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Nieuwsbrief nr. 1, januari 2021
Beste leden
Op de allereerste plaats een gezond en gelukkig 2021
Ik hoop voor u en allemaal een jaar dat beter verloopt dan het afgelopen jaar.
Een jaar waarin het Corona spook verdreven wordt. Een jaar waarin we elkaar weer
kunnen ontmoeten bij de bijeenkomsten van de KBO. Een jaar waarin een agenda
afgewerkt kan worden, dat kan nu nog niet. Dus u krijgt geen agenda te zien op deze
plaats, maar een summier overzicht van de dingen die we wel aan het voorbereiden zijn,
nl. de jaarvergadering, een bingo, een reisje naar een museum met de bus. Ik kan nu nog
niet vertellen wanneer deze aktiviteiten doorgaan.
Dus wens ik u allen nog even geduld, er komt verbetering want het vaccin komt eraan.
Een jaar waarin we wel kunnen gaan eten met iedereen die zich heeft opgegeven voor de
eetclub (ja ik heb alle adressen nog).
Lieve groeten,
Netty Braspenning.

Beste leden
Zoals U allemaal weet bestaan er 9 afdelingen in Breda van de KBO.
Hierom is er een KRING, waarvan alle afzonderlijke afdelingen lid zijn. Die hebben
ongeveer 8 à 10 keer per jaar een gezamenlijke vergadering. Daar is natuurlijk een bestuur
van het z.g. kring bestuur. Hier is door het plotseling overlijden van de secretaris een
vacature ontstaan. Daarom is aan alle afdelingen gevraagd of er personen zijn die interesse
hebben om het bestuur aan te vullen. Dit hoeft niet als secretaris zijn, want er zijn
meerdere plaatsen in het bestuur vrij en men zou heel graag aanvulling hebben. Mogelijk
zijn er onder onze leden mensen die zin hebben om dit te gaan doen, meld u dan aan bij
onze secretaris de heer van Poppel, tel.: 076 5653511.
Ik hoop dat iemand hier voor interesse heeft.
Alvast bedankt.
Netty Braspenning.

Hierbij de telefoonnummers en E-mail adressen van het bestuur.
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Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 12

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief 12 moet zijn; KLEURENPRACHT.
Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd. Door loting is Dhr. C. van Dijk
de prijswinnaar. Zeer binnenkort wordt het prijsje thuisbezorgd.

PRIJSPUZZELEN
Leden van KBO Breda Oost kunnen met de puzzel op pag. 3 een prijsje verdienen.
Zij moeten hun oplossing, vóór 14 januari inleveren bij onze secretaris Jac van Poppel,
tel.: 076 5653511, e-mail jacpop@hetnet.nl of Eekhoornstraat 6B5, 4817 ES maar dan
liefst na 18.30 uur. Tussen de goede inzenders zal worden geloot. De winnaar krijgt
bericht en zal in de eerst volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd worden.
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Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl
boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven
dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats
golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht
gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot
huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte
luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet
Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei
kampeerwagen.

14
24
bij
41
48
57
67
73

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel
7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15
loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h.
oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35
opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack
met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar
mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61
woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg
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