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Beste Leden, 
Heeft u op 17 mei j.l. ook gekeken naar het interwieuw met Koningin Maxima? 

Het was best bijzonder zo'n kijkje in haar leven. Zij die meer van haar willen weten 

moeten het artikel “Special Koningshuis” hieronder even lezen. 

We hopen in september a.s. weer te kunnen starten met onze middagen. Wij zien er dan 

ook naar uit, om onze leden weer te kunnen ontvangen bij de aktiviteiten. 

Blijf gezond en veel liefs, 

 

Netty Braspenning. 

 

Special Koningshuis  
DPG-media, uitgever van Libelle en Margriet, heeft KBO Brabant 16.000 exemplaren 

aangeboden van een special over het Koningshuis om uit te delen onder leden van KBO-

Brabant. Deze special wordt in bundels verdeeld over de Afdelingen. Wij ontvangen 48 

exemplaren. Dat is helaas voor ons niet genoeg. Wie interesse in deze special heeft, kan 

dat dan laten weten. Bovenaan de nieuwsbrief staan 2 telefoonnummers.  Daar zou u op 

kunnen reageren uiterlijk tot 15 juni. Liever mailen kan ook naar jacpop@hetnet.nl  

 

Jac van Poppel, 

secretaris 

 

Mededelingen 
In juli ontvangt u geen nieuwsbrief. De eerstvolgende verschijnt dus in augustus. 

Ondanks alles wensen wij u een prettige zomer met veel zonnige dagen en een goede 

gezondheid. 

 

De redactie 

 

VANAF 1 JULI 2021 STATIEGELD  OP KLEINE PET- FLESSEN 

Wat gaat er allemaal veranderen? 
- Op kleine (minder dan 1 liter) PET-flessen van water en frisdranken komt € 0,15   

 statiegeld 

- Plastic flessen die groter dan 1 liter zijn houden en/of krijgen een statiegeldtoevoeging  

 van € 0,25 

- Het statiegeldsysteem geldt niet voor kleine plastic flessen van sap of zuivel 

- Grote en kleine PET-flessen krijgen een nieuwe EAN-code en een nieuw statiegeldlogo  

 op het etiket 

 

Jac van Poppel, 

secretaris 
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PASSIESPELEN 2021 GAAN DOOR! 

Première op zaterdag 3 juli 2021 
Driemaal is scheepsrecht! Na twee keer uitstel. Eindelijk! De Passiespelen 2021 gaan 

door! De eerste voorstelling staat gepland op zaterdag 3 juli 2021 om 17.00 uur in 

Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. In de periode van 3 juli t/m 5 september 2021 

kunnen wij u toch nog in totaal 36 voorstellingen aanbieden. Coronaproef! We hebben er 

ontzettend veel zin in! 

De nieuwe data:  

▪️ zaterdag 3, 10, 17 en 24 juli 2021 

▪️ zondag 4, 11, 18 en 25 juli 2021 

▪️ zaterdag 7, 14, 21 en 28 augustus 2021 

▪️ zondag 8, 15, 22 en 29 augustus 2021 

▪️ zaterdag 4 september 2021 

▪️ zondag 5 september 2021 
 

Elke dag wordt er twee keer gespeeld. Op zaterdagen om 17.00 en 20.00 uur en op 

zondagen om 14.00 en 17.00 uur. 

 

▪️ Op 15 augustus zijn speciale KBO voorstellingen. Leden (groepen en individueel) van 

 KBO en KBO-PCOB ontvangen bij reservering op deze data een speciale korting. Ook  

 alle andere voorstellingen zijn beschikbaar voor KBO en KBO-PCOB.  
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PRIJSPUZZELEN 

Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 5 

 

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief nr. 5 moet zijn;  

VOGELNESTJE 

Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd.  

Door loting is: Mevr. Boelens - Govaerts de prijswinnaar.  

Zij is voor de tweede keer de gelukkige. 

Zeer binnenkort wordt het prijsje thuisbezorgd. 

 

Omdat er in juli geen nieuwsbrief verschijnt, mogen leden van KBO Breda Oost de 

oplossing van de puzzel op pag. 4, inleveren vóór 20 augustus 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


 

 
  

  

KBO Breda Oost 
Belangenorganisatie van senioren 

 
 

  

pag. 4 

 

Kruiswoordpuzzel 

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

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 

Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 

schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 

gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 

week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 

grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort 

fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 

provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 

eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 

11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 

deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 

op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 

45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 

verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 

sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 


