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Beste leden, 
Wat een weer, vorst en niet te weinig veel sneeuw, dat is toch al jaartjes geleden dat wij 

dat mochten meemaken. 

Met het zonnetje er bij, goed aangekleed, is het zeer gezond om een ommetje te maken, 

maar helaas, het lopen op de trottoirs is zeker niet veilig. 

De gemeente maar ook veel bewoners hebben hun stoepje niet schoongemaakt.  

Ook zitten wij nog met de corona vaccinaties, dat wil ook maar niet lukken, ik ben geen 

arts of werk bij de GGD  maar kan men niet prikken zoals bij de griepprik? Dat loopt toch 

altijd als een tierelier. 

Hopelijk komen wij snel aan de beurt en kunnen wij het coronavirus achter ons laten. 

Denkt u allen nog aan de ledenwerving? Een paar centjes bijverdienen is toch altijd leuk. 

Ik wens u allen het beste toe, blijf gezond en hopelijk tot snel. 
 

Peter van Lier,  

voorzitter  

 

Bezorging ONS 

Het gebeurt regelmatig dat een lid verhuist naar een andere wijk in Breda. Hij/zij wil dan 

meestal toch bij ons lid blijven.  

Zo is in de loop van de jaren een bezorgroute ontstaan die gaat van Hoge Vucht via 

Centrum en IJpelaar naar Boeimeer.  

De huidige bezorger gaat zo’n afstand, die zij per fiets moet afleggen omdat zij geen auto 

heeft, een tikkeltje bezwaarlijk vinden. Voor enkele adressen heeft zich al iemand 

spontaan beschikbaar gesteld om die over te nemen. Nu zoeken wij nog iemand die in de 

wijk Boeimeer bij één adres zou willen bezorgen. Alle andere adressen kan de vaste 

bezorger zelf nog bezoeken.  

Graag een telefoontje naar de hoofdbezorger wanneer u dit wilt gaan doen elke maand.  
 

Diny Roovers, tel. (076) 5 217 129  

 

Beste leden 
Hier weer een berichtje van mij. 

Zoals u allen weet kunnen er nog steeds geen aktiviteiten wordeen georganiseerd. 

Dus kunt u nu ook geen agenda verwachten; ik hoop dat dit een van de laatste maanden is 

waarin we u geen data kunnen geven. Uiteindelijk zal corona bedwongen worden en 

kunnen we ons "gewone "leven weer oppakken. 

Ik hoop dat het met u allemaal goed gaat, en dat we elkaar vlug kunnen ontmoeten. 

Dus nu eerst het vaccin ingespoten krijgen en in maart gaan stemmen (per post of gewoon) 

dan hoop ik dat er in mei of juni weer iets te organiseren is. 

Met lieve groetjes voor allemaal. 
 

Netty Braspenning  
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Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen 

die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het 

einde van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na 

zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met 

eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in 

Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meld 

u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien 

Cuppers (073) 644 40 66.  

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 

inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 

allen die zich hebben aangemeld. Doe mee! 
 

KBO-Brabant 

 

Hulp nodig bij Wmo-aanvraag of bij belasting invullen?  

Een telefoontje naar de secretaris en hij zal uw vraag aan een van onze vrijwillige 

ouderenadviseurs doorgeven. De gegevens van de secretaris kunt u altijd vinden rechts 

bovenaan onze nieuwsbrief. 

Ook andere vragen komen wel eens bij ons binnen. Onze adviseurs kunnen niet alles voor 

u oplossen, maar misschien wel doorverwijzen naar een andere organisatie, zoals “Zorg 

voor elkaar Breda” (076) 525 15 15 of  www.zorgvoorelkaarbreda.nl. 

 

Jac van Poppel,  

secretaris  

 

PRIJSPUZZELEN 
 

Oplossing Woordzoeker nieuwsbrief 2 

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief nr. 2 moet zijn; SNEEUWKETTING.  
 

Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd.  

Door loting is Mevr. v.d. Broek-Jaspers de prijswinnaar.  

Zeer binnenkort wordt het prijsje thuisbezorgd. 
 

Leden van KBO Breda Oost mogen de oplossing, van de puzzel op pag. 3, inleveren vóór 

16 maart bij onze secretaris Jac van Poppel, Eekhoornstraat 6B5, 4817 ES, e-mail 

jacpop@hetnet.nl of tel 076 5653511 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.  
 

Jac van Poppel,  

secretaris  
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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. 
 

AFSTOPPEN 

ATOOM 

BARITON 

BESJE 

DUIKLESSEN 

EERSTEKLAS 

FLANK 

GEWAAD 

GIEREN 

GODEN 

HALSTER 

HANEKAM 

HANGMAP 

HAREM 

JARIG 

JEUKEN 

KAKEN 

KNOTTEN 

KRAAMFEEST 

MEELZAK 

MOTIE 

NAGELVAST 

OORARTS 

PERRON 

RONDOM 

SCENE 

SCHUIFMAAT 

SNEEUWEN 

STAAR 

TAALFOUT 

TIKKEN 

TOVERFLUIT 

TURNER 

ULAAN 

VADEM 

VEDEL 

VOGELNEST 

VUREN 

WAAIERPALM 

WEGENATLAS 

ZEVEN 

ZWEEFTREIN 
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