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Nieuwsbrief nr. 2, februari 2021
Beste leden,
Wij zijn al weer een maandje verder in het nieuwe jaar, nog wel met corona maar het einde
is in zicht.
Of u zich laat vaccineren is een besluit dat u zelf mag maken, maar denk daarbij aan de
gezondheid van u zelf en uw omgeving en familieleden.
Laten wij er aan werken om dit virus voor de zomer onder de knie te hebben.
Vraag uw huisarts om raad als u geen beslissing kunt nemen, u kunt er van op aan dat zij
van wanten weten.
Ook dit jaar zouden wij uw hulp willen inroepen om nieuwe leden te werven.
Voor ieder nieuw lid dat u aanbrengt (aanmeldformulier is toegevoegd), ontvangt u, na de
betaling van het nieuwe lid, € 5, - .
Dat is toch mooi mee genomen; vraag het uw buren, kennissen of wie dan ook.
De nieuwe leden moeten wel lid worden van KBO-Oost, let daar wel op.
Ik hoop u allen snel op onze activiteitenmiddagen te mogen begroeten.
Peter van Lier
Voorzitter

JAAROVERZICHT 2020 KBO BREDA – OOST
Het bestuur bestaat uit: Peter van Lier, voorzitter en penningmeester a.i. Tevens
Cliëntondersteuner en belastinginvuller.
Jac van Poppel, secretaris, 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.
Dhr. Tom Dieckmann heeft hulp aangeboden om bij onze leden de thuisadministratie in
orde te brengen en eventueel bij te houden. Zijn telefoon is 076 5876585
Website
In 2020 van1 januari tot 31 december zijn er op onze website www.kbo-breda-oost.nl
232 bezoekers geweest. Deze bezoekers hebben met zijn allen 515 pagina’s bekeken.
De drukste dag was 5 oktober, want toen werden er 39 pagina’s bezocht.
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Aantal leden per lid soort 31-12-2020
totaal
vrouwen
Gewoon lid
114
82
vrouwen
t/m 60 jaar
0
tussen de 60 en 75 jaar
18
boven de 75 jaar
64
gemiddelde leeftijd 2020:
79,89
reden beëindiging lidmaatschappen 2020:
overlijden
10
opzeggingen
5
verhuizing
3

mannen
32
mannen
1
7
24
81,00

nieuw
11

beëindigd
18

Op donderdag 23 januari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren 26
leden en geen afmeldingen.
Op woensdag 19 februari heeft het bestuur de bezorgers, de ledenadministrateur en de
Webmaster uitgenodigd voor een etentje in restaurant Sibelicious, Mgr. Hopmansstraat.
Op donderdag 20 februari. Lezing met als titel “Ondanks het ouder worden toch vitaal
blijven”. Er waren 30 personen aanwezig. Hiervan waren er 6 leden van KBO Breda Zuid.
In maart is zowel de bestuursvergadering als de activiteitenmiddag vanwege Coronavirus
afgelast. De Nieuwsbrief is wel verschenen.
In april is zowel de bestuursvergadering als de activiteitenmiddag vanwege Coronavirus
afgelast. De Nieuwsbrief is wel verschenen. In de Nieuwsbrief van februari is een oproep
geplaatst voor het oprichten van een eetclub. Er waren voldoende aanmeldingen. Helaas
het Coronavirus is de spelbreker.
In mei is de activiteitenmiddag vanwege Coronavirus afgelast. De bestuursvergadering
heeft bij Netty thuis plaatsgevonden. De Nieuwsbrief is wel verschenen.
In juni is zowel de bestuursvergadering als de activiteitenmiddag vanwege Coronavirus
afgelast. De Nieuwsbrief is wel verschenen.
In juli was er geen activiteit, wel een bestuursvergadering en is Nieuwsbrief 7/8
verschenen.
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In augustus was geen activiteit.
Op 14 september is er een bestuursvergadering geweest in ’t Houwke.
Op donderdag 17 september bijeenkomst van de wijkzuster en enkele medewerkers van
Surplus. De activiteit vond plaats in De Poelewei. Er waren 14 leden. Tijdens de lezing is
er een filmpje over de lezing van Surplus De film is gemaakt door Tiki Molendijk. Het
filmpje is te bekijken via onze website www.kbo-breda-oost.nl Ook de Nieuwsbrief is
verschenen.
In oktober Geen activiteit wel een Nieuwsbrief. De bestuursvergadering vond plaats bij
Netty Braspenning. Omdat door het Coronavirus weinig activiteiten hebben plaats
gevonden heeft het bestuur besloten om aan alle leden een attentie te doen toekomen
In november geen activiteit wel een Nieuwsbrief.
In december geen activiteit wel werd met de Nieuwsbrief de attentie afgegeven. De
geplande bestuursvergadering in De Poelewei is op het laatste moment afgelast vanwege
het Coronavirus.
Breda, januari 2021
Jac van Poppel, secretaris.

De avondklok, ga je dat doen?
als je het niet doet dan kost dat poen.
of ga je wandelen met je hond
of breng je etenswaren rond
negen uur ’s avonds dan moet je de straat verlaten
en heel snel naar huis om daar verder te praten

en als de klok vier uur dertig in de ochtend slaat
dan mag je allen, op afstand, weer op straat
ik ken niemand die voor de lol dit doet
maar omdat dit alles van Rutte en de zijnen moet
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MEDEDELINGEN
Ledenvergadering
Het Coronavirus heeft ons verhinderd om de jaarlijkse ledenvergadering in januari te
organiseren. Om u toch een indruk te geven van wat er in 2020 allemaal gebeurd is hebben
wij besloten om het Jaaroverzicht 2020 in de Nieuwsbrief van februari te plaatsen.
Wanneer de corona regels zodanig versoepeld worden dat meerdere leden de bijeenkomst
mogen bijwonen zullen wij alsnog de jaarlijkse ledenvergadering organiseren en u
daarvoor uitnodigen.
Contributie
Tijdens de ledenvergadering in januari 2020 is besloten dat de jaarlijkse contributie per
1 januari 2021 met € 1,- verhoogd wordt. Van de leden die ons gemachtigd hebben, wordt
dat automatisch aangepast. Aan de leden die elk jaar zelf de contributie overmaken,
verzoeken wij vriendelijk zelf het bedrag aan te passen.
Jac van Poppel,
Secretaris.
KBO-BRABANT heeft ons verzocht het onderstaand artikel in de nieuwsbrief te plaatsen.

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is
zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen worden
gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor
gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld
dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via
een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken.

De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis!
Hoe het echt werkt:
De GGD ’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties.
Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD.
In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken.

Gaat u hem straks ook halen?
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PRIJSPUZZELEN
Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 1

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief 1 moet zijn; NACHTVORSTJE.
Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd.
Door loting is Mevr. Boelens-Govaerts de prijswinnaar.
Zeer binnenkort wordt het prijsje thuisbezorgd.
Leden van KBO Breda Oost kunnen met de puzzel op pag. 6 een prijsje verdienen.
Zij moeten hun oplossing, vóór 16 februari 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.
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Woordzoeker

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER
DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL

GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT
HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN
IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL
NABLOEI
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NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO
PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID

