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Nieuwsbrief  No. 1 
Februari 2022 

Beste Kbo leden. 

 

Van de voorzitter. 
Vandaag, vrijdag, heb ik eerst de uitzending over Corona afgewacht voor ik dit schrijf. 
Wij kunnen, met beperkingen, weer naar de kapper en weer gaan winkelen en sporten. 

De horeca gaat nog niet open. Hoe dat zit met ons Gemeenschapshuis weet ik nu nog niet maar dat 

horen we binnenkort wel. Door de hogere besmetbaarheid van de omikron variant zullen nog veel 

mensen worden besmet. Hopelijk worden ze er niet zo ziek van. 

We zijn weer met een nieuw jaar begonnen en daarom denken wij als bestuur weer aan de 
jaarvergadering. Of we die in februari of maart kunnen houden moeten we nog afwachten. Ook 

hebben we nog de sinterklaas- en kerstviering te goed. 

Wel zijn er zaken die nu al geregeld moeten worden. Binnenkort kunnen jullie de rekening voor de 

contributie verwachten. 
KBO-Brabant heeft de afdracht die wij per lid betalen met €1,- verhoogd. Dat komt door hogere 

salarissen en ook, zij het zeer beperkt, door hogere andere kosten. De kosten van de ONS zijn 

bijvoorbeeld ook verhoogd. Om die stijging te beperken is de editie van januari vervallen. 

Wij hebben daarom moeten besluiten de contributie van € 25,- naar € 26,- te verhogen. Gastleden 
betalen nog hetzelfde als vorig jaar omdat wij daarvoor geen afdracht hoeven te betalen. 

Wij hopen als bestuur jullie binnenkort toch weer te kunnen ontmoeten.  
Wim Hendrikx. 
 

Opening gemeenschapshuis Liesbosch. 
Het gemeenschapshuis is weer open. De activiteiten van KBO Liesbos worden weer opgestart.. 

Informeer bij uw activiteitenleider wanneer uw activiteit weer gaat beginnen.  De CORONAPAS is nog 
steeds van toepassing en kan worden gecontroleerd. 

 

Dinsdag 3 Mei Bedevaart Meerseldreef {maria viering}  
Als corona geen spelbreker meer is hebben wij op 3 mei weer onze bedevaart naar Meerseldreef, met 

medewerking van ons koor Liesleut. 
n.a.v. een artikel in de Stem dat de broeders uit Meerseldreef zijn vertrokken, kwamen er 

telefoontjes van onze leden of de bedevaart nog wel doorging. 

Ja tot nu toe gaat alles gaat gewoon door, en wordt de kerk nu verzorgd door de jongere broeders. 

Alles is dus door ons ook al geregeld. Ook de koffie met appelflap! 
In een van de volgende nieuwsbrieven zal hierover meer te lezen zijn. Noteer alvast deze datum. 

 
Puzzeluitslag. 
Het woord wat gezocht moest worden was vogeltrek. Een tiental leden hebben de puzzel goed 

ingevuld en het woord gevonden. 

Na loting is de winnaar geworden Leo Meeuwissen. Hij ontvangt een fles rode wijn. 
De nieuwe puzzel vindt u aan de achterzijde. Graag inleveren voor zondag 20 februari 2022 op 

emailadres vannijnatten70@gmail.com .           
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 
een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 
29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 
volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 
huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 
belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 
72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 
Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 
16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 
vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 
42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin 
roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 
sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 

 

Bestuur KBO Liesbos 
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