Bij BAS kun je een paar keer per week in ‘t Fort
biljarten op drie biljarts. We spelen libre in een
ontspannen sfeer.
De huidige groep bestaat uit een mix van ervaren
en beginnende biljarters, dus als je het ook eens
wil proberen, dan kom je in een groep waar je in
de sport kunt groeien.
Tussendoor bijpraten aan de koffietafel maakt het
extra gezellig!

WORDT DE HELD VAN
HET GROENE LAKEN

GENIET VAN DE
ZOMER(school)
De BAS Zomerschool brengt in de zomerse vakantietijd een uitgebreid programma met vrijwel dagelijks
iets voor Elck wat Wils, veelal éénmalig een halve of
een hele dag, met iedere keer een andere activiteit.
Afgelopen zomer kon er gekozen worden uit maar
liefst 24 verschillende activiteiten.
Actief, creatief, leerzaam of zomaar voor het plezier,
voor alle wensen heeft de Zomerschool een dagje uit
te bieden.
In april verschijnt het speciale nummer van BAS NU
met daarin het nieuwe Zomerschool programma.

DOE MEE MET
BAS ACTIVITEITEN
De activiteitencommissie organiseert door het
jaar heen tal van activiteiten, waaronder:
Lady’s Day
Kerstviering
Vrijwilligersdag
Nieuwjaarsreceptie
Mosselmiddag
Verzamelmiddag
en meer...
Altijd weer druk bezocht en gezellig!

BEN JE EEN
BOEKENWURM?
U leest graag? Sterker nog: u verslindt boeken?
Dan kunt u zich aansluiten bij een van de BAS leesgroepen. In overleg wordt een boek uitgekozen dat
u vervolgens leest en daarna met elkaar gaat bespreken.
Interessant om van anderen te horen wat zij vonden van het boek en welk verhaal of welke les zij
hieruit hebben getrokken. Dat leidt vaak tot verrassende verschillen in de beleving en een interessante discussie!

GA TOCH FIETSEN….
De fietsclub d’Ouwe Krab vertrekt in de maanden
april tot en met oktober iedere vrijdagochtend om
9.30 uur vanaf het BAS honk aan de Bernadettestraat
Deze groep enthousiaste fietsers wil vooral in
beweging blijven en de omgeving verkennen.
Er wordt altijd gefietst onder leiding van groepsleiders en er wordt halverwege gepauzeerd.
Omstreeks 12.00 uur bent u weer terug bij het
vertrekpunt.
Er valt nog zoveel te ontdekken!

BAS heeft een actieve reiscommissie die er elk jaar
weer in slaagt om een aantal gevarieerde dagexcursies aan te bieden.
U gaat met de bus op stap, het gezelschap bestaat
uit minimaal 40 personen. U bezoekt een stad,
een museum, u vaart, u maakt een stadwandeling
of bezoekt een bedrijf of klooster. Moe maar voldaan sluit u af met een vorstelijk etentje. Zo heeft
u weer veel energie opgedaan voor de komende
tijd!
Vooraf aanmelden is noodzakelijk; er is veel belangstelling voor onze excursies.

MAAK EENS
EEN REISJE
Cary Grant in North by Northwest?
De films die BAS draait in de uitstekende filmzaal
van Residentie Meilust zijn heel wat actueler!
Iedere maand kunt u er voor € 7,50 terecht. Een
kopje thee of koffie en een drankje na afloop zijn
gratis.

GA ER EENS UIT!

Tien keer per jaar tonen we een andere film.
Het actuele programma vindt u in BAS NU en op de
BAS website www.basboz.nl.

We krijgen toch allemaal graag geld terug van de
belastingdienst?
Op het moment dat u met belastingaangifte aan de
slag moet, staan onze belastingadviseurs voor u
klaar. Inkomsten en aftrekposten vragen de nodige
aandacht. De belastingdienst wijzigt nogal eens de
regeltjes, dus het is belangrijk om daar goed van op
de hoogte te zijn.
Het advies is (bijna) gratis, betalen aan de belasting
zeker niet - maar dan liefst wel zo weinig mogelijk!

EN WIE VULT HET
BELASTINGBILJET IN?
Iedere maandag om 10 uur vertrekt de wandelclub
“de Stappentellers” vanaf voorheen De Klavervelden, nu bekend onder de naam Stayokay
(Boslustweg) om te wandelen in groepsverband.

ZIN OM TE
WANDELEN?

U kunt aansluiten bij een groep die stevig de pas er
in zet, maar er is ook een groep die het wat rustiger
aan doet. Voor beide groepen is bewegen een belangrijke reden om maandagmorgen op pad te gaan.
Heeft u zin? Begin de week goed en ga op stap in de
vrije natuur.
Na afloop een kopje koffie bij “STAYOKAY”.

HULP NODIG?

