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Nieuwsbrief nr. 11, november 2022 

Beste Leden, 
Een warme en hete zomer hebben wij achter de rug en die mooie nazomer kunnen ze ons 

niet meer afnemen. Langzaam gaan wij weer naar de donkere dagen en de feestdagen toe. 

Laten wij vooral oppassen voor corona en de griep, haal alstublieft nog een boostersprik 

en/of een griep prik. 

Het bestuur is ook weer aan het werk om voor 2023 mooie activiteiten te organiseren, ja 

Netty heeft haar schouders er weer onder gezet. Veel werk is het, maar wij doen het met 

liefde en plezier. Toch zagen wij het bestuur graag uitgebreid met 2 personen.  

Heeft u interesse, meld u dan aan bij de secretaris. U bent van harte welkom. 

Om met kerst ergens te gaan eten met elkaar is zó duur geworden, dat wij daar helaas van 

af moeten zien. Een alternatief is een Kerstlunch (zie elders in de nieuwsbrief), hoe meer 

zielen hoe meer vreugde. Wij hopen dan ook op een mooie opkomst. Meld u dus aan. 
 

Peter van Lier  

Voorzitter 

 

Genealogie 
Op 12 oktober jl. heb ik een lezing gehouden over genealogie. Ik was aangenaam verrast, 

want er waren meer dan 20 mensen aanwezig. Er werd aandachtig gekeken naar wat ik liet 

zien en geluisterd naar hetgeen ik hierover vertelde. Ook al waren de beelden, van uit de 

archieven, niet altijd even duidelijk, je kon goed merken, dat een aantal mensen, of 

familieleden daarvan, ook bezig waren met het zoeken naar hun familie.  

Zij die zelf een zoektocht willen beginnen, wens ik veel succes.  
 

 
 

Ik hoop op net zoveel leden, bij onze volgende bijeenkomsten.  

Jan Willems 

Rabo ClubSupport,  
Van 5 t/m 27 september hebben leden van de Rabobank, bij Rabo ClubSupport, hun stem 

uitgebracht op KBO Breda Oost en dat heeft ons een van € 178,96 opgeleverd. 
 

Peter van Lier  

Penningmeester  

mailto:j.debono@kpnmail.nl
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Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond 
 

Nieuwsbericht | 04-10-2022 | Rijksoverheid 
 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere 

kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 

1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en 

het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het 

plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het 

energiecontract. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op 

de energierekening van € 190 per maand. 
 

Gemeente Breda. 
 

Heb je een erg laag inkomen kan je ook recht hebben om in totaal €1300,- van de 

gemeente te krijgen. Heb je eerder dit jaar al €800,- ontvangen dan krijg je automatisch 

nog voor het einde van dit jaar de overige €500,- Kom je er niet uit, wij helpen graag.  
 

Het Bestuur 

 

UITNODIGING 
Op woensdag 9 november 2022 is er een lezing over de Anna kapel en Heusdenhout   

Deze wordt gegeven door de Heer Joossen en is in het  

Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.  

Aanvang 14.00 uur. De entree is € 5,-.  

We hopen op een aangename middag en veel leden.  

Dus tot ziens op 9 oktober. 
 

Netty Braspenning.  

 

UITNODIGING 

Op woensdag 14 december 2022 willen we het jaar weer afsluiten met een Kerstlunch. 

De lunch is om 12.45 uur in het 

Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.  

De kosten hiervoor zijn € 10,- p.p. (inclusief 2 cosumpties) 

Niet leden en introdusees betalen hiervoor € 17,50 

Aanmelden met eventuele dieetwensen vóór 23 november 2022 

bij mevr. Netty Braspenning 076-571 40 72. 

Uw aanmelding is pas definitief, als u uw kosten hebt overgemaakt. 

Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v. KBO Breda Oost.  

De kerstlunch kan alleen doorgang vinden, bij een deelname van tenminste 20 personen 

We hopen dat het weer net zo gezellig wordt als voorgaande jaren.  

 

Netty Braspenning. 
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EINDELIJK............. 
We hebben in 2019 geprobeert een eetgroepje te formeren. 

In een nieuwsbrief dit jaar is er geprobeerd om het nieuw leven in te blazen en dat is dus 

gelukt. Door allerlei oorzaken (o.a. corona) was het er niet van gekomen.  

Nu zijn we met een groepje mensen gaan eten en hebben zelfs eeen vervolg aspraak 

gemaakt. Op vrijdagavond 6 oktober was het dan zo ver. 

Met 6 personen zijn we gaan eten bij PALACE aan de Tilburgseweg. We hebben met 

elkaar kennis gemaakt en het was heel gezellig. In december is er een vervolg. 

 

Mocht het u ook leuk lijken, laat dan van u horen. 

 

Netty Braspenning.  

AGENDA 

KBO Breda-Oost 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA - KBO Breda-Oost  

(Locatie ’t Houwke, Grote Houw 227 Breda, tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

09 nov. € 5,-- 14.00 uur ja 

 

Lezing Anna kapel door Hr. Joossen. 

14  dec. € 10,-- Zie de uitnodiging in deze nieuwsbrief. 

2 0 2 3     

11 jan.    

 

Jaarvergadering 

 

KBO Breda-Zuid  Zie: www.kbo-bredazuid.nl 
 

2 0 2 2  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  

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

 datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

01 nov. € 2,50 13.30 uur nee 

 

Kaarten 

15 nov. € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Bingo 

22 nov. geen 13.30 uur ja 

 

Ad Rooms – Jaren 80 

6 dec. € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Bingo (St. Nicolaas) 

13 dec. geen 13.30 uur ja 

 

Kerststukjes maken 

20 dec. € 20,-- 10.30 uur All in Kerstviering (incl. lunch) 

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

   Daar zijn altijd voldoende parkeerplaatsen. 

http://www.kbo-bredazuid.nl/
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Zweedse Puzzel 
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Rectificatie nieuwsbrief nr. 11, november 2022 

 

Beste Leden, Helaas moeten wij U mededelen dat door nare onvoorziene omstandigheden 

de Heer Joossen de lezing over Heusdenhout en de Annakapel niet kan geven. 

 

MAAR we hebben voor u een andere invulling EEN LEZING door de heer Ton Hinten 

over een ander onderwerp.nl; IN IEDER HUIS EEN ETNA FORNUIS 

 

Het thema, in de jaren 60, wat toen actueel was, “de ombouw van mijngas naar aardgas”   

Het thema wat nu actueel is, “wij moeten van het aardgas af”   

 

De Etna was een grote Bredase firma, die hier is verdwenen. 

Er herinneren alleen nog wat straatnamen aan de Etna. 

Ik kan u aanraden te komen, de heer Ton Hinten is een zeer goede spreker, legt alles goed 

uit en weet van het onderwerp alles. 

 

Netty Braspenning 

 

 

UITNODIGING 
Op woensdag 9 november 2022 is er een lezing met als onderwerp;  

IN IEDER HUIS EEN ETNA FORNUIS   

Deze wordt gegeven door de Heer Ton Hinten en is in het  

Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.  

Aanvang 14.00 uur. De entree is € 5,-.  

We hopen op een aangename middag en veel leden.  

Dus tot ziens op 9 november. 
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