
1 
 

  Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: EETERIJ  STRIX van camping Liesbos.  

 Wegens de corona situatie is onze keuken alleen open voor afhalen op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur en tijdens het weekend  
van 12.00 tot 19.00 uur. Daarnaast is ons terras dagelijks geopend van 12.00  tot 18.00 uur. 
Secretariaat: Wil van Nijnatten   penningmeester: Theo Quicken  Rabobank rek. no.: NL27RABO0182400115 
Doelen 27  4813 GP Breda  mob.: 06 55504496   email: vannijnatten70@gmail.com  Website: www.kbo-liesbos.nl 

                                      

 

Nieuwsbrief  No. 8 
augustus 2021 

Beste Kbo leden. 

 
Van de voorzitter.  

KBO Brabant heeft 258 afdelingen, waarvan KBO Liesbos er een is. De afdelingen vormen 
per gemeente een Kring, voor ons Kring Breda. Deze kring onderhoudt voor de 

afdelingen de relatie met Gemeente Breda, zodat die maar met een aanspreekpunt te 

maken heeft. In onze kring is de secretaris onlangs overleden. De voorzitter stopt nu om 

gezondheidsredenen en de penningmeester ook aan het eind van het jaar. Ik ben 
tijdelijk voorzitter om e.e.a. weer op de rit te krijgen. Wij zoeken bestuursleden liefst 

met een netwerk en ervaring in werken met de overheid. Als U zo iemand weet houd ik 

me aanbevolen voor een tip. 

Wim Hendrikx 

 

Beste leden van KBO Liesbos. 

 

Nu de coronacrisis op een eind lijkt te lopen zijn we als bestuur weer bezig met de toekomst. We 

willen na de zomervakantie weer opstarten. Daarover leest U elders in deze nieuwsbrief meer. 

Vorig jaar hebben we nog voor de Lock down onze jaarvergadering over 2019 gehouden. Dit jaar 

over 2020 is dat nog niet gelukt. 

Omdat de jaarvergadering over 2021 weer vroeg in 2022 wordt gehouden leek ons een bijeenkomst 

nu niet echt nodig. Wij stellen als bestuur van KBO Liesbos voor om de jaarvergadering schriftelijk te 

houden via dit bericht. Er zijn een paar zaken die dan reglementair moeten worden geregeld. Daarbij 

stellen we het volgende voor: 

Het verslag van vorige vergadering in februari 2020 en het jaarverslag over 2020, waar bijna niets is 

gebeurd, kunnen we bij de jaarvergadering  in het voorjaar van 2022 behandelen. Ook de financiën 

en de controle daarvan kunnen we voor 2 jaren tegelijk doen. De kascommissie blijft dan tot 2022 in 
functie. 

Blijft over de (her)verkiezing van bestuursleden. 

In 2021 zijn aftredend en herkiesbaar Wil van Nijnatten (3e termijn) en Corry Chantrel (2e termijn). 

Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor deze leden te herbenoemen. 

Als alle leden akkoord gaan met dit voorstel, is daarmee de jaarvergadering over 2020 gehouden. Als 

u bezwaar hebt tegen deze gang van zaken kunt U dat kenbaar maken bij een van de bestuursleden. 

Wij zullen dan met U overleggen en naar bevind van zaken handelen zodat 2020 toch reglementair 

kan worden afgesloten. 

 

Wim Hendrikx, Voorzitter KBO Liesbos. 
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In memoriam Jos Chantrel 

 

 

Op 12 juli 2021 is Jos Chantrel overleden. 

Jos groeide op aan de Molenaarsstraat, samen met zijn 16 

broers en zussen. Al jong ging hij aan het werk en een 

groot deel van zijn leven stond ook in het teken van hard 

werken. Eerst thuis met de koeien, melk rijden en het 

loonwerk en daarna nog 25 jaar bij Ph. de Regt. In 1971 

trouwden Jos en Corry en samen werden zij de trotse 

ouders van 3 kinderen, Lisette, Corina en Arjan. Zij 

hebben hun gouden huwelijk in april nog samen met hun 

kinderen kunnen vieren. Na zijn pensioen kreeg hij pas 

ruimte voor zijn echte hobby’s: lopen, fietsen, biljarten, 

vissen, het koor Liesleut en de activiteiten bij de KBO. Van 

dit alles kon hij helaas steeds minder. Alles wat hij moest 

inleveren door zijn ziekte deed hem veel pijn en verdriet. 

Afhankelijk worden van anderen wilde hij niet. 

Op de plek waar hij geboren is, heeft Jos het leven weer 

losgelaten. 

Wij zullen Jos gaan missen bij het koor en de activiteiten 

van de KBO waar hij zijn plezier in vond. 

Namens het bestuur en leden van KBO Liesbos wensen wij 

Corry, haar kinderen en overige familieleden veel sterkte 

toe. 

 

 

 

Het gemeenschapshuis is weer open. 
Op 11 augustus heeft het bestuur een gesprek met de activiteitenleiders om het protocol, wat het 
bestuur van het gemeenschapshuis heeft gemaakt, te bespreken hoe we per activiteit weer veilig ons 

sport of spel kunnen doen. We zullen dan ook weer een kalender maken waarin alle activiteiten 

staan.  
 
 
 
Bestuur Kbo Liesbos 
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