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Nieuwsbrief  No. 11 
november2021 

Beste Kbo leden. 

 

Van de voorzitter. 

Op 25 november is de algemene vergadering van KBO-Brabant. Daar komt het beleidsplan aan de 

orde. Op 20 september hebben de kringen daar hun oordeel over kunnen geven. Daarbij kwam naar 

voren dat de leden de volgende onderwerpen het belangrijkste vonden: 1 Wonen en zorg/welzijn. 2 

Belangenbehartiging en ontmoeting. 3 Marketing en ledenwerving. Dat zijn ook speerpunten voor 

KBO-Brabant. Op 11 november is er om 14 uur in Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1, in 

Oudenbosch een bijeenkomst over wonen en zorg/welzijn met als motto: Wat betekent vergrijzing 

voor mijn wonen, zorg en welbevinden? Oftewel: fijn oud worden in ons dorp, in onze wijk, in onze 

stad........hoe doen we dat? U kunt zich aanmelden bij: Els van Daal, evandaal@kbo-brabant, 073 – 644 

40 66 als U daarover mee wilt praten. 

Wim Hendrikx 

 

Sinterklaas en Kerstviering. 

Op 23 november willen we na bijna een jaar, weer  starten met de 1e activiteit nl. een Sinterklaas 

Bingo. Deze zal plaats vinden op dinsdagmiddag 23 november. Natuurlijk zorgen wij voor leuke en 

mooie prijzen. We beginnen om 14.00 uur. De zaal van het Gemeenschapshuis  gaat open 

om 13.30 uur. De bijdrage is €6,- p.p. Opgeven voor16 november. 

Uw bijdrage graag op rekening   NL27RABO 0182400115   t.n.v. Theo Quicken 

Onder vermelding van  Sinterklaas en uw KBO nummer. Betaald is meedoen. 

De 2e activiteit is de kerstviering met warm en koud buffet. 

Het volledige programma krijgt u in de volgende nieuwsbrief 

Voor de kerstviering vragen wij een bijdragen van €19,- p.p. Ook hier geldt: betaald is meedoen. 

Uw bijdrage  graag op rekening   NL27RABO 0182400115   t.n.v. Theo Quicken 

Opgeven voor 30 november. 

Onder vermelding van  kerstviering en uw KBO nummer. Betaald is meedoen. 

Doet u aan beide activiteiten mee dan betaald uw €25,- p.p. 

Vermeldt dan Sinterklaas en Kerst en uw KBO nummer 

 

Rikken in” De Linde” 

Nadat wij het enige tijd niet konden vanwege Covid-19, organiseren wij een rik- en jokerdag en wel 

op vrijdag 19 november 2021 in “De Linde” Wipakker 16 Etten-Leur (Auto’s parkeren tussen het 

politiebureau en de brandweerkazerne in de Wipakker.)  

Wij beginnen om exact 9.00 uur. De zaal is open vanaf 08.00 uur. Na eerst 2 rondes van  20 

potjes gespeeld te hebben gaan wij lunchen. Na de lunch spelen wij nog twee rondes van 20 potjes, 

waarna de prijsuitreiking plus minus 16.30 uur plaats vindt. 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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De jokeraars doen twee rondes van 10 potjes jokeren, zowel ’ s ochtends als ’s middags. 

Inschrijven kan tot en met 12 november 2021.  
  

De inschrijfkosten ad € 16,50 bij opgave graag voldoen bij een van de onderstaande bestuursleden.  

(niet betaald is niet ingeschreven). 

  
Bij dit inschrijfgeld is inbegrepen,  iets lekkers bij de koffie, de lunch, koffiebon en een 

consumptiebon. 

 

Bij binnenkomst moet U wel een QR-code (op papier of op telefoon) kunnen laten zien, daar de Linde 
geldt als horeca. 

Wij hopen er een gezellige dag van te maken.Wij wensen iedereen een fijne rik c.q. jokerdag. 

Tot ziens op 19 november  a.s. 

Rien v. Halteren-Kees Broks-Jo v. Halteren-Ludo Broks 
Informatie en inschrijving: 
Dhr. Rien v. Halteren,   tel.076-5269812 E-mail: rienvanhalteren@hetnet.nl 

Dhr. Kees Broks, , tel. 06-47868384 E-mail: keesbroks@hotmail.com 

 
Verslag van de fietstocht in juli, augustus en september 
juli 

We waren met 17 personen, Toos Balemans en Ad van de Made hadden de fietstocht uitgezet. 

We reden richting de Elsakker, vandaar naar Zevenbergschen Hoek. Via Blauwe Sluis naar Lage 
Zwaluwe, waar we de koffie hebben gedronken. 

Hierna fietsten we richting Hooge Zwaluwe en door naar Wagenberg. Daar hebben nog wat 

gedronken voor we richting huiswaarts gingen 

Het was een mooie fietstocht van 40 km. 

Groetjes de Fietsgroep. 
augustus 
We waren met 19 personen, Toos en Ad hadden hem weer uitgezet, 

We reden richting Wagenberg, door de  polder heel rustig, 

in Wagenberg hebben we de koffie gedronken. 
Toen verder gefietst richting Terheijden en bij de, Gouden Leeuw wat fris gedronken. 

Door de polder richting Prinsenbeek, in de Overveldsestraat  begon het te regenen, zijn we even 

gestopt en regenkleding aangedaan. 

Als je naar huis gaat is dat niet erg. 
We hadden een mooie fietstocht van 38 km. 

Groetjes de Fietsgroep 

september 
We waren met 10 personen. Jac van Leysen had de tocht uitgezet. 

We gingen fietsen richting Effen en bij Alfons ijsrecreatie in Rijsbergen hebben we koffie gedronken. 
Weer verder, langs de camping het Oekeltje en naar het nieuwe fietspad. 

Toen kwamen we bij het vlot, en hebben met JAC de mannen erop gezet, en konden met het touw 

een keer heen en weer. 

We kwamen ook nog een mooie bank tegen van mozaïek met kleine steentjes, en daar heeft Willie 

iedereen op de bank op de foto gezet. 
We fietsen verder tot de Bakkebrugstraat, en verder de parallelweg op en oversteken bij de Bosrand. 

Daarna door gefietst tot de Menmoerhoeve en daar nog fris gedronken, Het was ook lekker warm 

wee. Hierna fietsten we weer huiswaarts. Het was een mooie en warme fietstocht van 27 graden. 

De Fietsgroep 
 

Wandeling 19 0ktober het Lies en Herenboeren 
Met 10 leden hadden we een mooie wandeling en kregen een leuke rondleiding van een vrijwilliger. 
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Bestuur Kbo Liesbos 
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