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Nieuwsbrief nr. 1, januari 2022

Lieve leden van KBO Breda-oost,
Het bestuur van de KBO Breda-Oost wenst u allen een gelukkig en voorspoedig 2022.
Er ligt een verschrikkelijk jaar 2021 achter ons, vol met bepalingen van de overheid.
Wie heeft er geen last van gehad, niet even lekker gaan winkelen of lekker met elkaar een
wijntje of borreltje drinken of zomaar lekker.
Ons jaarlijks kerstdiner moesten wij ook, helaas, weer afmelden, want het risico van een
besmetting was veel te groot.
U houdt het nog te goed om lekker met elkaar te gaan eten.
Laten wij gezamenlijk aan een groter KBO Breda Oost werken, onze ledenbestand is
helaas erg kwetsbaar.
Netty heeft voor 2022 weer mooie activiteiten gereed staan dus laten wij hopen, dat deze
allemaal doorgang kunnen vinden.
Lieve mensen let op uw gezondheid neem geen risico’s, blijf van het leven genieten.
Vele groeten en tot snel,
Peter van Lier
Voorzitter

Beste leden
Op de allereerste plaats, de allerbeste wensen voor uw allen voor 2022 en ik hoopte op een
jaar zonder afmeldingen vanwege corona. Maar helaas, we beginnen daar toch weer mee.
Omdat we nog steeds in een lockdown zitten, moeten we om veiligheids redenen en
wanwege uw en onze gezondheid, de jaarvergadering van 12 januari 2022 uitstellen tot 9
maart 2022.
Zoals u ziet, staat deze nieuwsbrief vol met allerlei stukken over die jaarvergadering.
Ik wil u daarom vragen, bewaar deze nieuwsbrief tot maart en breng het dan mee naar de
jaarvergadering van 9 maart 2022. We hoeven dan geen papier meer te verspillen.
Netty Braspenning,
namens het bestuur
Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v.

KBO Breda Oost KvK-nummer: 58491074

KBO Breda Oost
Belangenorganisatie van senioren

UITNODIGING
LEDENVERGADERING KBO BREDA-OOST
Woensdag, 12 januari 2022, ’t Houwke Grote Houw 227, vanaf 14.00 uur
Uitsluitend toegankelijk voor leden KBO Breda-Oost!
AGENDA
1. Opening door Peter van Lier, voorzitter
2. Een minuut stilte voor de overleden leden
3. Jaaroverzicht 2021 (zie Nieuwsbrief)
4.

Verslag korte jaarvergadering 8 september 2021(zie Nieuwsbrief)

5.

Financieel verslagen door penningmeester Peter van Lier (zowel 2020 en 2021)

6. Verslag kascontrolecommissie over de jaren 2020 en 2021 en benoemen nieuwe
commissie. De huidige commissie bestaat uit de dames van Dongen – de Meulder en
van Hattum. Reserve is Dhr.Smits
7. Na vele Jaren in het bestuur, treedt Diny Roovers af. Gelukkig blijft zij nog wel de
verspreiding van ONS en de Nieuwsbrief regelen. Nieuwe bestuursleden, in het
bijzonder een penningmeester, zijn van harte welkom.
8. Samenwerking met KBO – Zuid
9. Ledenbestand door Joy van Dongen.
10. Samenwerking met KBO Breda Zuid.
11. Activiteiten Evaluatie en planning. Er wordt gevraagd om ideeën
12. Rondvraag
13. Sluiting ledenvergadering.
Daarna gezellig samenzijn met een paar ronden BINGO
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JAAROVERZICHT 2021 KBO BREDA – OOST
Het bestuur bestaat uit:
Peter van Lier, voorzitter en penningmeester a.i. Tevens Cliëntondersteuner en belastinginvuller
Jac van Poppel, secretaris. Tevens VOA (vrijwillige ouderenadviseur) en belastinginvuller
Joy van Dongen-Debono, ledenadministrateur
Diny Roovers, redactielid Nieuwsbrief en regelt de bezorging van de nieuwsbrief
Netty Braspenning, organisator activiteiten en vaste vertegenwoordiger KRING KBO Breda
Jan Willems toegevoegd aan het bestuur, webmaster en redactielid Nieuwsbrief.
De nieuwsbrief wordt bezorgd door Alie Marijnissen, zuster Maria-Antoine Westgeest, Elly Westendorp
en haar man, Netty Braspenning, Lien van Dongen en Diny Roovers.
Aantal leden per lid soort 31-12-2021
Aantal
Gewoon lid
t/m 60 jaar:
Tussen de 60 en 75 jaar:
boven de 75 jaar:
Gemiddelde leeftijd van alle gewone leden:
Gemiddelde leeftijd bij lid worden laatste jaar:
Reden beëindiging lidmaatschappen laatste jaar:
Overlijden:
Opzeggingen:
Verhuizing:

