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Nieuwsbrief nr. 3, maart 2023 
Beste leden, 
Op woensdag 8 februari 2023 hebben wij onze jaarlijkse Leden Vergadering gehouden. 
De opkomst was mooi en er zijn goede vragen gesteld die alle naar wens zijn beantwoord. 
De kascommissie heeft het verslag uit gebracht en zeer goed bevonden, ook het jaarverslag 
van de secretaris is alom goed gekeurd. 
Het voorstel om per 1 januari de contributie met € 2,- te verhogen, is met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
De voorzitter sloot de vergadering af met een belangrijk verzoek om het bestuur aan te 
vullen, 2 personen in het bestuur zou zeer wenselijk zijn. 
 
Al met al het was een zeer vruchtbare vergadering dat regelmatig met een lach werd 
onderbroken. Na 2 rondes gratis bingo ging iedereen voldaan en met een lach naar huis. 
De lente is in aantocht dus trek er weer op uit, maar vergeet zeker niet de activiteiten te 
bezoeken. Denkt u nog aan “een lid werft een lid” en verdien € 5,-? 
  
Peter van Lier, 
Voorzitter.  
 
WEET U DAT ............ 
- KBO Teteringen op reis gaat en dat u mee kunt? Ze gaan van 30 aug. tot 5 sept. naar de 

Moezel. Kosten € 569,-. Inlichtingen bij het sekr. mevr. Y. Alewijnse tel; 06 25588650. 
 

- er ieder donderdag middag sjoelen is in ’t Houwke? 
 

- er een laatste koffieconcert is op 7 maart a.s. in de Waalse Kerk? 
 

- u uw belasting in kunt laten vullen door oficiele belasting invullers van de KBO? 
Inlichting bij de hr. Peter van Lier, tel. 06 28522330 

 

- er een lezing is, over het waarom van Breda?  
Deze lezing is op 21 maart om 19.30 uur in de Vlieren en wordt georganiseerd door 
erfgoedvereniging Engelbert van Nassau. De kosten zijn € 5,- 

 
Netty Braspenning 
 
Terugvragen van uw KBO-contributie. 
Sinds dit jaar kunt u uw KBO contibutie, tot een maximum van € 25 per persoon 
terugvragen bij uw Zorgverzekering CZ of VGZ. 
Hiervoor staat een formulier op de site van KBO Brabant. Zij helpen er u graag mee. 
 
Het Bestuur. 
  

mailto:j.debono@kpnmail.nl
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UITNODIGING 
Op woensdag 8 maart is er een lezing over de H.K.I. 

(Hollandse Kunstzijde Industrie) 
Een van de zeer grote industrieën, die Breda had, maar is verdwenen. 
Deze fabriek zette, met haar kunszijde, de hele modewereld op zijn kop. 

Weet u ook, dat hier de eerste bedrijfsbezetting van Nederland was? 
 

De lezing wordt gegeven door de heer Ton Hinten,  
 in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.  

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

Het beloofd een hele intressante middag te worden.  
 

U bent van harte welkom. 
 

Netty Braspenning. 

 
 
 
 
 
 

 

 
De Eetclub met zeven dames en één heer. 
Het klinkt als een titel van een mooie Roman of een spannende Thriller. Maar niets is 
minder waar, het was gewoon een etentje, op 26 januari jl.,  
bij Brasserie Rembrandt in Teteringen.  
Jaloers heren? Hoeft niet hoor!  
Jullie kunnen gewoon lid worden van De Eetklub.  
 
Wel even aanmelden bij Netty en zij regelt het, zoals altijd, voortreffelijk.  
 
 

 
 
Jan Willems.   
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Beste leden. 
Woensdagmiddag 8 februari was de jaarvergadering van KBO Breda Oost. 
Er waren redelijk veel leden aanwezig, hoorden alles aan en gaven, zoals dat hoort, ook 
kommentaar (alleen positief gelukkig).  
 
Er hebben zich nog twee personen opgegeven voor de eetclub en die gaan de volgende 
keer ook mee uit eten. Gezellig. 
 

 
 
Na het officiele gedeelte waren er nog twee rondes Bingo, een met een verhaal en een 
gewone Bingo. Alles verliep goed en om 16:20 uur ging iedereen huiswaarts. 
 

 
 
Netty Braspenning,  foto’s Jan Willems 
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Wat is het prijsplafond? 
De energieprijzen gingen in 2022 flink omhoog. Een van de maatregelen om u te helpen 
tegen de hoge prijzen, is het energieplafond. Deze ging op 1 januari 2023 in. Tot een 
bepaald verbruik, betaalt u nu een maximumprijs die door de overheid vastgesteld. 
 
Moet ik zelf iets doen voor het prijsplafond? 
Nee, je energieleverancier verrekent dit automatisch voor je op de jaarrekening.  
 
