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Nieuwsbrief  No. 9 oktober 2022 

 
Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter 

Van de voorzitter. 

KBO Brabant behartigt de belangen van haar 110.000 leden. Daarvoor zijn heel veel vrijwilligers 

actief in de afdelingen en in kringen. Voor een aantal taken worden deze vrijwilligers door KBO 

Brabant bijgeschoold en zo nodig gecertificeerd. Het gaat dan om ouderenadviseurs en WMO-
Clientondersteuners (hulp bij gesprekken met de gemeente) over belastinginvulhulpen, 

thuisadministrateurs (de financiële administratie op orde brengen), woonadviseurs (over het 

seniorproof zijn of maken van Uw woning), WLZ adviseurs (o.a. financiële gevolgen van opname in 

een verpleeghuis) gratis spreekuren door artsen met advies over mondzorg of medicijnen. Flyers 

hierover komen in het gemeenschapshuis beschikbaar maar U kunt informatie hierover ook vinden op 
de site van KBO Brabant: www.kbo-brabant.nl U kunt Uw vraag ook altijd sturen naar KBO Brabant: 

info@kbo-brabant.nl of bellen 073-644 40 66. 

Kijkt U ook wel eens op onze vernieuwde site www.kbo-liesbos.nl (let op het streepje)? Daar vind U 

ook informatie over activiteiten en foto’s ervan. 

Wim Hendrikx 
 

Sams Kledinginzameling 
Ook dit jaar wordt er weer een inzameling gehouden van 10-15 oktober 2022 
Heeft U de kasten opgeruimd en  oude kleding en schoeisel dat U weg wilt doen, dan kunt U het 

inleveren in gesloten plastic zakken bij: 

Fam. Hendrickx Sprundelsebaan 101 Breda 

Familie Meeuwissen Hoge  Bremberg 15 Etten-Leur. 

Namens de Vrouwen van Nu hartelijk dank. 

 

Cybercrime 
U hebt er zeker weleens over gehoord. Criminelen die via uw telefoon of email proberen uw geld 

afhandig te maken. Ze gebruiken daar zeer veel trucs voor. Om u daar beter tegen te beschermen 

hebben wij een deskundige bereidt gevonden aan u uit te leggen hoe criminelen dit doen en hoe u 
zich daardoor beter tegen kunt beschermen. Wij houden die middag in het gemeenschapshuis op 8 

november. De middag begint om 14.00 uur en  de toegang is uiteraard gratis. 

 

Bericht van Kbo Breda Zuid 
Beste KBO- bestuurders, 
Wij zien het bezoekersaantal afnemen. Jullie waarschijnlijk ook. Vandaar ons verzoek om bovenstaande 
activiteiten op te nemen in jullie nieuwsbrief.  
Locatie Gemeenschapshuis Vianden. 
Viandenlaan 2-4 * 
Breda 
 

http://www.kbo-liesbos.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:info@kbo-brabant.nl
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25 Oktober 
€ 7,-- 

entree 
13.30 uur 

  
  

Muziek van Jan 

Bakkeren (Conanimo) 
 

22 November 

  

GEEN 

  

13.30 uur 

  
 

Ad Rooms – Jaren 80 

 

 

Rikken en jokeren in Prinsenbeek 

Op 4 oktober is het weer rikken in Prinsenbeek 
Op dinsdag 4 oktober gaan we weer de hele dag (van 9.00 tot 17.00 uur) 

rikken en jokeren, samen met leden van de afdelingen Etten, Leur en Liesbos. 

De Zilverberk is die dag open vanaf 8.30 uur. 

Bij het rikken worden 4 x 20 spellen gespeeld en bij het jokeren 4 x 12 spellen. 

Er wordt gespeeld volgens het KBO-reglement en -puntentelling. 

Tenminste 1⁄4 van het aantal deelnemers kunnen een prijs(je) winnen. 
Meer informatie bij mevr. Ria Bulkmans, 06-47945124. 

 

UITNODIGING PLAATJES DRAAIEN 

  

  Hebben jullie ook zin in een gezellig avondje uit?? 

  
Kom dan op zaterdag 12 november 2022 naar het Gemeenschapshuis Liesbosch om samen 
plaatjes te draaien!! 

  
De zaal open: 20.00 uur, om 20.30 beginnen we met draaien.   

De consumpties zijn voor eigen rekening, alleen pinnen mogelijk.  
  
Je mag zelf een aantal plaatjes meenemen, graag zelfs! Lever hierbij een briefje in met je 
naam, titel van de meegebrachte lp’s of singels en welke nummers je gedraaid zou willen 
hebben. Een leuke anekdote of verhaaltje bij je lievelingsnummer is welkom!   
 

Breng gerust familie, vrienden en de hele buurt mee:-) 

 Iedereen is van harte welkom!!    
  
Tot dan!!  Antoinette, Jos, Annie, Hans, Petra en Frank 

 
 

Bestuur KBO Liesbos 

http://www.kbo-liesbos.nl/

