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Breda brengt het samen 
Zo begon burgemeester Paul Depla een kleine maand geleden zijn bijdrage aan VITAAL 

BREDA. KBO Kring Breda verspreidde 3200 folders via de ONS. Denk aan de mensen 

die klaarstaan voor onze senioren. Oog hebben voor hun belangen. En klaar staan voor het 

organiseren van speciale activiteiten voor hen.  

De eerste week van onze ledenwerving in Breda bracht voorlopig negen nieuwe leden op. 

Al wel een resultaat maar wij hadden op meer gehoopt. Gelukkig telt het bestuur wat 

positieve mensen en geloven in deze actie. Wij roepen u op van VITAAL BREDA iets 

moois te maken. U hebt de folder in huis, maar zullen bij dit bericht nog een 

aanmeldingsbericht toevoegen. Dus…wij rekenen in april op veel aanmeldingen. Gratis te 

versturen en u wordt er allemaal blijer van…….. 

 

Kring KBO Breda 

 

De “Ons” en LEDENWERVING!  

Vanaf nu en tot en met 30 juni 2022 loopt er een actuele ledenwervings-actie voor onze 9 

afdelingen in Breda. Volgens de cijfers verliezen we elk jaar wat leden en dat proberen we 

via deze actie om te buigen.  

Met 46.000 senioren in Breda vanaf 65 jaar, is er een enorme markt om te oogsten.  

Daar is over nagedacht. Na een saaie coronatijd van twee jaar, is nu het juiste moment om 

aan de slag te gaan.  

In de “ONS” treft u een flyer en boekje “Leden werven leden” aan. Lees die eens door en 

u wordt vanzelf enthousiast. Mogelijk een huisgenoot, de buren, vrienden of denk maar 

verder, zijn via u straks lid van de afdeling.  

Vul het formulier in (er kunnen zelfs 2 nieuwe leden op) en stop het in een enveloppe. 

Geen postzegel plakken! Na een paar weken wordt uw VVV cadeaukaart en die van het 

nieuwe lid bij u afgeleverd. Volgende maand leest u de eerste resultaten.  

NB: hebt u meer nieuwe leden? Even de achterkant kopiëren en ook dat formulier 

opsturen! Er zijn bij de afdeling ook meer folders beschikbaar. Elk nieuw lid betekent voor 

u meer VVV-bonnen….  

 

Groet, Peter van Lier 

Voorzitter 

 

Beste leden 

In verband met gestegen kosten moeten we voor diverse aktiviteiten meer toegangskosten 

gaan vragen. Voortaan staat er bij iedere bijeenkomst een prijs genoemd en die varieert per 

aktiviteit, we hopen dat u daar begrip voor heeft. U krijgt voor die prijs twee alcoholvrije 

consumties. Voor alcoholhoudende consumtie betaalt u € 0.50 aan de penningmeester.  
 

De penningmeester 
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mailto:jacpop@hetnet.nl


 

 

 

 

KBO Breda Oost 
Belangenorganisatie van senioren 

 
  

 

pag. 2 

AGENDA KBO Breda Oost 2022 
 

datum entree aktiviteit (locatie ’t Houwke tenzij anders vermeld) 

11 mei € 9,-  Bezoek Museum OUD OOSTERHOUT vertrek om 13.30 bij ’t Houwke. 

Grote Houw 227. Kosten € 9,-. Geen consumpties inbegrepen.  

(Zie de uitnodiging in de nieuwsbrief van april). 
  

08 juni € 5,- Een optreden van het koor MOOI HE. In ’t Houwke. Grote Houw 227.  

Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen. 

 
 22 juni €15,- Met de Museum Plus Bus naar ZEEUWS Museum in Middelburg  

(zie uitnodiging) 

10 aug. € 6,- Bingo. Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen 

14 sept. € 6,50 Een muziekale kwis door de heer K. Schipper. 

12 okt. € 5,- Lezing over genealogie door de heer Jan Willems. Aanvang 14.00 en 

duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen 

09 nov. € 6,- Lezing over de Anna kapel en Heusdenhout, door de heer Joossen. 

Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Consumpties inbegrepen 

14 dec.  Kerstdinner 

KBO Breda-Zuid 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

(Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

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 

7 juni € 6,-- 13.30 uur ja Bingo 

14 juni € 6,50 13.30 uur ja 

 

Nicole Frijters zingt…. 

