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Nieuwsbrief  No. 1 januari 2023 
 

Beste KBO leden. 

 

Van de voorzitter. 

KBO-Liesbos heeft praktisch alle activiteiten in Gemeenschapshuis Liesbos. Er is ons dan ook 

veel aan gelegen dat het ons gemeenschapshuis goed gaat. Het bestuur van het 

gemeenschapshuis organiseert zelf ook een aantal activiteiten, niet alleen om inkomsten te 

hebben maar ook om de samenhang in de buurt te vergroten. Als je wilt dat het 

gemeenschapshuis blijft is het wellicht goed eens naar die activiteiten te kijken of er aan 

mee te doen. Begin 2023 zijn dat een brunch op 15 januari, een pubquiz op 21 januari, een 
muziekbingo op 11 februari en een dansavond op 11 maart. Meer informatie daarover vind 

je op de site van het gemeenschapshuis https://liesbosch.info. Daar kun je ook op de 

agenda zien wat er te doen is en ook wanneer er nog plaats is als je iets wilt organiseren. 

Wim Hendrikx 

 

Brunch 
Op 15 januari wordt er een brunch gehouden in het gemeenschapshuis. 
Iedereen is welkom vanaf 11 uur en we starten om 11.30 uur. 
Graag vooraf aanmelden en de kosten zijn 5 euro per persoon (inclusief koffie en thee). 

Eventuele drankjes zijn voor eigen rekening. 

KBOleden die aan onze activiteiten meedoen kunnen zich opgeven bij Mariëlle Braspenning 

of bij de vrijwilliger die bij uw activiteit dienst heeft. 

In verband met onze inkoop kunt u tot kunt u zich opgeven tot uiterlijk 8 januari. 
En iedereen is welkom.  

 

Pub quiz 
Op 21 januari houden wij een pub Quiz in het gemeenschapshuis. Je kunt dit alleen doen of 

je maakt een team van maximaal 5 personen. De entree is €2,- p.p. aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur is het gemeenschapshuis open. 

Helaas is de bingo op 10 december niet doorgegaan bij gebrek aan belangstelling. 

De prijzen, die we daarvoor hebben ingeslagen, gaan we verloten. 
Vanaf heden kan je loten kopen bij het gemeenschapshuis (een lot kost 2 euro of 3 voor 5 

euro).  

Tijdens de pub quiz wordt de trekking gedaan. 

Voor wie er dan niet bij aanwezig kan zijn:  

De uitslag wordt later ook opgehangen in het gemeenschapshuis.  

Dus koop allen loten! Je steunt er het gemeenschapshuis mee.  

 
 

 

http://www.kbo-liesbos.nl/
https://liesbosch.info/
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Overleden. 
Enkele weken na het overlijden van Cees Roovers is op 3 september Jan Peeters overleden. 

Echter zijn we vergeten een memoriam te schrijven over Jan. 
Dit willen we alsnog goed maken. 

 

 

In memoriam Jan 

Peeters 

Op 3 september dit jaar 

overleed ons KBO lid Jan 
Peeters op 77 jarige 

leeftijd. 

Jan groeide op in een 

agrarisch gezin met 5 

kinderen. Na zijn huwelijk 

heeft Jan een aantal jaren 

in Etten-Leur gewoond. In 

1977 verhuisde Jan met zijn 

gezin naar zijn ouderlijk 

huis aan de Liesboslaan. 

Naast zijn werk als 

vrachtwagenchauffeur had 

hij samen met zijn vrouw 
Diny een tuinderij. 

Na zijn werkzaam leven, 

had hij tijd voor hobby’s. 

Fietsen en wandelen met 

zijn vrouw en het bijhouden 

van hun tuin. Daarnaast 

samen met zijn maats 

tochtjes rijden met de 

paarden. 

Jan was ook een zeer 

gewaardeerd lid van de 

biljartclub van de KBO 
Liesbos 

 

 

Wij wensen alle leden en gastleden van KBO Liesbos een fijne jaarwisseling 

en een vredig en gezond 2023 toe. 

 

Bestuur KBO Liesbos 

 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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Bestuur KBO Liesbos 

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

