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Nieuwsbrief  No. 3 
Maart 2022 

Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter. 

En we mogen weer. 

Bijna alle beperkingen zijn van de baan, dus alle activiteiten kunnen we weer opstarten. Het 

gemeenschapshuis is weer open zonder grote beperkingen. 

Wel is het natuurlijk nog wat opletten. Ik spreek dan uit ervaring. Corona is toch doorgedrongen in het 

appartementengebouw waar wij wonen en wij zijn ook positief bevonden. Meestal is dat een goed bericht 

maar deze keer dus niet.  

Gelukkig hebben we er weinig last van en zal het na een week in quarantaine wel over zijn. 

Wij zijn als bestuur weer zaken aan het inplannen die nu hopelijk wel doorgang kunnen vinden. Daar lees 

je al iets over in deze nieuwsbrief. 

Tot ziens bij een of andere activiteit 

Wim Hendrikx 

 

 

Ons voorjaarsprogramma: 

 

Jaarvergadering/bingo 

Het bestuur wil u uitnodigen voor de jaarvergadering op  dinsdag 29 maart 2022  

In deze jaarvergadering willen we terugblikken op de jaren 2020 en 2021. 

We willen ook vooruit kijken. Waar staan we nu en hoe ziet de toekomst van KBO Brabant en speciaal 

KBO Liesbos er uit. 

Wim Hendrikx treedt volgens rooster af omdat zijn 2e periode van 3 jaar voorbij is. Hij stelt zich weer 

voor een periode van 3 jaar herkiesbaar. Ook leden kunnen zich kandidaat stellen. Deze 

kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van 5 handtekeningen van leden van KBO Liesbos en een 

schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat met vermelding van relevante gegevens. De brief 

moet binnen zijn 5 dagen voor dat de verkiezingen plaats vinden. De agenda wordt voor de 

vergadering aangereikt. De jaarvergadering begint om 13.30 uur  

Na de vergadering is er een korte pauze. Na de pauze  houden we nog een bingo De kosten voor 

deze bingo zijn €6,-  
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Lentefeest 

Wij nodigen u uit om op  dinsdag 12 april ons lentefeest mee te vieren. Dit komt in de plaats van 

ons kerstfeest. Nu dus geen kerstgedachte en kerststukjes maar paaseitjes. 

Uiteraard met uitgebreid warm en koud buffet. Na het buffet wordt u verrast met het optreden van 

een muzikaal duo. De kosten voor deze dag komen op €25 p.p. inclusief 2 consumpties. Het 

programma voor deze dag maken we bekend in de nieuwsbrief van April. 

Om het voor de penningmeester overzichtelijk te houden hebben we besloten e.e.a. op de volgende 

manier op te lossen. In november 2021 hebben ruim 20 mensen zich voor Sint en Kerstmis 

opgegeven en betaald. Zij krijgen hun geld terug gestort.(of is inmiddels al terug gestort) Wij vragen 

aan al onze leden die aan 1 of beide activiteiten willen deelnemen zich opnieuw op te geven voor de 

bingo en/of ons lentefeest. 

De bingo is dus €6,- p.p. en voor het lentefeest €25,- p.p. Doet u aan beide activiteiten mee dan 

betaald u €31,- p.p. De penningmeester krijgt op deze manier een goed overzicht van de leden die 

deelnemen. 

Uw bijdrage  graag op rekening   NL27RABO 0182400115   t.n.v. Theo Quicken 

met vermelding  van bingo en/of lentefeest en a.u.b. uw naam en lidmaatschap nummer. 

In verband met diverse reserveringen opgeven voor 25 maart.  

 

3 Mei Bedevaart Meersel-Dreef {Maria viering}  
Vandaag 25 februari 2022 zijn bijna alle corona maatregelen losgelaten. Onze tocht naar Meersel-Dreef kan dus 

definitief doorgaan. 

De reserveringen zijn gemaakt en ons  Liesleut koor is druk bezig met het uitzoeken van de liedjes en is aan het 
repeteren.   

Het volledige programma vindt u de volgende maand in onze nieuwsbrief van april. 

 

Zomer 
Uiteraard gaan we in de zomer ook weer fietsen. Als de corona wegblijft en als het betaalbaar blijft 

zullen we proberen om weer een fiets 3 daagse te organiseren. 

 

Betaling contributie 
De penningmeester geeft aan dat niet iedereen de contributie al betaald heeft. 
Misschien is het u ontschoten. Wilt u de contributie van €26,- p.p. dan zo spoedig mogelijk aan hem 

over maken op Rabobank rekening NL27RABO 0182400115   t.n.v. Theo Quicken 

met vermelding van uw naam en  lidmaatschapsnummer. 

 

Puzzeluitslag. 
 

Nu we weer alle activiteiten kunnen doen, stoppen we even met de puzzel. 

De winnaar is geworden onze voorzitter Wim Hendrikx. Hij krijgt de fles wijn. 

Kan hij wel gebruiken na zijn coronaperiode. 

De oplossing was gazonmaaier. 
Volgens onze puzzelaars zijn de puzzels erg makkelijk. 

In het najaar zullen we komen met een puzzel die (volgens KBO Brabant) een stuk moeilijker zal zijn. 
 

 

Bestuur KBO Liesbos 
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