21 juni € 2,50 13.30 uur nee Kaarten  

 Zie: www.kbo-bredazuid.nl 

 

 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
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Beste Leden. 
Jammer dat u er niet was op 14 april j.l.  De lezing over Woongenoot was erg interessant 

en was daarbij ook heel gezellig. Ook de aanwezigheid van de studenten droeg bij aan de 

gezelligheid. Wij kregen wat te horen over een "nieuwe "vorm van wonen. En er werdt 

gesproken met de studenten en over en weer op een leuke manier kennis gemaakt en we 

leerde ook van elkaar. 
 

 
 

 

Netty Braspenning, foto’s Jan Willems  
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- Uitnodigingen-- 

Beste leden 
Op woensdag 25 mei 2022 organiseerd Avans Hogesc hool een ontmoeting tussen 

generaties. Van 14.30 tot 17.00 uur in de Hogeschoollaan 1 te Breda. 

De ontvangst is in de centrale Hal. 

Dus wilt u eens kennismaken en meepraten met studenten dan is dit een mooie kans want 

de gesprekken gaan rond het thema Jong en Oud. Uw inbreng is waardevol. 

De docenten lichten toe wat zij van plan zijn en hoe ze de mening van ons ouderen 

meenemen in hun onderzoek en onderwijs. 

Wilt u hiernaartoe, dan graag van tevoren opgeven per mail. 

cjam.vandermade-bogaerts@avans.nl 

 

 

         -Herinnering- 

Op woensdag 22 juni 2022 gaan we met deze Museum Plus Bus naar het ZEEUWS 

MUSEUM in MIDDELBURG. U heeft in nieuwsbrief nr. 4 hierover al kunnen lezen.  

We willen het nog even bij u onder de aandacht brengen, want niet opgegeven, dan kunt u 

niet mee. Kosten zijn €15,- p.p. en dat is voor de lunch. 

Rollator en of rolstoel kunnen mee indien opvouwbaar, wel opgeven dat U die gebruikt. 

Op geven kan tot 31 mei 2022 bij Netty Braspenning tel.076 5714072,  

 

Netty Brraspenning 

 

MUSICAL 
Na een lange periode van thuiszitten in verband met corona, mogen we vanaf nu weer op 

pad. Op 29 juni a.s. hebben wij daarom een extra uitje geregeld in de vorm van een musical 
 

Wij hebben gekozen voor  SOLDAAT VAN ORANJE 
 

Het wordt een middagvoorstelling met 1e rang kaarten. 

Vertrek is om  11.10 vanaf H. Maria kerk, Mariaplein 1 

       11.15 vanaf bushalte Groot Ypelaardreef (apotheek) 

Aankomst Theaterhangaar te Katwijk is rond 13.00 uur 
 

Na afloop gaan we gezamenlijk naar een restaurant voor een 3 gangendiner. 

Totale prijs hiervoor bedraagt € 115,-- per persoon 

U kunt zich opgeven bij Yvonne Spoelstra. Dat kan per mail naar gerenyvonne@ziggo.nl 

Telefonisch kan uiteraard ook naar 06-81469388  

We hopen dat het een leuke aanvulling is op al onze andere activiteiten 

 

Met groeten van  

Bestuur KBO Breda Zuid 

mailto:cjam.vandermade-bogaerts@avans.nl
mailto:gerenyvonne@ziggo.nl
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Herinnering meerdaagse reis op 18 augustus 
In de nieuwsbrief (van SV/KBO Teteringen) van april heeft u kunnen lezen over de 

meerdaagse reis naar het Sauerland op 18 augustus. Bij nieuwsbrief zat ook een 

inschrijfformulier hiervoor. Tot 9 mei a.s. kunt u zich nog opgeven voor deze reis.  

We kunnen melden dat de meerdaagse reis doorgaat, maar de bus is nog niet vol dus er 

kunnen er meer bij. Als u alsnog mee wil gaan met deze meerdaagse reis, kunt u een 

ingevuld inschrijfformulier afgeven bij Marja de Been, Bosbeemd 19 Teteringen. 

Mocht u geen formulier meer hebben dan kunt een mailtje sturen naar hanskalle@telfort.nl 

of bellen: 06-43776054.  

Als u uw naam en adres vermeldt, krijgt u een formulier thuisbezorgd.  

Sudoku gemiddeld  

 

 

mailto:hanskalle@telfort.nl
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Doorloper gemiddeld 

 

 
 

Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; nobel - 3 metaal; 

avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; godsdienst - 5 eentonig; pausennaam; 

kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. 

vnw; stoomschip; Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; 

wachthuisje; fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; persoon; bloem; 

tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 3 zowat; woonschip; 

loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; 

Europese hoofdstad - 6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in 

Italië; takje - 8 en dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; 

bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van adel; Grieks eiland; 

a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; laan; bijbelse figuur. 