Prijsplafond voor stroom 
Tot een verbruik van 2.900 kWh per jaar, betaalt u niet meer dan € 0,40 per kWh. 
Boven deze grens betaalt u het contracttarief van uw leverancier. 
 
Prijsplafond voor gas 
Tot een verbruik van 1.200 m3 gas per jaar, betaalt u niet meer dan € 1,45 per m3.  
Boven deze grens betaalt u het contracttarief van je leverancier. 
 
Prijsplafond met vast energiecontract 
Hebt u een vast energiecontract, dan geldt het plafond ook voor u. Als je energietarief 
hoger is dan het prijsplafond, gelden de plafondbedragen. Heb je een lager tarief, dan 
betaal je natuurlijk gewoon je lagere maandtarief.  
 
Zo werkt het verbruiksplafond 
Hieronder ziet u wat u per maand kunt verbruiken tegen de plafondprijs. Dit verbruik is 
niet gelijk over het jaar verdeeld. Want in de winter verbruikt u meer energie dan in de 
zomer. Tel de verbruiken per maand op en kijk of uw totaal verbruik lager of gelijk is aan 
2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas. Uw totale plafond dus. Maakt u in de ene maand uw 
‘tegoed’ niet op, dan neemt u deze mee naar de volgende maanden. 
 
In deze grafieken zie het verbruiksplafond per maand:  
 

   
 

Wat betekent het prijsplafond voor uw termijnbedrag? 
Dat hangt af van uw energieleverancier. Niet duidelijk? Vraag dan daar advies! 
 
Jan Willems. 
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AGENDA 
KBO Breda-Oost   zie: www.kbo-breda-oost.nl 

 
2 0 2 3  

 

PROGRAMMA - KBO Breda-Oost   
(Locatie ’t Houwke, Grote Houw 227 Breda, tenzij anders vermeld)  

datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

08 febr. geen 14.00 uur  

 

Jaarvergadering (alleen voor leden) 
08 maart € 6,-- 14.00 uur ja Lezing HKI Breda door Ton Hinten 

12 
 

april 

 

 14.00 uur  Uitleg: Zorg Voor Elkaar.  
Daarna muziek (zang) middag 

 

 

 
 
 

10 mei. € 5,-- 14.00 uur ja 

 

Lezing Anna kapel door Hr. Joossen. 
14 juni    Nog niets gepland 
12 juli    Nog niets gepland 
13 sept    Nog niets gepland 

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

 
2 0 2 3  

 

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid  
(Locatie Vianden 2-4* Breda, tenzij anders vermeld) 

 datum entree aanvang koffie/thee Activiteit 

07 maart € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Bingo 
14 maart    Nog niets gepland 
21 maart € 2,50 13.30 uur nee Kaarten 
04 april € 7,-- 13.30 uur ja 

 

Bingo 
11 april    Nog niets gepland 
18 april geen 13.30 uur n.v.t. Fietsen 
25 april geen 13.30 uur nee Kaarten 
* eigen parkeerterrein. Indien vol, ligt het Schoolakkerplein op loopafstand.  
   Daar zijn altijd voldoende parkeerplaatsen. 

 
Uitslag: Puzzel 02-2023 Zweeds W I N T E R J A S 

 
Puzzel 03-2023 op pagina 6 

 

http://www.kbo-breda-oost.nl/
http://www.kbo-bredazuid.nl/
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Puzzel 03-2023 Doorloper 

 
Horizontaal: 1 voorstelling in de slaap; smet; speling - 2 karakter; uitholling door stromend 
water; bladgroente - 3 geluidje; luizenei; platzak; sjaal - 4 elpee; ton; het kweken - 
5 eigenaardig; hoogste speelkaart; vogel - 6 daar; bedehuis; deel v.e. zeilboot; broer van 
Kaïn - 7 pl. in Flevoland; harde klap; stierenvechter - 8 knock-out; pers. vnw; dierentuin in 
Amsterdam; met name; niet wild - 9 een zeker iemand; hoofddeksel; kroot; loofboom - 
10 dakbedekking; dreigend gevaar; drinkbehoefte - 11 smekend verzoek; Europeaan; 
onbesmet; pratende vogel - 12 roem; serie; huwelijkspartner; niet parkeren. 
Verticaal: 1 huisbedekking; kanselrede; riv. in Duitsland - 2 spoorstaaf; riv. in Italië; 
omlaag - 3 zwaardwalvis; grote bijl; grasland - 4 of dergelijke; epiloog; bout - 
5 honingdrank; gewichtsaftrek; verbond - 6 hebberig persoon; zinken emmer; deel v.e. trap 
- 7 waterplant; steekbeitel; woonboot - 8 loofboom; badkleding; nors - 9 ijzig; grap; 
ingeving - 10 troep jachthonden; blijspel - 11 deel v.e. toneelstuk; botervat; platvis - 
2 cowboyfeest; weer gezond; British Airways - 13 Japans bordspel; voordat; 
provinciehoofdstad - 14 pl. in Gelderland; kluit; spits. 
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