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Beste Leden, 
Een warme tot zeer warme periode ligt achter ons maar wat zal september ons brengen. 

Het bestuur hoopt dat u van het warme weer genoten heeft en nog meer van de afkoeling. 

Nog een paar belangrijke dingen waarop u moet letten!!!!!!! 
 

Energietoeslag voor AOW’ers:  

U heeft recht op toeslag als u alleenstaand bent en uw netto maandelijkse inkomen minder 

is dan €1.455,67 en voor gehuwden of samenwonenden minder is dan €1.971,05. 

Lukt het niet met aanvragen, wij helpen u graag. 
 

Vanaf 1 juli 2022 is het VERPLICHT om op elke woonverdieping van uw huis een rook- 

c.q. brandmelder te hebben geplaatst. Ook hierbij kunnen wij u helpen. 
 

Hebt u hulp nodig? Vraag het aan de secretaris van uw eigen afdeling. 

 

Peter van Lier, 

Voorzitter. 

 

Beste Leden, 
Als KBO Breda Oost hebben wij de afgelopen 2 jaar, helaas, weinig activiteiten kunnen 

organiseren, terwijl de kosten van: o.a. de nieuwsbrief en bestuursvergaderingen toch door 

liepen. Het is al een poosje dat het Houwke ons vast onderkomen is.  

De zaalhuur is dan wel gratis, maar er moeten dan wel 2 consumpties per persoon worden 

genuttigd. Helaas doet dit geen goed aan onze bankrekening.  

Daarom stelt het bestuur voor, om de tweede consumptie door de bezoekers van de 

activiteiten zelf te laten betalen. 

Wij rekenen op uw medewerking en hopen daarna weer snel terug te kunnen naar de 

huidige situatie. Met een groet.  

 

Peter van Lier  

Penningmeester,   

 

Rabo ClubSupport, Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving 

Van 5 t/m 27 september kunt u weer uw stem uitbrengen bij de Rabo ClubSupport.  

Ga naar: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht  en breng uw stem 

uit op KBO Breda Oost. Het geld dat wij dan ontvangen kunnen wij weer besteden aan de 

activiteiten middagen. Laat uw stem niet verloren gaan. 
 

Bent u nog niet bij onze activiteiten middagen geweest, kom eens langs en maak kennis 

met andere leden. Er kan altijd een vriendschap ontstaan. 
 

Het Bestuur. 

 

mailto:j.debono@kpnmail.nl
mailto:jacpop@hetnet.nl
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht
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JAMMER  JAMMER JAMMER !!!!!!!!!!!!!!! 
Op 10 augustus 2022 was er een Bingo gepland en die is ook doorgegaan met maar 9 

mensen, die gespeeld hebben. 

Dat is natuurlijk veel te weinig, maar diegenen die er waren hadden natuurlijk heel veel 

kans op de prijzen, en er waren ook dames die met vele prijsjes naar huis gingen. 
 

Al met al was het toch een gezellige middag in een redelijke koele zaal van het Houwke. 

Wij hopen dat er volgende bijeenkomsten meer leden aanwezig zullen zijn. 

 
 

Netty Braspenning. 

 

Beste Leden. 
Het bestuur van KBO Breda-Oost heet de volgende nieuwe leden van harte welkom en 

wenst hen een mooie en langdurige tijd bij ons. 
 

Dhr. Victor Bonafasia, Mevr. Joke Bonafasia-van den Brink, Mevr. Rike Breur,  

Mevr. Anny Elsberg, Mevr. Suzanne Leenders, Mevr. Ingrid van Lier-Schichel,  

Mevr. Elly Melaer, Dhr. Wil Schmits, Mevr. Riet Sebregts-van Haren, Dhr. W Staat,  

Dhr. C Stokman, Dhr. J van der Ven, Mevr. Elly Verheijden-Dam en  

Mevr. Anneke van de Wijngaart. 
 

Deze personen zijn lid geworden, tijdens de actie “Vitaal Breda”. De actie is verlopen! 
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AGENDA KBO Breda Oost 2022 

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

14 sept. € 5,- Spelletjes middag. (zie uitnodiging) 

12 okt. € 6,- Lezing over genealogie (stamboomonderzoek) 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.  Kerst activiteit. Nadere informatie volgt nog. 

  11 jan. 2023 Jaarvergadering 

 

KBO Breda-Zuid¹ 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

(Locatie Vianden 2-4* Breda, tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

 6 sept € 2,50 13.30 uur nee Kaarten 

27 sept € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Bingo 

25 okt. € 7,-- 13.30 uur all-in 

 

Muziek van Jan Bakkeren (Conanimo) 

22 Nov. geen 13.30 uur nee 

 

Ad Rooms – Jaren 80 

* eigen parkeerterrein. Indien vol, ligt het Schoolakkerplein op loopafstand. Daar zijn  

   altijd voldoende parkeerplaatsen 

Zie: www.kbo-bredazuid.nl 

 

UITNODIGING  
Op Woensdag 14 september 2022 is er geen kwis maar een spelletjesmiddag.  

Dus allerlei gezelschapsspelletjes, die u zelf mag meebrengen. 

Wij zorgen in ieder geval voor een Sjoelbak en wat stokken kaarten 

en nog wat andere spelletjes. 

U mag zelf uw favoriete spel meebrengen en dat gaan spelen, 

maar u mag ook gewoon komen en kijken wat er gespeeld wordt en meedoen. 

Als u alleen maar wilt kletsen mag dat ook, wel zachtjes en dus niet storen.  

De spelletjesmiddag is in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.  

Aanvang 14.00 uur. De entree is € 6,-.  

We hopen op een gezellige middag en veel leden. Dus tot ziens op 14 september. 
 

Netty Braspenning. 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
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--  Doorloper -- 

 
 

Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; riv. in 

Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan; 

seconde; onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven stand; riv. in Spanje - 

7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); schoeisel; 

soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; wandversiering 

- 10 deel v.e. boom; schootcomputer; herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een 

zekere - 12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 3 ontvangstbewijs; 

grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; 

loodrecht; schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens; 

metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans 

ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest; 

wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; 

sprookjesfiguur. 


