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Nieuwsbrief  No. 6/7 
Juni/juli 2021 

Beste Kbo leden. 

 
Van de voorzitter.  
Een paar jaren geleden kregen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de nieuwe wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO). Mensen die hulp nodig hebben op huishoudelijk gebied, 

vervoer of zorg moeten voortaan bij de gemeente terecht. In een “keukentafelgesprek” wordt 

bepaald welke hulp iemand krijgt. Daarbij is meestal een cliëntondersteuner, van de gemeente of van 
uw KBO aanwezig. Gemeenten hebben de neiging daarbij in de uitvoering heel zuinig te zijn, soms te 

zuinig. KBO-Brabant heeft een (gratis) juridische helpdesk die leden kan ondersteunen om te krijgen 

waar ze wettelijk recht op hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KBO-

Brabant,  Frank van Rooy, e-mail: fvanrooy@kbo-brabant.nl of telefoon: 073 – 644 40 66. 

Wim Hendrikx 

 

Nogmaals de Zomerfair 

Zoals u in het blad “ONS” en ook in onze nieuwsbrief van mei hebt kunnen lezen, organiseert KBO 

Brabant op 22 juli in Veldhoven bij hotel Koningshof het “Ons Zomerfair”. 

De reiscommissie van de KBO Prinsenbeek heeft gemeend deze 
“Ons Zomerfair” te moeten aangrijpen om voor de leden weer wat te 

organiseren. Ook de leden van Kbo Liesbos kunnen inschrijven om deel te 

nemen aan de dagtrip naar de “Ons Zomerfair” De inschrijving dient 

te geschieden middels het inleveren van een antwoordstrook op 
dinsdag 1 juni of op  dinsdag 8 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in “De 

Zilverberk” in Prinsenbeek. Bij inschrijving dient tevens het 

verschuldigde bedrag van € 30,-- te worden voldaan. 

De € 30,-- euro zijn voor het vervoer visa versa en een driegangendiner aan het eind van de dagtrip. 
 

Vertrek om 10.30 uur op de Markt in Prinsenbeek en terugkeer aldaar 

omstreeks 19.30/20.00 uur. 

 

Deze bon uitknippen en inleveren in de Zilverberk 

 

Ik ga mee naar de “ONS Zomerfair” op 22 juli 2021 

NAAM:      Telefoonnummer: 

AANTAL PERSONEN:    Lidnummer: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Situatie m.b.t. Corona 
 
Onderstaande brief is verstuurd naar het bestuur van het gemeenschapshuis 

Zoals u in onderstaande brief kunt lezen kan het gemeenschapshuis maar heel beperkt open. 
Via de website van het gemeenschapshuis www.liesbosch.info  houden wij u op de hoogte. En 

natuurlijk via onze mailing. 

 

Mededeling vanuit de gemeente Breda 
Gelukkig komt er meer beweging in de versoepelingen, óók voor de Wijk- en Dorpscentra. Het aantal 

mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen 

vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht 

dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de 
tweede stap in het openingsplan (bijgaand het openingsplan) op 19 mei. Recent is aangekondigd dat 

de versoepelingen onder stap 2 worden doorgezet. Hieronder valt het heropenen van culturele 

instellingen, waaronder de Wijk- en Dorpscentra. Wel is dit slechts voor activiteiten rondom 

binnensport en kunst – en cultuurbeoefening, op basis van de volgende voorwaarden: 

  
Binnensport (waaronder biljart): 

• Sportactiviteiten en groepslessen voor kinderen t/m 17 jaar zijn toegestaan 

• Max. 30 personen per ruimte (excl. personeel) 

• Groepslessen voor volwassenen zijn niet toegestaan 
• Sportactiviteiten voor volwassenen kan enkel individueel of met max. 2 personen 

  

Kunst- en cultuurbeoefening (bv. podiumkunsten, muziek, dans, letteren, schilderen, film 

en ontwerp als culturele uiting): 
  

• Kunst- en cultuuractiviteiten zijn mogelijk voor kinderen t/m 17 jaar 

• Max. 30 personen per ruimte (excl. personeel) 

• De voorwaarden van kunst- en cultuurbeoefening door/voor volwassenen zijn nog 

onduidelijk. Vanuit de regio wordt dit inzichtelijk gemaakt. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is laat ik dit weten. 

  

Horeca (eet – en drinkgelegenheid): 

Horeca binnen is nog niet toegestaan. 
  

Algemene maatregelen: 

De algemene maatregelen (1.5m afstand, ventilatie, mondkapje) blijven van toepassing. 

  
Volgende stap: 

Hopelijk blijven de versoepelingen doorgaan, waarbij er vanaf juni (stap 3) meer mogelijk is. 

  

Zijn er specifieke vragen? Laat het mij dan vooral weten. 
  

Met vriendelijke groet, 

Sarah Chekh Ibrahim 

Wijkadviseur 

 
 
Bestuur Kbo Liesbos 

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

