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JAAROVERZICHT 2019 KBO – BREDA – OOST
Het bestuur bestaat uit
Peter van Lier, voorzitter en penningmeester a.i. Tevens Cliëntondersteuner en belastinginvuller
Jac van Poppel, secretaris. Tevens VOA (vrijwillige ouderenadviseur) en belastinginvuller
Joy van Dongen -Debono ledenadministrateur
Diny Roovers, redactielid Nieuwsbrief en regelt de bezorging van de Nieuwsbrief
Netty Braspenning organisator activiteiten en vaste vertegenwoordiger KRING KBO Breda
Jan Willems toegevoegd aan het bestuur, Webmaster en redactielid Nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief wordt bezorgd door Alie Marijnissen, zuster Maria-Antoine Westgeest, Elly
Westendorp en haar man, Netty Braspenning, Lien van Dongen en Diny Roovers
Op woensdag 23 januari heeft het bestuur de bezorgers, en de ledenadministrateur uitgenodigd
voor een etentje in het restaurant Croy Boschlist in Teteringen.
Op donderdag 24 januari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren 15 leden en 2
afmeldingen.
Op donderdag 21 februari heeft Dhr. Otto een lezing gehouden over “Veilig ouder worden.” Het
was een voorlichtingsmiddag over brandpreventie en veiligheid.
Op donderdag 28 maart werd weer de jaarlijkse Bingo gehouden. Er waren 19 leden aanwezig.
Op donderdag 25 april. Het was de spelletjesmiddag. Het was de eerste keer dat onze webmaster
foto’s gemaakt. In de nieuwsbrief van mei was de foto te bewonderen. Er waren 13 leden aanwezig.
Op donderdag 23 mei. Het was midgetgolf in Rijen. Er waren maar 9 deelnemers maar dat wil niet
zeggen dat het niet leuk was.
Op donderdag 27 juni Bezoek aan de rechtbank in Breda. Het toegestane aantal van 25 deelnemers
hadden zich snel aangemeld. Opvallend was dat de meerderheid van de deelnemers nooit aan de
reguliere activiteiten deelnemen.
In juli was er geen activiteit
Op donderdag 22 augustus kwam de heer Hinten van Heemkundekring van Breda over het wel en
wee van V&D in Breda. Er waren 12 deelnemers.
Op donderdag 19 september 2 notarissen waren aanwezig, die ons het een en ander kwamen
vertellen over het testament e.d.
Op donderdag 24 oktober Bingomiddag Het was een gezellige middag
Op donderdag 21 november was er een optreden van het smartlappenkoor LIESLEUT. Ook de
bewoners van de Leystroom waren met in grote getallen aanwezig.
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Op donderdag 12 december was er de mogelijkheid om samen met wandelclub
“Op donderdagochtend” naar het Museum “Dansant en het Kermismuseum in Hilvarenbeek te
gaan.
Op woensdagmorgen 18 december was er kerststukjes maken gepland. Helaas was er maar één
aanmelding. Het is nier doorgegaan.
Op donderdagavond 19 december was het kerstdiner. Door allerlei omstandigheden was de
locatie DE EGELANTIER aan de Teringsedijk. Er waren 34 deelnemers. Iedereen ging tevreden
naar huis

Breda, 31 december 2019
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voorzitter
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