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Nieuwsbrief nr. 5, mei 2021 

Beste leden, 
Deze keer vindt u bij het maandblad ONS een kunstboekje. 

We hopen u er een plezier mee te kunnen doen, maar het is ook een voorbode van iets 

anders. Wij als KBO BREDA-Oost hebben nl. een reis aangevraagd met de Museum plus 

bus, die nu natuurlijk niet rijdt in verband met Corona, maar weer zal gaan rijden als de 

pandomie voorbij is. We willen dan met die museum plus bus naar het museum in 

Middelburg. Die organisatie heeft omdat ze niet kunnen rijden, een boekje uitgebracht met 

museumstukjes deel 1 en deel 2 wij hebben van iedere uitgave maximum 50 stuks 

ontvangen en willen die uitdelen aan onze leden, maar of u in uw maandblad ONS een of 

twee delen ontvangt, is voor eenieder een verrassing. 

Mogelijk kunt u onderling wisselen of op een aktiviteit, die hopelijk binnenkort weer 

kunnen ruilen voor een ander exemplaar. Wij delen aan iedere bezorger genoeg boekjes 

uit, zodat iedereen een exemplaar krijgt. Wij als bestuur zijn pas aan de beurt als ieder er 

een heeft. Ik hoop dat u hiervan geniet en later meegaat met de bus naar Middelburg. 

 

Groetjes en blijf gezond, 

Netty Braspenning. 

 

KBO-BRABANT ONS ACTUEEL 
Via internet stuurt KBO-Brabant elke 14 dagen een nieuwsbrief rond met de naam “ONS 

ACTUEEL”. Deze Nieuwsbrief staan interessante artikelen, die KBO-Brabant worden 

aanlevert. Ook de afdelingen kunnen onderwerpen inbrengen. 

In de laatste ONS ACTUEEL stonden o.a. de volgende artikelen: 

- Campagne “Senioren en Veiligheid”.  

- Valse E-mails namens Budget Energie. 

- Verzoek meedoen aan Verkeersonderzoek enz. 

Op de laatste bladzijde van ONS ACTUEEL staat, “Wilt u zich aanmelden, dat kan door 

op deze link te klikken.” Als u interesse heeft graag uw naam en E-mailadres opgeven. 

 

Jac van Poppel 

secretaris 

 

Goedkope rijbewijskeuring.  
Voor € 39, - kunt u terecht in de praktijk van mevrouw Dr. H. Hoogmoed aan de Nieuwe 

Dreef 39 te Ulvenhout. Soms wordt de keuring vergoed door uw Ziektekostenverzekering. 

Informeer daarvoor bij uw ziekenkostenverzekering. Afspraken zijn alleen telefonisch te 

maken. Telefoon: 076-561 28 88.  Begin 6 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs 

(zie achterkant van uw rijbewijs) met het regelen van een Gezondheidsverklaring 75+.   

Meer informatie: www.bredarijbewijskeuring.nl  

mailto:j.debono@kpnmail.nl
mailto:jacpop@hetnet.nl
http://www.kbo-breda-oost.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=6c9fb17a74&e=3a9a28f5ff
file:///C:/Users/jfmwi/Documents/KBO%20breda%20oost/Nieuwsbrief%202021/www.bredarijbewijskeuring.nl
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Beste leden, 
Onderstaand verzoek hebben wij ontvangen van Lars van Nederkassen. Hij is student aan 

de Avans Hogeschool Breda. Amphia ziekenhuis heeft hem gevraagd te onderzoeken hoe 

zij meer mensen in de regio Breda zou kunnen bereiken via de sociale media. Lars heeft 

ons benaderd om hem daarbij te helpen. Wij als bestuur hebben positief gereageerd. Wij 

vragen u dan ook als u met een computer om kan gaan gehoor geeft aan ons en zijn 

verzoek. Het is geheel vrijblijvend dus niet verplicht. 

 

Mijn naam is Lars van Nederkassel, ik ben 23 jaar en ik studeer communicatie aan Avans 

Hogeschool Breda. Momenteel doe ik mijn afstudeeronderzoek voor het Amphia 

Ziekenhuis Breda en onderzoek ik hoe Amphia meer mensen in de regio Breda kan 

bereiken via sociale media (Facebook, Instagram en LinkedIn).  

Om dit te onderzoeken heb ik een enquête gemaakt met vragen over Amphia en sociale 

media. Omdat ik de oudere doelgroep (60+) wil betrekken in dit onderzoek benader ik uw 

KBO. Mijn vraag komt erop neer dat ik via uw KBO, door middel van een mail, mijn 

enquête zou willen verspreiden naar jullie leden.  

U zou als KBO het Amphia Ziekenhuis er enorm mee helpen. 

Hierbij de link naar de enquête: https://www.survio.com/survey/d/G6X2Y9F6S8R5O3F0B 

 

Met vriendelijke groet, 

Lars van Nederkassen 

 

U kunt de enquête ook invullen via onze website www.kbo-breda-oost.nl, Ga dan via 

“Nieuws” en “Enquête” naar de link van de enquête. 

 

Jac van Poppel, 

secretaris 

 

Beste leden, 
KBO-Brabant is van plan om op 22 juli 2021 een Ons Zomerfair te organiseren voor 

leden. Gezellig, elkaar weer ontmoeten!  

In het meinummer van de Ons staat informatie over hoe leden zich voor deze  

Ons Zomerfair - gratis - kunnen aanmelden. De Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH 

Koningshof in Veldhoven, waar in januari normaliter de Senioren Expo wordt gehouden. 

Bekend terrein voor vele leden!  

U kunt zich gewoon vanaf 26 april 2021 op de website van KBO-Brabant aanmelden voor 

de Zomerfair, ongeacht of u straks met eigen of gezamenlijk vervoer van de afdeling komt. 

En ook ongeacht het tijdstip van aankomst dat u kiest. Op die manier heeft u alvast een 

toegangsbewijs en bent u van een plek verzekerd. We kunnen maximaal 2000 man 

ontvangen. Meer informatie kunt u lezen in de Ons of de lokale nieuwsbrief 
Bedenk wel, dat het misschien niet door kan gaan omdat de coronaregels nog streng zijn. 

KBO-Brabant. 

 

https://www.survio.com/survey/d/G6X2Y9F6S8R5O3F0B
http://www.kbo-breda-oost.nl/
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PRIJSPUZZELEN 
 

Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 4  

 

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief nr. 4 moet zijn;  

LENTEKRIEBELS  

Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd.  

Door loting is: Mevr. P. Pijpers-Bakx de prijswinnaar.  

Zeer binnenkort wordt het prijsje thuisbezorgd. 

Leden van KBO Breda Oost mogen de oplossing, van de puzzel op pag. 4, inleveren vóór 

18 mei 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 

eerstvolgende nieuwsbrief worden gepubliceerd worden.  

Jac van Poppel,  

Secretaris 
 

mailto:jacpop@hetnet.nl
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Kruiswoordpuzzel 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 

aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 

hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 

snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 

44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 

vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 

herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene 

(afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 

16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 

eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 

bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig 

mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 

pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-

katholiek (afk.).  

 


