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Beste leden, 
Op 9 maart jl. was de JAARVERGADERING. 

Hopelijk volgend jaar nog wat meer leden. 

Na de opening door de voorzitter en een minuut 

stilte werd het jaarverslag doorgenomen.  

Bij verhindering van de secretaris werd dat door   

een ander bestuurslid gedaan.  

De agendapunten werden vlot afgewerkt.  

De verhoging van de contrbutie met € 2,-/ jaar werd met algemene stemmen aangenomen. 

 

 
 

 

Na de pauze twee bingo spellen met een verhaaltje. Het 

was blijkbaar toch nog moeilijk want alle cijfers moesten 

worden genoemd voordat er een volle bingokaart was.  

 

Netty Braspenning 

 

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

Docent Avans Hogeschool (zie uitnodiging).  

11-05-2022 Bezoek aan Museum OUD OOSTERHOUT (zie uitnodiging). 

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

Dat belooft weer een gezellige middag te worden. 

22-06-2022 Met de Museum Plus Bus naar ZEEUWS Museum in Middelburg.  

(zie uitnodiging) 

10-08-2022 Bingo. 

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

12-10-2022 Lezing over genealogie door de heer Jan Willems. 
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KBO Breda-Zuid 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

(Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee activiteit 

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 

3 mei € 2,50 13.30 uur nee Kaarten  

 10 mei nnb  all-in Reisje  

17 mei € 6,-- 13.30 uur ja Bingo 

24 mei € 7,50 13.30 uur ja 

 

Jeu de Boules 

31 mei geen 11.00 uur n.v.t. Fietsen naar Het Buitenhuis in Rijsbergen 

Zie: www.kbo-bredazuid.nl 

 

-- Uitnodigingen-- 

Beste KBO leden, 
Op 13 april kom ik samen met enkele studenten van Avans Hogeschool wat vertellen over 

nieuwe vormen van samenwonen.  

Mijn missie is: Betaalbaar wonen met betekenis en plezier voor jong en oud. 
 

Studenten van Avans Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar woningdelen. Dit is een 

vorm van wonen die een student aan een fijne woonruimte helpt en de oudere helpt bij het 

behouden van zijn eigen regie en zelfstandigheid. Win -Win. 
 

De studenten en ik willen graag met u in gesprek over deze vormen van woningdelen.  

De studenten willen ook graag dat u meekijkt naar materialen die zij hebben gemaakt voor 

hun project. Wij kijken uit naar een leuke en leerzame ontmoeting! 

Wilt u nu al iets meer weten, kijk dan eens op: https://mijnwoongenoot.nl 

Graag tot 13 april, om 14:00 uur, in buurthuis ’t HOUWKE aan de Grote Houw 227. 

 

Namens de studenten van Avans Hogeschool en Kitty van der Made. (Docent en oprichter) 

 

 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
https://mijnwoongenoot.nl/
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Beste Leden, 
Op 11 mei 2022 willen wij een bezoek brengen aan het Museum OUD OOSTERHOUT 

aan de Bredaseweg 129 te Oosterhout. 

Opgeven VÓÓR 4 MEI 2022, bij Netty Braspenning tel; 076 5714072, met vermelding 

van wel of geen vervoer, anders zorgen wij voor vervoer.  

Wij vertrekken om 13:30 uur bij buurthuis ’t HOUWKE aan de Grote Houw 227. 

De kosten zijn: € 9,- p.p. + € 1,- voor de gids. Museumjaarkaart is hier geldig maar voor 

de gids moet u € 1,- betalen. Wilt u nu al iets meer weten, kijk dan eens op:  

https://www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl 
Wij hopen dat we, op 11 mei, met een mooi aantal leden naar het museum kunnen gaan. 

 

Netty Braspenning  

 

  
Op woensdag 22 juni 2022 kunnen we met de Museum Plus Bus naar het ZEEUWS 

MUSEUM in MIDDELBURG. 

De bus vertrekt om ± 9:00 uur bij buurthuis ’t HOUWKE aan de Grote Houw 227 en daar 

zijn we om ± 17:00 uur weer terug.  

De bus brengt ons naar Middelburg. Wij worden bij het Museum afgezet, waar de koffie 

klaarstaat en een rondleiding voor u wordt verzorgd.  

In het museum gebruiken we ook de lunch, die bestaat uit een huisgemaakte soep, een 

broodje kaas, een broodje kroket en koffie/thee of frisdrank. De kosten zijn €15,- p.p. en 

dit dient te worden voldaan bij opgave. 

 

Deze reis is ook voor mensen met een rollator of rolstoel, maar die moeten dan wel 

opvouwbaar zijn, zodat ze in het bagageruim van de bus kunnen worden meegenomen.  

 

Wilt u mee, dan graag op geven VÓÓR 31 MEI bij: Netty Braspenning  

076-5714072, met de vermelding of u al dan niet gebruik maakt van een rollator of 

rolstoel. Denk eraan vol is vol en er rijdt maar één bus.  

Wilt u nu al iets meer weten, kijk dan eens op: https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl 

 

Wij gunnen u een fijne dag in Middelburg en zien u graag op 22 juni. 

 

Netty Brraspenning 
 

 

https://www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl/
https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl
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