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Nieuwsbrief  No. 10  

November 2022 
 

Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter. 

Alle afdelingen van de KBO zijn verbonden met een Gemeentelijke Kring. KBO Liesbos is onderdeel 

van Kring Breda, die in totaal 9 afdelingen heeft. Zie www.kbo-kringbreda.nl voor meer informatie 

over deze afdelingen. 

Het is de bedoeling dat een kring de contacten met de gemeente onderhoudt namens de afdelingen. 

Dan heeft de gemeente maar met één contact te maken in plaats van met 9 zoals het geval is in 

Breda. Ook vertegenwoordigt de kring de afdelingen naar het Regionaal Beraad en de Algemene 

Vergadering van KBO Brabant die beide 2x per jaar worden gehouden. Kringen hebben ook een rol bij 

het onderhouden van contacten met regionale organisaties en andere ouderenorganisaties en ook in 

de gemeentelijke Seniorenraad. Ondersteuning van Afdelingen bij de activiteiten, bevorderen van 

nieuwe initiatieven en informatie-uitwisseling tussen de Afdelingen hoort daar ook bij en ook 

ondersteuning bij de collectieve en individuele belangenbehartiging van leden.  

Wim Hendrikx 

 

Uitslag Rabo Club Actie 

De stembussen zijn gesloten en de stemmen zijn gesteld. 

De opbrengst voor Kbo Liesbos bedraagt €228,96 wat weer een welkome aanvulling is voor de kas 

van de penningmeester. Hartelijke dank voor u stem aan KBO Liesbos. 

 
Cybercrime 
Op dinsdag 8 november organiseert KBO Liesbos een thema middag over 

Cybercrime. Criminelen doen heel veel moeite om ons geld afhandig te maken.  

De methodes veranderen voortdurend en worden steeds ingenieuzer.  

Maar hoe doen ze dat en waar halen ze de gegevens vandaan. 

Wij hebben een deskundige bereidt gevonden om dat aan u uit te leggen. Waar u op moet letten en 

hoe u dit kunt voorkomen. 

De middag begint om 14.00 uur en is gratis voor Kbo leden en leden van Vrouwen van Nu.  

 

Sinterklaas en bingo 
Op dinsdagmiddag 22 november vieren wij Sinterklaas met een bingo. We hopen dat hij tijd heeft 

voor ons of dat hij iets van zich laat horen. We spelen 4 rondes bingo. 

De bijdrage voor deze middag is €7,50 voor leden/gastleden van KBO Liesbos. Ook niet leden zijn 

welkom op deze middag maar zij betalen €10,-. 

http://www.kbo-liesbos.nl/
http://www.kbo-kringbreda.nl/
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De penningmeester verwacht u bijdrage voor 13 november op RABO rekening   NL27RABO 

0182400115   t.n.v. Theo Quicken met vermelding  van sinterklaas en a.u.b. uw naam en 

lidmaatschap nummer als u lid bent. De middag begint om 14.00 uur. 

 

Kerstviering 
Op dinsdag 20 december vieren wij het kerstfeest met medewerking van ons Liesleutkoor. Ook de 

pastor is geregeld. Voor de middag is een duo muzikanten vastgelegd. In de volgende nieuwsbrief 

maken wij het volledige programma bekend en laten we weten wanneer u kunt inschrijven. 

 

Vliegende Vleugels 

Beste KBO en KBO leden 

Het bevrijdingsmuseum Bevrijdende Vleugels in Best komt met een interessante actie voor alle 

verenigingen, en dus ook het KBO, en haar leden. U kunt als lid nu een bezoek aan het museum 

brengen tegen gereduceerd tarief. Het enige wat u als KBO-vereniging hoeft te doen is uw vereniging 

(gratis en zonder verplichting) inschrijven op onze website. En natuurlijk uw leden informeren over 

deze actie!  Voor meer info kunt u terecht op onze 

website www.bevrijdendevleugels.nl/clubkorting  Op onze website vindt daarnaast ook info om uw 

bezoek uit te breiden, bijvoorbeeld om als groep onder begeleiding van een gids het museum te 

bezoeken. 

ierbij stuur ik de link naar de persoonlijke pagina die ik voor jullie heb gemaakt. Ledenvoordeel KBO 

Museum Bevrijdende Vleugels | Bevrijdendevleugels.com  

We hopen dat jullie leden deze actie kunnen waarderen en we veel leden mogen verwelkomen. 

Museum Bevrijdende Vleugels 

Sonseweg 39 - 5681 BH – BEST 

www.bevrijdendevleugels.nl Judith Vlassak 

 
 

JAN MAAS RIK- EN JOKERDAG in “De Linde”. 
Opnieuw organiseren wij een rik- en joker dag en wel op vrijdag 18 november 2022 

in “De Linde” Wipakker 16. (Auto’s parkeren tussen het politiebureau en de 

brandweerkazerne in de Wipakker.) 

Wij beginnen om exact 9.00 uur. De zaal is open vanaf 08.00 uur. Na eerst 2 rondes 

van 20 potjes gespeeld te hebben gaan wij lunchen. Na de lunch spelen wij nog twee 

rondes van 20 potjes, waarna de prijsuitreiking plus minus 16.30 uur plaats vindt. 

De jokeraars doen twee rondes van 10 potjes jokeren, zowel s’ ochtends als 

s’ middags. 

Inschrijven kan tot en met 11 november 2022. 

De inschrijfkosten ad € 17,50 bij opgave graag voldoen bij een van de onderstaande 

bestuursleden. (niet betaald is niet ingeschreven). 

Bij dit inschrijfgeld is inbegrepen, iets lekkers bij de koffie, de lunch, koffiebon en 

een consumptiebon. 

 
 

Bestuur KBO Liesbos 
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