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Peter van Lier 
Op 26 april werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

        
 

Hij werd onder valse voorwendselen naar de bar van Publieke Werken gelokt en kreeg 

daar de onderscheiding opgespeld door niemand minder dan Burgemeester Paul Depla.  
 

Hij kreeg deze onderscheiding voor al zijn vrijwilligersactiviteiten. 

Zo was hij van 2007 tot 2016 vrijwilliger bij het Steunpunt Informele Zorg Breda (Stib). 

Hij zorgde voor het vervoer van ouderen naar zorgverleners, deed boodschappen met 

eenzame ouderen en ging op bezoek bij mensen die terminaal ziek waren en zorgde voor 

wat lucht bij de mantelzorgers. 
 

Ook was hij meerdere jaren bestuurslid van de afdeling Noord-Brabant van de Bond van 

Nederlandse Militaire Oorlogs-en Dienstslachtoffers en in 2019 was hij vrijwilliger bij de 

lnvictus Games. Al bijna tien jaar zet hij zich vrijwillig in voor de militaire veteranen en is 

sinds 2013 gecertificeerd vrijwilliger bij het Nuldelijns Ondersteuning Systeem van het 

Veteranen Platform 
 

Sinds jaar en dag is hij betrokken bij ANBO en KBO en helpt hij ouderen bij het invullen 

van hun belastingformulieren, ondersteunt hij cliënten van de WMO en is hij vrijwillig 

ouderenadviseur en sinds een paar jaar is hij ambassadeur voor Brandveilig Leven. 

Sinds enkele maanden is hij ook voorzitter van KBO Kring Breda 

Maar vooral is hij voorzitter en penningmeester van KBO Breda Oost.     
 

Jan Willems 
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Museum Oud Oosterhout 

Op woensdag 11 mei 2022 zijn we met 16 personen naar het museum Oud Oosterhout 

geweest. Wij vertrokken om 13.30 uur vanaf ’t Houwke en het was heel mooi weer.  

De meesten van ons gingen met de auto maar 2 personen gingen op de fiets.  

Wij werden ontvangen door vrijwilligers en gingen het eerst naar de Vlaamse schuur uit 

Dorst van 1739. In de schuur zijn een aantal oude ambachten te zien, zoals: een 

kaasmakerij, timmerwerkplaats, smederij, schoenmakerij, klompenmakerij, suikerwerken, 

bijenhouder, leerlooien, rietdekken en scharensliep. Ook het binnen museum kreeg veel 

aandacht, zoals: de woonkamer uit de Gasthuisstraat, de drukkerij uit 1916, de 

burgemeesterskamer met het originele meubilair van Burgemeester Ridder de van der 

Schueren (1918 – 1943), het meisjesschooltje, huisvlijt uit 1900 en de roomse hoek. Ook 

zag je een vitrine met foto’s van de Heilige communie en een vitrine met 

communicatiemiddelen uit vervlogen tijd.   
 

In het miniatuurpark kon men zien hoe de stad Oosterhout tussen 1900 en 1960 er uit zag, 

net als de oude tramlijn die er in die tijd door Oosterhout liep. De 250 miniaturen in de 

schaal 1 op 20 zijn allemaal gemaakt door vrijwilligers. Voor enkelen van ons, die 

Oosterhout goed kenden, zag je de herinnering zoals: Slotje Huize Limburg, Heuvel, 

Hervormde Kerk, St. Jozefziekenhuis, St. Jansbasiliek en nog veel meer.  
 

 
 

Voor iedereen was het een leuke dag.  
 

Jan Willems 
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AGENDA KBO Breda Oost 2022 

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

08 juni € 5,- Een optreden van het koor MOOI HE. Aanvang 14.00 en tot 16.00 uur.  

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

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

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

12 okt. € 6,- Lezing over genealogie door de heer Jan Willems. Aanvang 14.00 en 

duurt tot 16.00 uur.  

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

Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur.  

14 dec.  Kerstdiner. Nadere informatie volgt nog. 

KBO Breda-Zuid 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

(Locatie Vianden tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

7 juni € 7,-- 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  

 16 juni € 6,-- 13.30 uur ja Bingo 

23 aug € 7,50 13.30 uur ja 

 

Jeu de Boules 

30 aug geen 13.30 uur n.v.t. Fietsen 

Zie: www.kbo-bredazuid.nl 

 

ENERGIETOESLAG BREDA 
Voor onze leden is het even opletten.  

Alle lagere inkomens zijn bij de gemeente Breda bekend en krijgen in het 2
e
 kwartaal van 

2022 € 800,- vergoeding.  
 

Als u dat niet hebt gekregen en denkt er wel voor in aanmerking te komen; ga dan naar de 

site www.breda.nl/energietoeslag. Die is bedoeld voor lagere inkomens. Daar komt een 

aanvraagformulier op en het kost niets om dat in te vullen. Wie weet?  

Leden die dat niet zelf kunnen, moeten vóór 1 juli 2022 hulp vragen aan Peter van Lier, 

tel.: 06 285 22 330. 

 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
http://www.breda.nl/energietoeslag
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St. Annakapel 
Heusdenhout 
Vanaf 18 mei t/m 14 september is de  

St. Annakapel iedere woensdagmiddag  

van 2 tot 4 uur geopend voor bezoek. 
 

U bent dan in de gelegenheid de kapel  

te bezichtigen, een kaarsje aan te  

steken, een moment van stilte of  

persoonlijke gedachte. 

Met het motto “Onder de groene linde” staat er een kopje  

koffie of thee klaar om een praatje met elkaar te kunnen maken. 
 

Iedereen van harte welkom.            Werkgroep Annakapel 
 

REIS MET DE MUSEUMPLUS BUS NAAR MIDDELBURG 

Deze reis is volgeboekt en gaat dus door. 

Voor allen die meegaan: graag om 9.00 uur bij het Houwke zijn. 

Koffie/ thee drinken we in het Museum en na de rondleiding is ook daar de lunch.  

Daarna is er nog wat tijd om zelf rond te kijken. 

Rond 17.00 uur zijn we weer terug in Breda. 

Alleen degenen die een rollater hebben opgegeven nemen die mee. 

Soms zullen we in groepjes worden gedeeld, maar we houden rekening met wie u samen 

bent of wilt zijn. Mocht U nog vragen hebben mag U altijd bellen. 

Veel plezier die dag. 
 

Netty Braspenning 076 5714072  
 

ZANGKOOR MOOI HE 
Op 8 juni komt er een gezellig koor om ons te vermaken maar ook om onze stemmen wat 

losser te maken. 

Er worden oude en wat nieuwere liedjes gezongen en wij kunnen meezingen.  

Dan wordt het zeker gezellig en hebben we weer een fijne middag. 

Entree is € 5,- p.p. En vrienden, die geen lid zijn betalen € 6,- waarvoor twee alcoholvrije 

consumpties zijn inbegrepen. 
 

We hopen U dan te ontmoeten. 
 

Beste Leden, 
Wij willen U een fijne Zomer en vakantie toewensen. 

We hopen dat we U daarna weer terugzien op 10 augustus bij de Bingo. 

Het blad Ons en de nieuwsbrief verschijnen niet in juli maar pas weer in augustus. 
 

Bestuur KBO Breda-Oost.  


