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Beste Kbo leden. 
 

Van de voorzitter. 

Voor onze KBO, evenals voor veel verenigingen is 2020 een rampjaar geworden. 

Het jaar begon goed maar al snel moesten we met alle activiteiten stoppen. Wij hadden als een van 

de weinige KBO’s onze jaarvergadering nog wel “gewoon” gehouden. 

Tegen de zomer leek het beter te worden en na de vakantie begonnen we voorzichtig met een paar 

activiteiten. In het najaar ging het weer helemaal mis. Sinterklaas kon niet komen en ook onze 

kerstviering konden we niet houden. Daar herdachten we de mensen die ons het afgelopen jaar 

waren ontvallen maar dat ging nu ook niet. Als bestuur hebben we gemeend toch niet zo maar 

Sinterklaas en Kerst voorbij te laten gaan. Uit de reacties bleek dat dat wel op prijs werd gesteld. 

2021 zal beginnen zoals 2020 is geëindigd maar we hopen dat er in het voorjaar enige verlichting 

komt. Zelf denk ik dat we pas na de zomervakantie het gewone leven weer op kunnen pakken. 

Ik wens U ook namens het bestuur toch een goed 2021 toe. 

Wim Hendrikx 

 

Wat zijn de plannen voor 2021. 
In Europa is men hier en daar al begonnen met het vaccineren van onze zorgverleners en kwetsbare 

ouderen in de bejaardenhuizen. Daarna komen de 60 plusser aan de beurt. We gaan er daarom van 

uit dat het nieuwe vaccin een einde zal kunnen maken aan deze voor ons allen moeilijke tijd. Of de 

oude situatie van vroeger terug komt moeten we nog afwachten. Toch maken we een activiteiten 

kalender voor 2021. Als we als bestuur na 19 januari weer bij elkaar kunnen komen om activiteiten te 

bespreken en voor te bereiden. Kunnen we de kalender in de nieuwsbrief van februari bekendmaken. 

Wel is nu al duidelijk dat de jaarvergadering niet in februari zal plaats vinden maar naar een nieuwe 

datum verschoven zal worden die tijdig zal worden bekend gemaakt. 

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief plaatsen wij nog een keer een puzzel om de wintermaand 

januari door te komen. 

Voor de winnaar is weer een leuk prijsje. U kun de uitslag van de puzzel sturen naar mailadres: 

Vannijnatten70@gmail.com of bij een van de bestuursleden in de bus gooien. 

De uitslag moet binnen zijn uiterlijk voor 18 januari 2021. 

 

 

 
Bestuur Kbo Liesbos 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 
18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 
29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 
amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 
48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 
fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 
nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 
slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 
drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 
schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 
uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 
onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 

 

 

 
 

 