112

Vrouwen
81
0
18
63
82,51
72,67

Mannen Nieuw Einde
31
0
7
24
82,65
92,00

11

8

2
3
3

In 2021 hebben 345 personen onze website bezocht. Het totaalaantal weergaves waren 1.033.
Bezoekers zijn gebruikers die de website langere tijd bezoeken en meerdere pagina’s bekijken.
Weergaves is het aantal keren dat de pagina vertoond is aan een bezoeker.
In de Nieuwsbrief van januari 2021 schreef Netty Braspenning in haar voorwoord en ik citeer:
Ik hoop voor u allemaal een jaar dat beter verloopt dan het afgelopen jaar. Een jaar waarin Corona
spook verdreven wordt. Een jaar waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten bij de bijeenkomsten van de
KBO. Einde citaat. Helaas is het een heel ander jaar geworden.
De traditionele jaarvergadering in januari is niet doorgegaan
Gelukkig zijn de Nieuwsbrieven heel het jaar rondgestuurd. Er staan ook puzzels die KBO Brabant
werden beschikbaar werden gesteld.
Op 15 juli werd de eerste bestuursvergadering gehouden. Peter onze voorzitter opende de vergadering.
Iedereen was verheugd elkaar in goede gezondheid te ontmoeten. Er werden weer plannen gemaakt om
activiteiten te organiseren. Het bleven plannen
In de Nieuwsbrief van augustus schreef Netty: “Hoera, ik mag weer een agenda doorgeven!”
Omdat we in De Leystroom niet meer terecht kunnen houden we onze bijeenkomsten in het wijkcentrum
’t Houwke op de woensdagmiddag.
Op woensdag, 8 september hebben we een korte jaarvergadering gehouden. Netty heeft de middag onder
het genot van een drankje en versnaperingen volgemaakt met een paar leuke vragenlijsten die
gezamenlijk werden beantwoord.
Het verslag van de jaarvergadering wordt besproken op de ledenvergadering op 12 januari 2022.
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Vervolg jaaroverzicht
Op woensdag, 13 oktober werd eindelijk de lezing gehouden over de Babbeltrucs. Voor het eerst was het
mogelijk om de entreegeld gemakkelijk en veilig met de pin te betalen
Op woensdag, 10 november trad een troubadour op. Zowel Nederlandse en buitenlandse liederen werden
door hem gezongen, Bij sommige liedjes, voor al uit onze jeugdjaren, werden met veel plezier
meegezongen. Af en toe vertelde hij nog een leuke mop.
Het kerstdiner van 15 december kon i.v.m. corona geen doorgang vinden.

Peter van Lier
Voorzitter

Jac van Poppel
Secretaris

VERSLAG KORTE JAARVERGADERING
KBO BREDA OOST 8 SEPTEMBER 2021
Aanwezig 15 leden, Afwezig 3 leden (zie presentielijst)
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom.
Vanwege de Corona kon de jaarvergadering aan het begin 2021 niet doorgaan.
Door een foute communicatie zijn er weinig leden aanwezig.
De voorzitter biedt zijn excuus hiervoor aan.
De voorzitter vraagt een moment stilte ter herdenking van de leden die en 2020 zijn overleden.
2. Jaarlijkse Verslag ledenvergadering 23 januari 2020
Er waren geen op of aanmerkingen. Het verslag werd goedgekeurd.
3. Kascommissie 2020 en 2021
Door Corona en helaas het overlijden van Dhr. van Berkel heeft de kascontrole niet plaatsgevonden.
De voorzitter stelt voor dat de kascontrole 2020 gelijk zal plaatsvinden met de kascontrole 2021.
De Kascontrole bestaat uit de dames van Dongen- de Meulder en van Hattum. Reserve is Dhr. Smits
4. Samenwerking KBO Breda Zuid
Er heeft een vervolg plaats gevonden met het bestuur van KBO Breda Zuid.
Het is de bedoeling dat wij t.z.t. een hele nauwe samenwerking zal voltrekken.
Momenteel kunnen de leden van de twee afdelingen aan alle activiteiten deelnemen.
5. Rondvraag
Er werd geen gebruik van gemaakt.
6. Sluiting
De vergadering werd gesloten

Peter van Lier
Voorzitter

Jac van Poppel
Secretaris

Netty Braspenning heeft de middag volgemaakt, met paar leuke vragenlijsten in te vullen.
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Oplossing kruiswoordpuzzel nr 11 van 2021

K R U I S S P I N
De nieuwe puzzel op pag. 6
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KRUISWOORDPUZZEL

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 houten
wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h.
hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore
excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het
nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote
papegaai 54 sein 56 een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62
rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71
gevierd sporter.
Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8
droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17
opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan 35
dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43
aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52
Europees land 55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65
Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord.
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