
 

Ledenadministratie:  

Heusdenhoutsestraat 7 C10, 4817 WB Breda 

Tel: 076-7370089 

E-mail: j.debono@kpnmail.nl  

 

KBO Breda Oost 
Belangenorganisatie van senioren 
 

 

Secretariaat: 

Eekhoornstraat 6 B5, 4817 ES Breda  

Tel: 076-5653511 

E-mail: jacpop@hetnet.nl 

 

Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v.   KBO Breda Oost KvK-nummer: 58491074   

Nieuwsbrief nr. 2, februari 2022 
 

Beste leden, 
Ik ben blij jullie weer te ontmoeten voor de eerste bijeenkomst van ons KBO jaar 2022. 

Als corona het toelaat, komt de heer Ton Hinten op woensdag 9 februari een lezing geven 

over de Catechisten van Breda.  

Zoals we weten zijn lezingen altijd leuk, vol humor en zeker ook interessant. 

De lezing begint om 14.00 uur en is in buurthuis ’t HOUWKE aan de Grote Houw 227. 

De entree is € 5.00 en is contant te voldoen of met pin. Koffie e.d. is inbegrepen. 

Hou er rekening mee dat de corona regels gelden, dus mondkapjes op en QR-code tonen.  
 

We hopen dus dat veel van onze leden de moeite nemen om te komen.  
 

Als, i.v.m. corona, onverhoopt, het  HOUWKE nog niet open kan, zullen wij ons daarbij 

neer moeten leggen. Maar we hebben goede hoop dat het DOORGAAT. 

 
Netty Braspenning 

 

AGENDA 
De volgende activieit die vastgelegd is: 

Woensdag 9 maart is er de, uitgestelde, jaarvergadering met na afloop van de vergadering 

een paar gezellige bingo rondes. 

De agenda en verslagen voor de jaarvergadering heeft u al kunnen lezen.  

Ze zijn afgedrukt in Nieuwsbrief nr. 1, januari 2022. 
 

De activiteit voor 13 april staat nog niet vast, maar noteer alvast de volgende data:  

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

We hopen dat dit jaar al onze bijeenkomsten door kunnen gaan. 

 

Netty Braspenning 

 

KBO Breda-Zuid 
 

2 0 2 2  

 

JAARPROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

(Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee activiteit 

8 februari € 6,50 

€ 6,50 

 

13.30 uur ja 

JA 

Muzikale Quiz, door Kees Schippers 

15 februari € 2,50 13.30 uur nee 

NEE 

Kaarten 

15 maart geen 13.30 uur nee Ad Rooms, de jaren 80 

 

 

22 maart € 6,50 

€ 6,50 

 

13.30 uur ja 

JA 

Optreden van Janske en Geertje 

 

Optreden van Janske en Geertje 

 

Zie: www.kbo-bredazuid.nl 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
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Beste Leden. 
Wij mogen u meedelen: er is in augustus EEN VIJFDAAGSE BUSREIS naar Sauerland.  

Deze reis wordt georganiseerd door KBO (SVT) Teteringen en door hen is gevraagd of er 

leden van Breda Oost zijn, die graag mee zouden gaan. 

De prijs hiervoor is ongeveer € 450,00 à  € 470,00. De reis is all inclusive.  

De data zijn nog niet precies bekend, maar zal na 15 augustus zijn. Er komt nog een 

voorlichting en zal, voor iedereen die mee wil, te bezoeken zijn. 

Wie graag mee gaat met deze reis kan zich, vrijblijvend, opgeven bij mij. Ik geef dan de 

namen en adressen door aan KBO (SVT) Teteringen en KBO (SVT) Tetringen neemt het 

dan verder over.  

Opgeven vȯȯr 15 februari a.s. bij Netty Braspenning 

Tel: 076-5714072 of 06-38213415 

 

Netty Braspenning 

 

Beste Leden 

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op 

Kabinet en Tweede Kamer  
Een nieuw Kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet 

pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een 

regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol 

verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft 

van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe 

Kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun 

gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:  
 

A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 

minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon 

volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen 

bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.  
 

B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   

De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige 

doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De 

gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd 

beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. 

Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het 

gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. 

Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  

Met vriendelijke groet,  

KBO Brabant.   

http://www.kbo-brabant/
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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 ziektekostenverzekering.  

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)  
 

Heeft u de digitale Gezondheidsverklaring 75+ gekocht (via mijn.cbr.nl met uw DigiD), 

dan krijgt u automatisch de papieren in uw mijn.cbr mailbox (voor vragen belt u het 

CBR). Deze print u uit en neemt u mee. Vul op het geprinte Keuringsverslag ook uw 

Persoonlijke Gegevens in en op iedere pagina uw BSN-nummer. 
 

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring 75+ gekocht bij de gemeente, dan stuurt u 

die naar het CBR en daarna krijgt u de papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken 

duren.  
 

De keuringsresultaten worden door dokter Hoogmoed meteen met de ZD code bij het CBR 

ingevoerd. Hierdoor is de afhandeling sneller. Zie: www.bredarijbewijskeuring.nl 

 

Oplossing kruiswoordpuzzel nr. 1 van 2022 
 

 

N  I  E  U  W  J  A  A  R  S  D  U  I  K 

https://www.regelzorg.nl/fw-mijncbr
file:///C:/Users/jfmwi/Documents/KBO%20breda%20oost/Nieuwsbrief%202021/www.bredarijbewijskeuring.nl
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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 7 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. 


