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Nieuwsbrief nr. 3, maart 2020
Lieve mensen KBO leden,
Naar ik hoop heeft u de carnaval goed doorstaan; een beetje regen en wind mocht de echte
carnavalsvierder niet deren.
De winter hebben wij weer bijna achter de rug en we hebben al een voorproefje gehad van
de lente, maar pas op: maart roert zijn staart.
Het fietsweer komt er ook weer aan, laat uw fiets goed nakijken, zijn de remmen, licht en
ketting nog OK? Zo niet laat het even door een fietsenmaker nakijken; op de Tilburgse
weg daar kunt u terecht maar maak wel een afspraak.
Zou u een elektrische fiets willen: laat u niet verleiden met kortingen maar overleg en kijk
bij u in de buurt naar een fietsenmaker.
Heeft u nog leuke ideeën voor uitjes of een fijne middag, geef het dan door aan Netty, die
weet er wel raad mee.
Peter van Lier
Voorzitter.

20 februari 2020, OUDER WORDEN EN TOCH VITAAL BLIJVEN.
Er was veel belangstelling voor deze middag.
We hebben genoten van de koffie met Limburgse vlaai, en geluisterd naar Mevr. de Boer.
Ze had het vooral over haar producten die ze aan de man probeerde te brengen.
Al met al een middag vol verhalen.

Mededeling
Omdat wij ook de aktiviteiten van KBO Breda Zuid in onze nieuwsbrief vermelden, ben je
daar ook welkom. Als u een aktiviteit van KBO Breda Zuid wilt bezoeken, verzoeken wij
u om van te voren een berichtje aan Nettiy Braspenning te geven zodat men in Breda Zuid
weet hoeveel mensen men kan verwachten.
Netty Braspenning, tel: 076 5714072
Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v.
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UITNODIGING
Woensdag 18 maart 2020
Een lezing over de verschillende vormen van de BABBELTRUC,
met diverse voorbeelden.
Al zijn we nog zo alert, de oplichter probeert iedere keer wat anders.
Voor een ieder van ons is dit belangrijk.
Aanvang 14.00 uur in ’t Houwke aan de Grote Houw 227 te Breda.
We hopen er allemaal wat wijzer van te worden.

UITNODIGING
Donderdag 23 april 2020
Bezoek aan museum OUD OOSTERHOUT.
Vertrek om 13.35 uur vanaf de parkeerplaats bij de LEYSTROOM.
Kosten zijn € 6, - voor entree, 2 keer koffie of thee met koek en de rondleiding.
We rijden samen dus graag opgeven voor 19 april: bij Netty Braspenning 076 5714072

Agenda

KBO Breda Oost (op donderdag)

18-03-2020
23-04-2020
28-05-2020
18-06-2020

14.00 uur. Een lezing over de babbeltruc. (op woensdag, zie uitnodiging)
Bezoek aan museum OUD OOSTERHOUT. (zie uitnodiging)
Jeu de Boules aan de Nieuwe Inslag
Midgetgolf in Rijen.

Agenda

KBO Breda Zuid (op dinsdag)

03-03-2020
10-03-2020
17-03-2020
24-03-2020
31-03-2020
07-04-2020

13.30 uur. Tussen Kunst en Kitsch in zaal VIANDEN.
13.30 uur. Bingo (eerst jaarvergadering) in zaal VIANDEN.
13.30 uur. Jokeren en rikken in zaal VIANDEN.
13.30 uur. Wordt er gefietst vanaf de Viandenlaan.
13.30 uur. Jokeren en rikken in zaal VIANDEN.
13.30 uur. Paasstukjes maken in zaal VIANDEN.

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

CONTRIBUTIE
Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso van de
contributie over 2020, wordt de contributie in maart afgeschreven.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen in maart de nota voor de
jaarlijkse overschrijving van de contributie. Deze moet voor 10 april 2020 betaald zijn.
Peter van Lier,
Penningmeester.
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