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Nieuwsbrief nr. 9, september 2020
Mededelingen
Bijeenkomsten die wij de komende tijd zullen organiseren, moeten voldoen aan de
Coronarichtlijnen. Wat kunt u dan verwachten?
Bij binnenkomsten vullen wij zoals altijd de presentielijst in.
- Nu vragen wij of u gezondheidsklachten heeft, koorts, neusverkouden en hoest.
- Op de presentielijst wordt aangeven dat u hierop geantwoord heeft.
De toegang is alleen voor mensen als ze klachtenvrij zijn.
- Bij binnenkomst en na afloop kan iedereen zijn handen ontsmetten.
- De flesjes handgel staan bij de ingang en iedereen moet 1½ meter afstand houden.
De entree is €4, - per persoon. KBO leden ontvangen hiervoor 2 consumptiebonnen.
- De eerste bon kan, bij aanvang, worden ingewisseld voor een kopje koffie dan wel thee.
- De tweede bon kunt u inwisselen, in de pauze, voor een drankje naar uw keuze.
- Introducees en niet leden, betalen €4, - maar krijgen geen consumptiebonnen
Jac van Poppel
Secretaris

Uw administratie op orde brengen?
Heeft u moeite met bijhouden van uw administratie en wilt u hulp bij het ordenen van uw
post of met budgetteren? Dan kunt u de vrijwillige thuisadministrateur Dhr. Dieckmann
inschakelen. Telefoon 076 5876585 of E-mail tom.dieckmann@planet.nl
Jac van Poppel
Secretaris

Wijzigingen op onze website www.kbo-breda-oost.nl
Onlangs heeft KBO-Brabant bij de nieuwsberichten een icoontje voor Facebook en Twitter
geplaatst, zodat de lezer het bericht op zijn/haar account kan delen.
Onze website is ook gekoppeld aan Google Analytics en kan ik als uw webmaster de
Statistieken bekijken. Deze statistieken geven o.a. het aantal bezoekers weer.
Elke pagina waar tekst staat kan men nu laten voorlezen, omdat voor onze website een
voorleesfunctie is geïnstalleerd.
Jan Willems
Webmaster

Goedkope rijbewijskeuring.
Uw rijbewijskeuring kan nog steeds goedkoop. Voor € 39, - kunt u terecht in de praktijk
van mevrouw Dr. H. Hoogmoed aan de Nieuwe Dreef 39 te Ulvenhout. Betaling alleen
met pin. Afspraken zijn alleen telefonisch te maken. Telefoon: 076-561 28 88.
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UITNODIGING
Donderdag 17 september 2020
BEZOEK VAN DE WIJKZUSTER VAN SURPLUS
Aanvang 14.00 uur in de Poelewei, aan de Monseigneur de Vetstraat 2 te Breda.
Inloop vanaf 13.30 uur natuurlijk met de geldende corona maatregelen,
zoals handen desinfecteren en afstand van 1½ meter.
De entree is €4,- per persoon. KBO leden ontvangen hiervoor 2 consumptiebonnen.
De eerste bon kan, bij aanvang, worden ingewisseld voor een kopje koffie dan wel thee.
De tweede bon kunt u inwisselen, in de pauze, voor een drankje naar uw keuze.
Introducees en niet leden, betalen €4, - maar krijgen geen consumptiebonnen
Wij verwelkomen deze middag de Mensen van SURPLUS van alle afdelingen.
Zij geven ons voorlichting over hoe en wat en wanneer ze voor ons klaar staan.
Zie hieronder.

Zorgbemiddeling
Surplus is een organisatie die in West- en Midden-Brabant een gevarieerd aanbod heeft op
het gebied van zorg, welzijn en wonen. Zij kijken er naar uit om ons wat meer te vertellen
over dit diverse aanbod. Op 17-09-2020 zullen om die reden verscheidene medewerkers
van Surplus een bezoek brengen aan de KBO. U moet hierbij denken aan voorlichting over
o.a. thuiszorg, huishoudelijke hulp, wonen bij 1 van de locaties van Surplus, maar ook
zaken als maaltijdvoorziening en wat er wordt georganiseerd in uw wijk zullen de revue
passeren. Er wordt toegelicht hoe je toegang krijgt tot deze voorzieningen en over het
financiële plaatje wat eraan vast hangt. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van
vragen of om even individueel in gesprek te gaan, ook ondersteunend foldermateriaal zal
aanwezig zijn. We zien u graag die middag!
Valerie Feskens
Zorgbemiddelaar
076 – 208 2200
klantenservice@surplus.nl
Beste Leden,
Leden die zich hebben aangemeld voor het eetclubje, denk niet dat dat nooit meer
doorgaat maar zoals u begrijpt kan het nu nog niet. Maar u bent niet vergeten.
Zodra er een mogelijkheid is neem ik contact met u op en plannen we een datum.
Maar helaas is de mogelijkheid er nog niet, want er zijn wel restaurants open maar omdat
we niet in een huishouden horen moeten we 1.50 meter uit elkaar zitten en dat is niet leuk.
U hoort van mij als er een mogelijkheid is.
Lieve groeten
Netty Braspenning.
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Agenda voor de komende maanden (onder voorbehoud van corona maatregelen).
17-09-2020: (donderdag) Bezoek van de wijkzuster van Surplus (zie uitnodiging).
28-10-2020: (woensdag) Komt iemand vertellen over de babbeltruc. Deze bijeenkomst
begint om 15.00 uur in ’t Houwke aan de Grote Houw 227 te Breda.
18-11-2020: (woensdag) Bijeenkomst om 15.00 (door corona, helaas) nog niet bekend.
December : Daar weten we nog niets van.
Voor de activiteieten van november en december moeten we van te voren weten hoeveel
mensen er komen en moeten de leden zich van te voren aanmelden.
Dit in verband met het maximum personen dat aanwezig mag zijn.
Indien u wilt komen, moet u zich aanmelden bij: Netty Braspenning tel. 076 571 40 72,
Diny Roovers tel. 076 521 71 29 en Jac. van Poppel tel. 076 565 35 11
Netty Braspenning

Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 7/8
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Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon
14 houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26
kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37
boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46
soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal
profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68
troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport.
Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8
ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15
wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28
bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42
weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52
mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62
honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden.
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Maak het ze niet te makkelijk!
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te
informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd
Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te
zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten,
is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook
elke oudere.
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel
mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van
belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de
politie.
Wat kunt u in de maand september verwachten
- In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;
- Elke week wordt een ander thema behandeld:
- Week 36 (1/9 t/m 7/9)
: Meekijken bij pinnen
- Week 37 (8/9 t/m 14/9) : Babbeltrucs
- Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
- Week 39 (22/9 t/m 28/9) : Phishing
- Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er
worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met
tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover
neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38);
- Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven,
met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar
deze webinars geplaatst.
- Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden
besteed aan de onderwerpen;
Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze
vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen
naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw
telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.

pag. 5

KBO Breda Oost
Belangenorganisatie van senioren

pag. 6

