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Nieuwsbrief  No. 4 
april 2021 

Beste Kbo leden. 

 

Van de voorzitter. 

Het wordt voorjaar al zou je dat nu nog niet zeggen met het “baomis-weer” dat we hebben nu ik dit 

stuk schrijf. Dan bouwen alle vogels weer een nest en dat brengt me bij het onderwerp wonen voor 

senioren. Op de site van KBO-Brabant kun je zien wat er in Brabant op dat terrein gebeurt. Er staat 

een artikel over Goed wonen als U ouder wordt. Je kunt er informatie vinden over het onderwerp 

veilig thuis met onderwerpen als veiligheid, voorkomen van vallen en inbraak en welke technieken 

beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk een gratis huistest te laten doen om te zien hoe je goed kunt 

blijven wonen ook als je wat ouder wordt. Je kunt dit alles vinden onder de kop “Onze hulp” op 

www.kbo-brabant.nl. Wellicht kunt U ook Uw “nest” aanpassen waar dat mogelijk is. 

Wim Hendrikx 

 

Gemeenschapshuis in de verf 

  

Het bestuur van het gemeenschapshuis 

had al enige tijd geleden plannen 

gemaakt om de zaal van een nieuw 

verfje te voorzien. Door de corona 

situatie is de financiële situatie zodanig 

geworden dat we daar nu geen geld 

meer voor hebben. De gemeente Breda 

was bereidt ons te helpen en uit de pot 

onderhoud de verf die wij nodig hebben 

beschikbaar te stellen als wij met 

vrijwilligers de klus zouden uitvoeren. 

Na een oproep van het bestuur hebben 

zich 8 vrijwilligers gemeld en de klus in 

een week geklaard om de binnenkant 

van het gebouw helemaal van nieuwe 

kleuren te voor zien. Ook de vloer 

wordt volgende week geschuurd en van 

een nieuwe laklagen voorzien. 

 

 

 Uitslag puzzel 
19 inzenders hadden de goede oplossing n.l. strooiwagen. Winnaar van een een goede fles rode wijn 

is Antonie Coremans. 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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Voor de maand april hebben wij weer een kruiswoordpuzzel. Inleveren voor 25 april op mijn 

emailadres vannijnatten70@gmail.com. 
 

De nieuwe puzzel.   

 

  

 

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

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide 18 
achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele eenheid 

25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 31 Romanum Imperium 

33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en 

dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 

iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar 

mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 

vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese taal 

20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 38 waterkering 39 

ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 47 verdieping 48 
werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces 69 

overdreven. 

Lente 

De lente is gekomen 

De eerste bloesem aan de bomen 

De bloembollen komen uit 

De vogels zingen luid 
De klok een uur voorruit 

De zon lonkt ons de huizen uit 

  
 

Het bestuur van Kbo Liesbos wens u fijne paasdagen toe. 
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