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Nieuwsbrief nr. 7/8, juli/aug 2022
Beste Leden,
Als eerste, dank voor alle felicitaties, bloemen en appjes die ik na mijn onderscheiding
heb mogen ontvangen.
De vakanties staan weer voor de deur en Nederland gaat weer genieten.
Ook al gaat u niet weg, geniet op uw balkon of in uw tuin. Ik zelf heb er al 3 weken
opzitten en mag nu voorlopig niet meer.
Denk vooral nog aan de Energietoeslag.
Bent u alleenstaand en uw netto maandinkomen is niet hoger dan € 1.443,-, of bent u
gehuwd of samenwonend en uw netto maandinkomen is niet hoger dan € 1.979,-, dan
heeft u recht op energietoeslag. Ga dan naar de site www.breda.nl/energietoeslag.
Komt u er niet uit, bel dan met een Vrijwillige Ouderen Adviseur, Jac van Poppel, tel.: 076
56 53 511 of Peter van Lier, tel.: 06 285 22 330, maar ga zeker niet zitten tobben.
Denkt u er ook aan, dat met ingang van 1 juli 2022 er op iedere verdieping een
brandmelder c.q. rookmelder verplicht is. Lukt het niet, of heeft u geen idee waar, meld
het ons en wij helpen u verder.
Het bestuur wenst u een hele fijne vakantie toe, kijk uit en let op uw gezondheid.
Peter van Lier
Voorzitter,

Beste Leden.
We waren in de vorige nieuwsbrief wat erg vroeg met u een prettige vakantie te wensen.
Sorry daarvoor. Dit nummer is natuurlijk voor juli en augustus, want er komt in augustus
geen “ONS” en ook geen NIEUWSBRIEF.
Deze nieuwsbrief is de laatste voor de vakantie en dus wensen we u een hele fijne zomer
met veel mooi weer. Kijk uit als het warm wordt met te veel in de zon zitten, want dan zou
u kunnen verbranden en dat is niet fijn.
Maar als u nog op vakantie gaat, wens ik u een hele fijne vakantie en anders veel plezier in
onze eigen omgeving, want ook daar is veel moois te zien en te beleven.
Netty Braspenning.
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Zangkoor “Mooi He”
Op woensdag 8 juni 2022 was er in Wijkcentrum ’t Houwke een optreden van
vrijwilligerskoor “Mooi hè”. Het koor, opgericht in 2009, bestaat uit 25 vrouwen en
mannen die van muziek houden en dit met anderen willen delen. Vandaag waren er 16
personen aanwezig. Hans Verwijmeren is de accordeonist en de planner van de optredens.
Het repertoire is afgestemd op onze doelgroep. Liedjes vanaf de jaren 50 tot heden zoals
liedjes van Jan Smit, Frans Bauer, John Denver of Pussycat, alles komt voorbij. Er werd
door het weinige publiek aardig meegezongen.

Meer foto’s zien? Ga dan naar:
https://www.kbo-breda-oost.nl/2022/06/11/zangkoor-mooi-he/
Jan Willems

Uitnodiging
Op 10 augustus organiseren we voor u een bingo, met leuke prijzen. In wijkcentrum
’t Houwke, aan de Grote Houw 227, 4817 RE Breda. Aanvang 14.00 uur
De bingo wordt gedraaid in vijf rondes.
Dus in augustus is er wel wat te doen voor u, we hopen u dan te ontmoeten.
De entree bedraagt € 7,- voor leden en € 8,- voor niet leden, incl. twee alcoholvrije
consumpties. Voor een andere consumptie moet € 0.50 bijbetaald worden.
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AGENDA KBO Breda Oost 2022
datum entree Activiteit (locatie ’t Houwke tenzij anders vermeld)
10 aug. € 7,-

Bingo. Aanvang 14.00 en duurt tot 16.00 uur.

14 sept. € 7,-

Een muzikale 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.

11 jan. 2023

Jaarvergadering.

Alle middagen beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Alle middagen zijn met twee alcoholvrije consumpties.
Voor een andere consumptie moet € 0.50 bij betaald worden.

KBO Breda-Zuid
2022
datum

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid
(Locatie Vianden tenzij anders vermeld)
entree

aanvang

koffie/thee

Activiteit

16

aug

€ 7,--

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

6

sept

€ 2,50

13.30 uur

nee

Kaarten

13

sept

n.n.b.

n.n.b.

all-in

Reisje

27

sept

€ 7,--

13.30 uur

ja

Bingo

Zie: www.kbo-bredazuid.nl

Beste Leden,
Wij willen u een fijne zomer en vakantie toewensen.
We hopen dat we u weer terugzien op 10 augustus bij de Bingo.
Het blad “ONS” en de nieuwsbrief verschijnen niet in augustus, maar pas weer in
september.
Bestuur KBO Breda-Oost.
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VERSLAG MUSEUMPLUS BUSREIS.
Ruim voor 9 uur (de afgesproken tijd) was iedereen aanwezig voor de reis naar het
ZEEUWS MUSEUM in MIDDELBURG.

We hadden allemaal goede zin en het instappen was zo klaar. Omdat we op een
afgesproken tijd in het museum moesten zijn, hadden we tijd over en de chauffeuse Jorien
liet ons een groot deel van Zeeland zien. We hebben geen hinder gehad van boze boeren,
maar we hebben ze diverse keren zien staan op een viaduct of langs de weg.
Aangekomen in het museum werden we verwelkomd met koffie of thee en om 12.00 uur
kwamen de gidsen om de rondleiding van ‘n uur te geven. Daarna kwamen we samen in
het restaurant(je) voor de lunch, die we ons goed lieten smaken.
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We hadden toen nog tijd tot 14.45 uur om zelf nog te gaan kijken in de oude abdij
(museum) naar schatten, die we nog niet gezien hadden of over de binnenplaats te lopen en
daar de buitenkant en de kapel te bezichtigen. Bijna iedereen was op tijd terug en de
achterblijvers zo gevonden en toen weer op reis naar Breda.
De dag was een groot sukses en zeker voor herhaling vatbaar. We gaan ons best doen.
Meer foto’s zien? Ga dan naar:
https://www.kbo-breda-oost.nl/zeeuz-museum-in-middelburg/

Netty Braspenning en fotos van Jan Willems.

Beste mensen
Wat hebben vandaag genoten van de reis naar Middelburg met de Museum Plus Bus.
Daarom wil ik Netty Braspenning bedanken voor haar inzet deze reis mogelijk te maken
en de organisatie van de dag zelf!
Het was ook fijn om op deze reis meerdere leden te ontmoeten en verder met elkaar kennis
te maken.
Nu staan er weer leuke activiteiten op de agenda voor na de zomervakantie en wat zou het
leuk zijn om jullie daar allemaal weer te ontmoeten.
Hopelijk tot na de zomervakantie!!
Groetjes
Riet van Hattum

Beste Leden,
Weet u het nog, in 2019 heb ik een oproep gedaan om eens samen te gaan eten, omdat je
alleen niet zo vlug uit eten gaat. Er hebben zich toen diverse leden opgegeven om b.v. eens
per maand uit eten te gaan. Maar toen kwam CORONA en kon het NIET doorgaan.
Ik heb de namen van de leden, die zich hadden opgegeven nog. Ik zal ze in juli benaderen
of ze nog interesse hebben, maar als er nieuwe leden zijn die zich willen opgeven dan zijn
ze van harte welkom. Uiteindelijk is het toch om de gezelligheid te doen. Dus heb je zin
om eens mee te gaan bel dan even naar mij en geef je op.
Netty Braspenning tel. 076 5714072
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