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Beste leden, 
Zoals u al bekend is gemaakt in de nieuwsbrief van januari 2022, is op 9 MAART 2022  

de JAARVERGADERING. De jaarvergadering begint, zoals gebruikelijk, om 14.00 uur 

en is in het buurthuis ’t HOUWKE aan de Grote Houw 227.  

Ook vind u alle gegevens voor de jaarvergadering, in de nieuwsbrief van januari 2022.  

Dus is het handig dat u die meebrengt. 

Deze middag is alleen toegangelijk voor de leden van KBO Breda Oost. 

De entree is € 2,50 t.b.v. koffie/thee en een consumptie en contant of met pin te voldoen. 

Na afloop van de vergadering spelen wij een paar gezellige bingo rondes. 

 

Netty Braspenning 

 

AGENDA 
13-04-2022 Lezing over MIJN WOONGENOOT, door mevr. Kitty v.d. Made. 

Docent Avans Hogeschool. 

11-05-2022 Deze middag willen we met u naar Museum OUD OOSTERHOUT aan 

de Bredaseweg 129 te Oosterhout. Opgave in april, hierover krijgt u 

nog informatie. De kosten hiervan zijn: € 9,- p.p. Museumkaart is 

geldig, maar voor de gids moet u € 1,- betalen. 

08-06-2022 Een optreden van het koor MOOI HE.  

Dat belooft weer een gezellige middag te worden. 

10-08-2022 Bingo 

14-09-2022 Een muzikale kwis door de Heer K. Schipper. 

 

KBO Breda-Zuid 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

(Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee activiteit 

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 

 

05 april € 2,50 13.30 uur nee Kaarten 

12 april € 6,00 13.30 uur ja Bingo 

19 april Geen 13.30 uur n.v.t. Fietsen 

27 april    Koningsdag 

 

Zie: www.kbo-bredazuid.nl 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
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Beste leden, 
Vorige nieuwsbrief van februari 2022 vermeldde ik, dat er een reis is van KBO (SVT) 

Teteringen. Over deze reis is nu meer informatie.  

De reis is van 18 t/m 22 augustus 2022 en gaat naar Hotel Alpin in Smallenberg (D).  

Er zijn iedere dag excursies en de prijs is € 479,00 p.p. alles inclusief (ook drankjes ‘s  

avonds vanaf 17.00 uur). Voor meer informatie mag je mij altijd bellen, tel 5714072. 

Er is een informatie uurtje op woensdag 9 maart om 15.00 uur in ’t Web aan het 

Zuringveld te Teteringen. Wel graag doorgeven aan mij, 

 

Netty Braspenning. 

 

Beste Leden, 
Jammer dat er zo weinig mensen naar de lezing over de Catechisten van Breda waren 

gekomen. Zij die wel aanwezig waren, hebben genoten van de uitleg over de Catechisten. 

De Heer Ton Hinten wist, met veel plezier en enthousiasme, te vertellen dat Mgr. Frenken, 

die de stichter was van de Catechisten, driemaal begraven is en ook waarom. 

Ik heb genoten van de lezing.  
 

 

Netty Braspenning. 

 



 

 

 

 

KBO Breda Oost 
Belangenorganisatie van senioren 

 
  

 

pag. 3 

 

www.burgernet.nl   
Digitaal OKE met de ABC 

De politie ziet dat er steeds meer gevallen van cybercrime zijn en dat slachtoffers daar steeds meer 

geld aan kwijt zijn. De politie lanceert daarom voor u de ABC-methode: Alert zijn, Bescherm 

jezelf, Check altijd. Daarmee kunt u zich beter beschermen. 

 
Zaken die het meest voorkomen zijn fraude met bankgegevens en internetbankieren. Denk hierbij aan een 

koop op Marktplaats zonder producten op te sturen. Of phishing-berichten waardoor criminelen toegang 

krijgen tot de bankrekening van een slachtoffer. Of nep-rekeningen sturen naar mensen zodat ze geld 

gaan overmaken. De politie denkt dat maar 1 op de 10 slachtoffers dit meldt bij de politie. Uit schaamte 

of omdat zij niet weten dat aangifte doen mogelijk is. 
 

Alert zijn, Bescherm jezelf en Check altijd 
Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook 

gebruiken. Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over hun slachtoffers. 

Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een instantie, uw dochter of zoon of een andere 

zogenaamde bekende die u vertrouwt. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna 

altijd voorzien van spoed. Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank 

heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een 

leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Ga hier niet in mee en 

verbreek meteen de verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk! 
 

Vervolg op pag. 4  
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  U kunt de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt. Hanteer dan de ABC-regels. 

 

A = alert blijven Te mooi om waar te zijn, is niet oké  

Blijf op de hoogte 

Klik nooit zomaar op een link 

 

B = beveilig jezelf Blijf up-to-date met updates op uw apparaat 

Gebruik sterke wachtwoorden 

Gebruik actuele anti-virus programma’s 

Maak offline back-up’s  

 

C = check altijd 

 

Vertrouw je het niet, verbreek direct het contact 

Controleer de contactgegevens van de afzender op een vertrouwde website 

van bijvoorbeeld uw bank. 

 

Aangifte doen 
Bent u onverhoopt toch slachtoffer geworden van cybercrime. Doe dan altijd aangifte bij de politie! 

Daarvoor belt u 0900-8844. U kunt ook aangifte doen van helpdeskfraude op de politie website 

www.politie.nl, dit gaat dus bijvoorbeeld over oplichting om uw bankgegevens te krijgen. 

 

Als er genoeg aanleiding en bewijs is, kunnen we daders van cybercrime opsporen en vervolgen. Als we 

niet direct een onderzoek kunnen starten, is uw aangifte nog steeds heel belangrijk. Want we verzamelen 

en analyseren informatie uit aangiftes altijd. Dit helpt ons om cybercrime beter te bestrijden. 

 

Oplossing kruiswoordpuzzel nr. 2 van 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W A R M T E 

R E C O R D 
 

 

http://www.politie.nl/