DOET DE PC
WEER MOEILIJK?

Soms heb je hulp nodig omdat je er zelf niet meer
uit komt. Dat kan zijn over belasting, huursubsidie,
huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, of andere aanvragen m.b.t. de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning).
OOBOZ (Ouderenbonden Overleg Bergen op Zoom,
waar BAS ook in zit) heeft 3 cliëntenondersteuners
die u graag en deskundig kunnen helpen.

Onze BAS webmaster houdt de BAS website in de
lucht. Daarnaast is hij beschikbaar als vraagbaak
voor problemen met uw PC.

En heeft u vragen op het gebied van andere belangen, bijvoorbeeld woningen, toegankelijkheid, dementie, neem ook dan contact op met OOBOZ.

Als u worstelt met de vraag “welk apparaat is het
beste voor mij?”, dan zal hij zeker vragen “wat
wilt u ermee doen?”

BAS helpt u erbij.

En daarna volgt een gedegen advies!

Hij schiet u -desnoods op afstand- te hulp als uw
PC weerbarstig is. Hij is altijd aanwezig bij de tablet trainingen die BAS organiseert, want ook op
dat gebied heeft hij veel kennis en vaardigheden.

ELKE MAAND
IN DE BUS
Op de 2e en de 3e maandag van de maand kunt u
aanschuiven bij de BAS ontmoetingslunch.
Die wordt verzorgd door leerlingen van de hotelschool “de Canise” aan de Wassenaarstraat.
Voor de leerlingen is het een uitdaging om voor u
een verrassende lunch te bereiden en op te dienen.
Voor de deelnemers is het een verrassing wie uw
tafelgenoot zal zijn en wat u krijgt voorgeschoteld.
Wel vooraf aanmelden, aub.
Eet u smakelijk!

Elke maand krijgt u het clubmagazine BAS NU in
de bus, samen met ONS, het blad van KBO Brabant. Boordevol nieuws en interessante artikelen,
verslagen van BAS activiteiten en aankondigingen
van wat er op het programma staat.
Er zijn speciale nummers met daarin bijzondere
programma’s, zoals voor de BAS zomerschool, de
cursussen in de winterperiode, het theater– en
filmprogramma en het jaarverslag.
Actuele informatie vindt u ook op www.basboz.nl

Vrijwel alle activiteiten van BAS vinden plaats in ons
eigen honk in ’t Fort, Bernadettestraat 4a.

Bij de BAS SOOS kunt u elke dinsdagmiddag van
13.30 – 17.00 uur terecht voor een potje kaarten,
rummikub, darten of zomaar een praatje. Met een
kopje koffie of een biertje erbij bent u samen om te
ontmoeten en te ontspannen.
Op de laatste woensdag van de maand is er een
infomiddag met steeds wisselende onderwerpen,
zoals: de huisarts, apotheek, zorginstelling, flamenco, bijen, inbraakpreventie etc.

ZOEK JE GEZELSCHAP?
Iedere eerste dinsdagochtend van de maand is er een
rollatorspreekuur.
Op een steeds wisselende locatie in onze stad,
meestal in een verzorgingshuis, staan technische
handen voor u klaar om mankementen aan uw rollator te verhelpen of te voorkomen.

EEN PIEPJE EN
EEN KRAAKJE?
De Commissie Lief & Leed geeft inhoud aan warmte,
hartelijkheid en troost.
Bij verjaardagen, een huwelijksfeest, maar ook bij
ziekte en overlijden, komen de leden van deze commissie in actie. Niet de eenvoudigste taak, maar wel
een heel dankbare. Zij zijn het die BAS van z’n menselijke kant laten zien en oog hebben voor vreugde
en verdriet.
Daar waar een bloemetje op z’n plaats is, een medemens behoefte heeft aan troost, ook daar geeft
BAS acte de présence.

Ook krijgt u nuttige tips voor een goed gebruik van
uw rollator. Wat komt er kijken bij het oversteken,
stoep op en stoep af en het nemen van drempels.
Aarzel niet, gebruik deze gratis dienst die u wordt
aangeboden door BAS samen met WijZijn.

ZEG HET MET
BLOEMEN

IK WORD LID VAN BAS !
Voor € 26,00 (2021) per jaar bent u lid van BAS en kunt u volop meedoen met onze vele activiteiten.
Voornaam: ………………………………………Achternaam: ………………………………………………………………………….......……...

M/V*

Adres: …………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………............................................................

Telefoonnummer: ................................................... Mobiel nummer: ................................................................
Geboortedatum: …………………………………………………… E-mailadres: ...................................................................
Opsturen zonder postzegel naar:
Ledenadministratie BAS, Antwoordnummer 64, 4600 VB Bergen op Zoom.
Aanmelden gaat ook online via internet op www.basboz.nl
*: doorhalen, aub.

