
1 
 

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

Het campingseizoen is nu gesloten Dus is ook de eeterij  nu gesloten.  
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  september 2022 
 

Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter 

De media staan er vol van, de energiecrisis. Onze regering lijkt maar te aarzelen om er 

wat aan te doen. Voor mensen met weinig inkomen is er al de mogelijkheid om een 

toeslag te krijgen. VRAAG JE ENERGIETOESLAG AAN. JE HEBT ER RECHT OP. 

Voor inwoners van Breda kun je op de site van de gemeente: BREDA.NL , een formulier 
opvragen. Op de voorpagina staat al een verwijzing daar naar toe. Op de site van KBO 

Liesbos: kbo-liesbos.nl , staat bij berichten ook een link naar het formulier. 

Voor de inwoners van Etten-Leur heb ik het volgende doorgekregen: 

Je kunt informatie vinden en je aanmelden via de link: 
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/energietoeslag-voor-lagere-inkomens 

Je kunt bellen naar het Werkplein via 076-7503500 maandag-vrijdag tussen 9 en 12 uur. 

Wim Hendrikx 
 

Fietsen op 7 september 

Hallo allemaal, 

Het blijft maar mooi  weer, en daarom gaan we weer een mooie fietstocht maken. 
Als je mee wil fietsen, kun je naar Willie Verhoeven bellen Tel 0630974632. 

We starten niet bij het Gemeenschapshuis, maar bij de Anbarg aan de 

Liesbosweg/Nassaulaan in Etten-Leur. 

We fietsen op woensdagmiddag 7 September 2022. We vertrekken om 13.00 uur. 
Wel een flesje drinken mee nemen voor onderweg. Als je het weer niet vertrouwd kun je altijd naar 

mij bellen. Alvast veel fiets plezier 

Groetjes de Fietsgroep 

 

Rabobank club support . 

Rabobank WBN {West Brabant Noord} draagt het verenigingsleven in de regio 
een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo ClubSupport speciaal voor 

verenigingen en stichtingen. Natuurlijk doet ook KBO Liesbos mee aan de Rabo ClubSupport. 

Doe mee met de Rabo ClubSupport Van maandag 5 Sept. t/m 27 Sept. 2022 mogen leden van de 

Rabobank WBN drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. 
Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen, om 

zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed 

gebruiken. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen 

geven aan KBO Liesbos. 

 
Start nieuwe activiteiten seizoen. 
Alle activiteiten van KBO Liesbos gaan weer van start.  

Hieronder vindt U de dagen,  tijden en contactpersonen. 

Bij alle activiteiten kunnen nog leden of gastleden geplaatst worden. Schroom niet om met 

onderstaande contactpersonen te bellen en te informeren naar de mogelijkheden. 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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Vanaf 26 augustus smartlappenkoor Liesleut. Is op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 
Contact: Corry Chantrel 06 24854341 

Vanaf 30 augustus de seniorengym. Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Contact: Willie Verhoeven 06 30974632 

Vanaf 31 augustus biljarten. Woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Contact: Bram van Poppel: 06 41845815 

Vanaf 31 augustus kaarten. Woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Contact: Jan en Cor van Meer 076 5012147 

Vanaf 2 september koersbal. Vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Contact: Jan en Cor van Meer 076 5012147 

Vanaf 8 september bridgen. Donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 

Contact: Adje Joosen v/d Biggelaar. 06 57269049  

In memoriam Cees Rovers 

Etten-Leur 26 september 1937    Edegem 20 augustus 2022 

 

Cees werd geboren op de Hoge Vaartkant 1 

in Etten-Leur. Na het trouwen ging hij met 
Cor wonen in het eigen gebouwde houten 

huisje. Daar werden Sjack en Deen geboren. 

Na 4 jaar gingen ze wonen aan de 

Bisschopsmolenstraat 241. Daar werd Diana 

geboren. Cees was een echt familiemens. 

Hij stond altijd voor iedereen klaar, vooral 
voor zijn gezin. Wat was hij trots op zijn 

kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. 

Een familie met maar liefst 4 generaties. Zijn 

leven lang heeft hij in de bouw gewerkt als 

stukadoor. Toen er meer vrijetijd kwam ging 
hij voetballen bij DSE. Ook kamperen en op 

wintersport gaan deed hij graag. Tennissen 

en wielenrennen kwamen daarna. Dit 

wielenrennen heeft hij gedaan tot op zijn 

laatste dag. 

 

Wij wensen Cor en familie veel sterkte met 
dit grote verlies 

  
OPROEP voor BESTUURSLEDEN bij KBO-LIESBOS. 

Bij de jaarvergadering voorjaar 2023 neemt Theo Quicken afscheid als bestuurslid en als 

penningmeester van KBO-Liesbos omdat hij het maximum aantal van 9 jaren bestuurslid geweest is. 

Het jaar daarna in 2024 is dat het geval voor Wil van Nijnatten, onze secretaris en in 2025 heb ik er 
9 jaren als voorzitter van KBO-Liesbos op zitten. Dat is een forse aderlating voor ons bestuur. 

Vandaar dat wij een oproep doen aan onze leden en gastleden om met ons uit te kijken naar 

mogelijke nieuwe bestuursleden. Weet of kent U iemand die geschikt zou zijn, ook al is die persoon 

nog geen lid van de KBO. Dat is immers zo geregeld. Hij of zij hoeft natuurlijk ook niet in Liesbos te 
wonen, in de omgeving is ook goed. Wij nemen zelf wel contact met mogelijke kandidaten op. 

 

Bestuur KBO Liesbos 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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De volgende  ONS en nieuwsbrief  verschijnen eind september/  begin oktober. 

http://www.kbo-liesbos.nl/

