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Brief Ministerie van Volksgezondheid 
In augustus heeft u een brief ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid. Met deze 

brief kon u gratis 2 corona zelftesten bestellen. Op zich is het bestellen heel gemakkelijk. 

Maar als dat tot nu nog niet gelukt is, stellen wij voor dat wij dat voor u gaan doen. Het 

enige wat u moet doen is de brief die u ontvangen heeft, bij een van de onderstaande 

adressen in de brievenbus stoppen. U ontvangt dan binnen 14 dagen de gratis zelftesten. 

Niemand wil een ander besmetten met het coronavirus. Door vaak te testen helpen we dat 

voorkomen. De adressen zijn: 

Jac van Poppel, Eekhoornstraat 6B5 en Jan Willems, Weilustlaan 129.  
 

Ledenwerving 
Op 1 januari 2021 was ons ledenaantal 115 personen waarvan 83 vrouwen en 32 mannen, 

Er waren 16 beëindigingen en 11 nieuwe leden. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 

82,88 jaar en van de mannen 81,75 jaar. 

In de stukken voor de algemene vergadering KBO Brabant die op 25 november plaatsvindt 

las ik in de modelstatuten van de afdelingen het volgende in artikel 4: 

“Lid kunnen zijn natuurlijke personen, en wel:   

- Zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt 

- Partners van leden 

- Partners van overleden leden’’ 

Het zou mooi zijn dat onze kinderen van 50 jaar of ouder lid worden. Stel het eens voor! 

De contributie bedraagt € 21,-- per jaar, met gratis ONS het magazine voor senioren. 

 

Jac van Poppel, 

Secretaris 

 

UITNODIGING  
Op woensdag 10 november 2021 is er een optreden van een troubadour. 

We hopen dat er veel leden aanwezig zijn en dat het een gezellige middag wordt.  

Het optreden is in  

Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda. 

Aanvang 14.00 uur. 

 

De entree is € 5.00 en dit is inclusief twee consumpties. 

U kunt gemakkelijk en veilig met pin betalen. 

 

Wij verheugen ons erop, u allen te ontmoeten en wensen u alvast veel plezier. 

 

Netty Braspenning. 
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KERSTDINER. 
We hebben voor u een kerstdiner geregeld op woensdag 8 december 2021. Dit diner zal 

plaats vinden bij Restaurant REMBRANDT aan De Oosterhoutseweg 139 in Teteringen. 

Het is een driegangendiner. Voor onze leden is de prijs, inclusief 2 consumpties, € 17.50.   

U kunt uw partner, vriend of vriendin ook meenemen, maar als zij geen lid zijn van KBO 

Breda Oost, vragen wij € 27.95. Opgeven en betalen voor het diner, vóór 1 december 2021 

bij Netty Braspenning, telefoon: 076 571 40 72 

Indien vervoer moeilijk is kunt u dat aangeven. 
 

Netty Braspenning. 

 

Agenda 2022 KBO Breda-Oost 
12  januari  2022  Jaarvergadering. 

  9   februari  2022  Lezing over de Catechisten van Breda (T. Hinten) 

Voor 2022 hebben we alle verdere datums vastgelegd, deze zijn: 9 maart, 13 april, 11 mei, 

8 juni, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. 

We zijn bezig deze dagen in te vullen. Wilt u graag een bepaald onderwerp behandeld 

zien, meld het ons en wij proberen hieraan te voldoen.  

Wij hebben, hoop ik, in 2022 ook een uitje met de Museum plus bus. 
 

Netty Braspenning. 

 

Agenda KBO Breda-Zuid  

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

  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 
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Babbeltruc. 
Op 13 oktober 2021 was er een middag in’t Houwke met een lezing over de Babbeltruc.  

Jammer dat er zo weinig belangstelling was, want we kunnen het er niet genoeg over 

hebben. Nog steeds zijn er mensen met slechte bedoelingen die op alle mogelijke manieren 

proberen om ons geld en spullen af te pakken.  

Het was een leerzame middag en mogelijk zijn we wat alerter geworden. 

 

Netty Braspenning 
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Kruiswoordpuzzel 

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

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in 

Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in 

hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in 

Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 

49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 

muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 

65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 

Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 

loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in 

werking 36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 

waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 

61 gravin van Holland 62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 

overmatig 


