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Mededeling 
Let op! Wanneer u om een of andere reden uw lidmaatschap niet kunt verlengen, moet u 

dit vóór 1 december laten weten aan onze ledenadministrateur. Haar gegevens vindt u 

bovenaan de nieuwsbrief.  

Op verzoek van onze penningmeester vragen wij om voortaan de entreegelden via de 

pinautomaat te betalen. Natuurlijk kunt u ook contant blijven betalen.  
 

Jac van Poppel,  

secretaris                

Rectificatie  
In de laatste Nieuwsbrief, in de derde mededeling staat in de blauwe tekst een fout 

magaxine moet zijn magazine. 

  

KBO-Brabant stuurt iedere 14 dagen per E-mail “Ons Magazine” en “Ons Actueel”.  Onze 

webmaster, Dhr. Jan Willems, plaatst deze informatie op onze site.  

Ga naar https://www.kbo-breda-oost.nl/ons-magazine/ Alle leden kunnen zich gratis 

aanmelden. U moet natuurlijk wel een pc of een laptop hebben. 
 

Onze excuus voor de fout,  

Jac van Poppel 

Wist u dit?  

Omdat het minimumloon per 1 juli gestegen is stijgt de AOW-uitkering ook automatisch. 

Netto-uitkering is  

Alleenstaande per 1 januari 2021  € 1218,19  en per 1 juli 2021  € 1226,60 

Met partner  €   832,86  €   838,55 

De huur van de sociale huurwoningen zijn per 1 juli niet verhoogd.  

De servicekosten mocht men wel verhogen. 
 

Jac van Poppel,  

secretaris 

 

Uw administratie op orde brengen? 
Heeft u moeite met bijhouden van uw administratie en wilt u hulp bij het ordenen van uw 

post of met budgetteren? Dan kunt u de vrijwillige thuisadministrateur Dhr. Dieckmann 

inschakelen. Telefoon 076 5876585 of E-mail tom.dieckmann@planet.nl 
 

Jac van Poppel  

Secretaris 
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Jaarvergadering 
Woensdag 8 september 2021was er in ’t Houwke de, uitgestelde, jaarvergadering van 

KBO-Breda Oost. Omdat er, i.v.m. corona, al een lange tijd geen activiteiten waren 

geweest, wilde het bestuur de jaarvergadering zo kort mogelijk houden.  

   
Na de vergadering werd er, onder het genot van een drankje met koek en snoep, door 

Netty Braspenning een aantal quizvragen op ons afgevuurd waarop wij, al dan niet met 

vereende kracht, het antwoord op wisten.  

Het was ondanks de lage opkomst, toch nog een gezellige middag.  
 

Jan Willems 
 

UITNODIGING  
Op Woensdag 13 oktober 2021 is er een lezing over de BABBELTRUC. Het zal dan gaan 

over de veiligheid van het gebruik van de computer, telefoon of praatjes aan uw voordeur. 

Wat weet u over fhishing en valse telefoontjes om te proberen u geld afhandig te maken. 

Maar ook in de stad of thuis aan de voordeur moet u oppassen. 

De lezing is in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda. Aanvang 14.00 uur.  

De entree is € 2.50 en u kunt gemakkelijk en veilig met PIN betalen. 
 

Denkt u nog aan de Coronamaatregelen? Dus graag uw coronapas of een copie van uw 

vaccienatiebewijs meebrengen. Dan bent U veilig, maar wij ook. 

Dus tot ziens op woensdag 13 oktober 

 

Netty Braspenning. 
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Sociaal concert Grijs gedraaid! – Luister, beweeg en ontmoet –  
In de maand december vinden negen sociale concerten plaats verspreid over Brabant. 

Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier het Leven hebben de handen 

ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs gedraaid! een uniek programma waarbij 

muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal staan. Bent u of kent u een oudere voor 

wie de donkere decembermaand vaak extra eenzaam is, dan wijzen we u van harte op het 

sociale concert op 20 december 2021 om 11.00 uur in Chassé Theater Breda. Leeftijd of 

eventuele fysieke beperkingen vormen geen belemmering voor deelname: iedereen kan 

meedoen! De ticketprijs bedraagt € 25,00 
 

Programma Grijs gedraaid! 

Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasakkers 

onder begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze 

comfortabele theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood. Ter 

afsluiting is er gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een creatieve 

activiteit begeleid door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles 

mag! Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur. 
 

Kaarten bestellen in de voorverkoop 

Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-Brabant: www.kbo-

brabant.nl/grijsgedraaid of door te bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66. Daarna 

start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de theaters bestellen. Op het 

inschrijfformulier van KBO-Brabant kunt u aangeven of u met een rollator of rolstoel 

komt, of u begeleiding in het theater nodig hebt, en of vervoer van huis naar theater en 

terug een probleem voor u vormt.  
 

Oproep vrijwilligers 

Wij zoeken voor elke uitvoering nog tien vrijwilligers per concert om te helpen bij de 

ontvangst, de coronacheck, zo nodig de begeleiding van minder mobiele deelnemers naar 

hun plaatsen en naar de creatieve activiteit in het theater na afloop van het concert.  

Bij interesse, meld u dan bij Jacquelien Cuppers via jcuppers@kbo-brabant.nl of  

(073) 64 440 66.  
 

KBO-Brabant 
 

Agenda 
Voor 10 november a.s. staat een troubadour gepland. 

Voor december zijn we nog aan het zoeken om een kerstdiner te verzorgen. 

U hoort hier nog van. 
 

2022. zijn we nog aan het invullen. We proberen o.a. de Museum Plus Bus te laten rijden 

voor onze afdeling Breda-Oost. VIND U DIT LEUK? Dat horen wij dan graag van u. 

Het is een daguitstap met lunch en bezoek aan een Museum. 

 

Netty Braspenning. 

http://www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid
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JAARPROGRAMMA 2021 SENIOREN VERENIGING-KBO Breda-Zuid  

Locatie: Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (tenzij anders vermeld) 

  5 oktober Dinsdag 13.30 uur Bingo  

12 oktober Dinsdag 13.30 uur Rikken / Jokeren & spelletjes  

19 oktober Dinsdag 13.30 uur Alles over de KWATTA Gratis entree 

26  oktober Dinsdag 13.30 uur Quiz – Weet jij veel? Gratis entree 

  2 november Dinsdag 13.30 uur Bingo  

  9 november Dinsdag 13.30 uur Rikken / Jokeren & spelletjes  

16 november Dinsdag 13.30 uur Ad Rooms. Thema St Nicolaas Gratis entree  

23 november Dinsdag 13.30 uur Muziek gebracht door het Linge Revue  

30 november  Dinsdag 13.30 uur Bingo 

  7 december Dinsdag 13.30 uur Rikken / Jokeren & spelletjes  

14 december Dinsdag 13.30 uur Kerststukjes maken  

21 december Dinsdag 11.00 uur Kerstviering (incl. lunch)  
 

Oplossing kruiswoordpuzzel nieuwsbrief 9 

 
Oplossing: Z O  M  E  R  H  U  I  S  J  E 

Voor een nieuwe puzzel is deze maand geen plaats. 


