
  

 
 

Jaarverslag 2022 

 
 In de laatste week van januari 2022 mocht het gemeenschapshuis weer open. 

De activiteiten van KBO Liesbos konden weer beginnen. Alleen de Bridge begon in 

de eerste week van februari. Het leek erop dat de Corona over zijn hoogtepunt 

heen was. Een moeilijke perioden lag achter ons. Het bestuur kwam bij elkaar om 

een datum  vast te stellen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Immers door de 

corona kon de ledenvergadering 2020 en 2021 niet doorgaan. Op 29 maart kon de 

ledenvergadering weer plaats vinden. De ledenvergadering werd wat minder 

bezocht. Misschien was de koppeling met een bingo daar debet aan. 

 

Ook had het bestuur besloten om de kerstviering van 2021 voor een keer on te 

dopen tot een Lentefeest en te vieren op 12 april. Ruim 50 leden namen deel aan 

dit feest. Na het warm en koud buffet trad in plaats van het Duo “weet je nog” door 

Corona afgezegd) goochelaar Korvera voor ons op. 

 

Ook de meiviering in Meersel-Dreef werd goed bezocht. Ruim 40 leden namen er 

aan deel. De dienst werd weer voorgegaan door Pastor Piet de Leeuw met 

medewerking van ons Liesleut koor. Na een bezoek en gebed aan de grot in de tuin 

werd de middag traditioneel weer afgesloten met koffie/thee met appelflap en een 

broodmaaltijd. 

 

Op 25 mei is het bestuur in gesprek gegaan met de coördinatoren van de 

activiteiten. Besproken werd  wat het bestuur jaarlijks kan bijdragen aan huur van 

onze ruimte in het gemeenschapshuis en wat vanuit de activiteiten zelf bijgedragen 

zou kunnen worden. 

De penningmeester Theo Quicken heeft hier een verdeelsleutel voor gemaakt. 

 

De zomer was lang en warm. Er werd elke 1e  woensdag van de maanden juni, juli, 

augustus, en september weer gefietst. Routes werden weer verzorgd  door Willie 

Verhoeven en Jack van Leijsen Op 9-10 en 11 augustus hadden we onze 3 daagse 

fietstocht. Dit keer in Ooij bij Nijmegen.  



De activiteit en alles er om heen was weer goed verzorgd door Theo Quicken. 

Ondanks dat de pontjes bij de Waal uit de vaart waren genomen konden de routes 

toch goed gereden worden. 

 

Op 23 augustus zijn we naar De Leemput in Rijen geweest. Een gezellige middag 

waar we gemidgetgolft en gebarbecued hebben. 

 

In september gingen de activiteiten weer van start.  

 

Op 8 november heeft het bestuur een themamiddag georganiseerd met als titel 

Cybercrime. Door de uitleg van Peter de Clerq hebben we geleerd om voorzichtig en 

oplettend met onze mobieltjes en computers om te gaan. 

 

Op 22 november de Sinterklaasmiddag/bingo. De Sint had geen tijd maar Zwarte 

Piet was er wel. 

 

De Kerstviering met medewerking van Liesleut, pastor Piet de Leeuw en het duo 

“weet je nog”was de afsluiting van een jaar waarin ook de oorlog in Oekraïne en 

het klimaat ons bezig houdt. 

 

Statistieken: 

 

Overleden 

Jan Peeters september 2022 

Hans van Eck oktober 2022 

Henk v/d Berg januari 2023 

Zuster Koenraadt  januari 2023 

 

8 opzeggingen in 2022 

 

Er werden 11 bestuursvergaderingen gehouden en 10 nieuwsbrieven verstuurd. 

 

Op 31 december 2022 had KBO Liesbos 126 leden en 27 gastleden. 
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