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Nieuwsbrief nr. 12, december 2022 
Lieve Leden, 
Er ligt weer bijna een jaar achter ons, een jaar van up en downs, maar wel van veel zonnig 
weer. Corona heeft ons niet “echt” bezocht, waardoor wij weer wat vrijer konden leven. 
Het is echter jammer dat de activiteiten nog zeer matig worden bezocht terwijl er prachtige 
middagen werden georganiseerd. 
Ook in 2023 zullen wij er alles aan doen om mooie en leuke middagen te organiseren 
zowel in het Houwke als daarbuiten. 
In januari 2023 starten wij weer een actie om leden te werven. U werft een nieuw lid en u 
ontvangt €5,-- nadat het nieuwe lid betaald heeft. Dus een mooi zakcentje. 
Het bestuur, wenst u mooie en fijne feestdagen, een voorspoedig 2023 toe en hoopt u in 
2023 in gezondheid te mogen begroeten. 
 
Namens het Bestuur, 
Peter van Lier 
Voorzitter  
 

Etna 
Op 9 nov. jl. hebben we genoten van de lezing, door de heer Ton Hinten, over de Etna. 
Iedereen was erg geintresseerd in wat hij kon vertellen over de fabriek, die helaas, alweer 
lang geleden verdwenen is uit Breda. 
Toch waren er best wel wat toehoorders, die wel wat wisten over de Etna.  
Ook al bestaat de fabriek niet meer, er zijn in Breda nog wel diverse straatnamen die aan 
deze fabriek herrinneren.  
Wij hopen dat we de heer Ton Hinten nog eens voor een andere lezing, over Breda, 
kunnen uitnodigen. 
 

   
 Foto’s van Peter van Lier 
Netty Braspenning 
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Beste Leden. 
Wij als bestuur, van KBO Breda Oost, zijn bezorgd omdat er bij diverse activiteiten soms 
maar heel weinig leden komen. 
Wij denken dat de middagen niet meer aansluiten bij de interesses van de leden.  
Dus willen wij graag van u weten, wat voor middagen u zou willen. 
Wat vindt u leuk en wat zou u willen doen? 
Geef dat eens door aan ons en natuurlijk hoeft u niet gelijk de telefoon te pakken, maar u 
kunt hierover nadenken en dat bekend maken op b.v de jaarvergadering of u mag daar ook 
over bellen met iemand van het bestuur. 
Maar er speelt bij het bestuur nog meer!  
Graag zouden we nieuwe mensen in het bestuur erbij willen hebben. Niet omdat we willen 
opstappen, maar omdat we wel ouder worden en ook kunnen omvallen. 
Mogelijk kent u iemand die dat zou kunnen zijn en die wat nieuwe ideeën in kan brengen. 
We horen graag iets van u. 
 
Namens het Bestuur 
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  

14   dec.  € 10,--  12.45 uur All-in Kerst lunch 

2 0 2 3          

11  jan.    14.00 uur    Jaarvergadering  

08 febr. € 5,-- 14.00 uur Lezing Remedica, over zorgen voor elkaar. 
 

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 

06 dec. € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Bingo (St Nicolaas) 
13 dec. € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Kerststukjes maken. 
20 dec. €20,-- 13.30 uur All-in Kerstviering (incl. lunch) 

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