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Beste Leden, 
De zomer is in volle gang vele zijn onderweg of zijn lekker in de eigen tuin of balkon 

gebleven. 

Het gevaar dat corona zich weer uitbreit is nog steeds niet geweken, dus kijk goed uit het 

kan zo weer toeslaan. 

Dat wij weer bij elkaar kunnen komen daar wacht eenieder op, maar achter de schermen is 

Netty weer volop bezig en laten wij hopen september dit jaar ha ha. 

Gaat u een paar daagjes weg? Tip 1: Schakel de stroom niet uit Tip 2: niet op uw telefoon 

of computer melden dat u met vakantie bent. Tip 3: laat de buren naar de plantjes kijken en 

of alles nog OK is in de woning. 

Zorg dat u bereikbaar bent en zeg tegen uw kinderen of kleinkinderen waar u naar toegaat. 

Met dat alles wenst het bestuur van de KBO-Breda Oost u alle een fijne vakantie toe. 

 

Peter van Lier,  

Voorzitter 

 

Beste Leden, 
Hoera ik mag weer een agenda doorgeven! 

Natuurlijk onder voorbehoud van het RIVM, want ook nu weten we nog niet of we in 

september wel kunnen starten met onze aktiviteiten.  

 

We starten met onze bijeenkomsten, in het wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227 

Breda, op WOENSDAG 8 september 2021 om 14.00 uur. Dan houden we de 

jaarvergadering (heel Kort) en daarna een gezellige middag met wat kleine verrassingen. 

 

WOENSDAG 13 oktober 2021 om 14.00 uur gaan we proberen u wat weerbaarder te 

maken en hebben we het over de BABBELTRUC. 

Woensdag 10 november   ??? 

Woensdag 15 december 2021  ?????? (een kerstdiner?) 

 

Dus we gaan vanaf september weer starten en hopen u allen weer te ontmoeten in goede 

gezondheid. 

 

Voor 2022 hebben we al wel ideeen maar nog niets concreets vastgelegd. 

 

Netty Braspenning.
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Mededeling 
Vanaf sept. 2019 was het voor leden van KBO Breda Oost mogelijk, om elke eerste 

dinsdagmiddag van de maand, computer-, tablet- en smartphone hulp te krijgen.  

Door omstandigheden is deze mogelijkheid komen te vervallen.  

Wel kunt u kunt zich altijd aanmelden om elke week en meerdere dagen van de week voor 

computer-, tablet- en smartphone hulp bij het pc-café van Wijkcentrum ’t Houwke, Grote 

Houw 227 Breda. Loop er eens binnen of bel: 076-525 15 00. 

U kunt ook het contactformulier op de website invullen, ga dan naar: 

https://wijbegintbijjou.nl/wat-doet-wij/zelfstandig-blijven/pc-cafe 

De contactpersoon van het pc-café is Charlotte Smits Brokx 

De kosten voor deze lessen zijn: € 2,70 per uur (€ 1,35 per uur met BredaPas)  

 

Jan Willems. 
 

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 
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PRIJSPUZZELEN 

 

Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 6/7 

 

De uitslag van de puzzel in de nieuwsbrief nr. 6/7 moet zijn;  

GAZONMAAIER 

Enkele leden hebben een goede oplossing ingestuurd.  

Door loting is Mevr. Gubbels-van Heerbeek de prijswinnaar.  

Zeer binnenkort wordt het prijsje bij haar thuisbezorgd. 

 

Omdat het bestuur, elke keer, te weinig oplossingen heeft ontvangen, heeft zij besloten om 

te stoppen met PRIJSPUZZELEN.  

 

Wel zal er, indien er ruimte is in de Nieuwsbrief, een kruiswoordpuzzel of woordzoeker 

worden geplaatst, er zal dan alleen geen prijs meer worden uitgereikt. 

 

Jac van Poppel, 

Secretaris 
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Kruiswoordpuzzel 

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

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 

15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 

troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 

heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 

hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 

steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 

mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of 

laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 

buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 

strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge 

mate 25 beraad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 

grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 

45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 

55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 

67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 

 


