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_____________________________________________________________________________________

Beste KBO leden,
Ik wil jullie eerst even mee terugnemen in de tijd en wel naar 10 maart. Corona rukt
steeds verder op, we zijn met enkele bestuursleden bij elkaar gekomen om te
bespreken wat we met de jaarvergadering gaan doen op 12 maart. We besluiten deze
uit te stellen naar een latere datum en diezelfde avond gaat heel Nederland in een loc
down.
Voor iedereen kwam er een zware tijd aan, maar vooral de alleenstaande ouderen
werden zwaar getroffen. Geen bezoek van kinderen en kleinkinderen, geen vertrouwde
poetshulp of mantelzorger aan huis.
Ook onze gemeenschap werd zwaar getroffen door corona. Verschillende mensen uit
onze omgeving werden ziek en enkele zijn overleden. ’n Paar families werden wel zeer
zwaar getroffen.
De ontruiming van Wellenshof, tijdens de brand in de Peel, heeft op mij persoonlijk een
hele diepe indruk gemaakt.
Ook wij als KBO moesten al onze activiteiten stil leggen, wat een grote impact had en
heeft op onze leden, die gebruik maken van deze activiteiten: de Lijsselse toffel, de
Soosmiddag, biljart competitie, rikken maar ook het ziekenbezoek konden geen
doorgang meer vinden.
Langzaam kropen we uit het dal en ging het beter. We konden weer gebruikmaken van
de Kastanje, wel met inachtneming van de corona maatregelen.
De biljart competitie en PC DoeMee zijn weer van start gegaan en we zijn opgestart met
2 x per maand in plaats van 1 x te kienen. Dit hebben we gedaan omdat we het kaarten
niet kunnen opstarten.
Ook de Lijsselse Toffel is coronaproof opgestart in het Lijssels Vertier.
De jaarvergadering werd weer ingepland op 15 oktober, met inachtneming van de toen
geldende regels, maximaal 100 bezoekers. Dit is ook het aantal dat andere jaren naar
onze jaarvergadering komt.
Maar dan gaat het weer slechter, de besmettingen lopen gestaag op en er komen weer
strengere maatregelen. Er mogen nog maar maximaal 30 personen toegelaten worden,
inclusief het bestuur. Dit heeft wéér gevolgen voor onze geplande jaarvergadering. Er
worden nu slechts enkele leden uitgenodigd en de rest krijgt helaas een afmelding. Wel
gaan we een livestream aanleggen zodat iedereen met internet het thuis kan volgen.
Maar de maatregelen worden op 13 oktober weer strenger, de horeca gaat dicht en het
is onduidelijk hoe het zit met de gemeenschapshuizen.
We besluiten als bestuur om wederom de jaarvergadering uit te stellen en al onze
opgestarte activiteiten weer stil te leggen, wetend wat voor impact dit heeft voor onze
leden.
Onze Algemene Ledenvergadering houden we nu op maandagmiddag 2 november via
Livestream, dus alleen de bestuursleden zijn in de Kastanje, de leden kijken en
luisteren thuis. De uitnodiging en agenda met verdere informatie ontvangt u tegelijk met
deze nieuwsbrief.
Hopelijk nemen de besmettingsaantallen vlug af. Blijf vooral gezond en hou je aan de
corona maatregelen.
Jan Mennen
Voorzitter KBO Liessel
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Mutaties in het ledenbestand
Overleden in oktober
Mart Hoeben 08-10-2020 92 jaar
We hebben momenteel 511 leden waarvan 5 gastleden.
Biljarten
Ondanks dat we momenteel niet actief kunnen biljarten en dat we de lopende
competitie stil hebben moeten leggen toch graag even aandacht voor het volgende. De
competitieleider heeft aangegeven dat de najaar competitie 2020/2021 voor hem de
laatste competitie is die door hem is opgezet en dat iemand anders het moet
overnemen.
Daarom deze oproep in de nieuwsbrief.
Wie voelt zich geroepen om het organiseren van de biljartcompetitie op zich te nemen?
Diegene hoeft zelf niet actief deel te nemen aan het biljarten, maar moet wel de
organisatie van A tot Z op zich nemen.
Heb je interesse dan kun je contact opnemen met de competitieleider van nu Gerard
Hendriks.
Themamiddag Rabobank over fraude en andere zaken
Deze themamiddag die op maandag 2 november om 14:00 uur in De Kastanje zou
plaatsvinden is helaas ook weer geannuleerd.
www.kbo-liessel.nl
Kijk regelmatig op onze website voor actuele informatie. Ook voor informatie van
KBOBrabant en de Ons Actueel.
Op de volgende bladzijde weer een puzzel van KBO-Brabant.
De oplossing staat vanaf 9 november op onze website www.kbo-liessel.nl
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks
bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende
24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret
36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44
tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e.
piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch
nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman.
Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus 8 zeehond 9
deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20
vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33
bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49
akker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61
reukorgaan 62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.
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