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Nieuwsbrief  No. 5 
mei 2021 

Beste Kbo leden. 

 

Van de voorzitter. 

‘Als je oud bent en het leven wringt: wees eerlijk, práát; KBO-Brabant helpt de ouderdom te 

verdragen.’ 

Afgelopen week stond er een artikel in de krant over “Ons Gesprek”, een activiteit. Die mee door KBO 

Brabant is opgezet. Het is bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen of die behoefte hebben aan 

een gesprek over zaken die het leven aan gaan. In de organisatie van Ons Gesprek zijn vrijwilligers 

beschikbaar die ervaring hebben met het levensvragen en met de vraag: Is dit nou alles?. Via KBO 

Brabant (073 – 644 40 66) kun je in contact komen met deze vrijwilligers. 

Wim Hendrikx 

 
Overleden 
Ons bereikte het droevige bericht dat Lia van  Meer-Franken op 21 april is overleden. 

Lia was al een tijdje ernstig ziek. Ze is 69 jaar geworden. 

De afscheidsdienst van Lia heeft afgelopen woensdag 28 april in kleine kring plaats gevonden. 

Ze is begraven op de begraafplaats Liesbos 

Wij wensen haar man Cor en haar kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

Zomerfair 
KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een “ Zomerfair” te organiseren voor alle Kbo leden.  

Gezellig, elkaar weer ontmoeten! 
In het meinummer van de Ons komt informatie te staan over hoe leden zich voor deze gratis 

“Zomerfair” kunnen aanmelden. Dit evenement zal plaatsvinden bij hotel NH Koningshof in 

Veldhoven, waar in januari normaliter de Senioren Expo wordt gehouden. Voor vele leden is dit 

bekend terrein! 
  
Leden kunnen zich gewoon vanaf 26 april 2021 op de website van Kbo Brabant aanmelden voor de 

“Zomerfair”. Als u nu aanmeldt hebt u alvast u toegangsbewijs en bent u van een plek verzekerd. Op 

de zomerfair kunnen maximaal 2000 man ontvangen worden. 
   
Wij hebben er zin in om iedereen weer eens te ontmoeten! 
  

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN BREDA 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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BREDA - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van 

hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 3 en 31 

mei en vervolgens twee keer per maand in het Regus Lage Mosten, Lage Mosten 49-63. Voor 

informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een 

datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, Taxipas en C/D/E € 55,00.  

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden. Deze is 

verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 

weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per 

post of via de mail). 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd 

wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende 

gemeenten zijn van harte welkom. 

 

 Uitslag puzzel 
De kruiswoordpuzzel vonden onze lezers wat moeilijker want we kregen nu 11 goede inzenders met 

de goede oplossing n.l. herfstwandeling. Winnares is Annie v/d Broek-Huijbregts. Zij krijgt haar fles 

rode wijn thuis bezorgd.  

Omdat we nu in de lente zitten en de zomer in aantocht is, stoppen we nu met de puzzels. 

Als we  weer puzzels toegestuurd krijgen van Kbo Brabant zullen we het puzzelen in het najaar weer 

oppakken. 

 

Bestuur Kbo Liesbos 
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