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Beste leden, 
 
Op 2 november heeft KBO Liessel de Algemene Ledenvergadering gehouden via 
Livestream. Alle leden konden op een link klikken en thuis op de computer, laptop of 
tablet de jaarvergadering volgen. Tijdens de vergadering hebben 37 leden gekeken en 
in de week daarna is er nog 291 keer op de link geklikt. We zijn blij dat het goed is 
verlopen en we bedanken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Tegelijk met deze Nieuwsbrief krijgt u ook het uitgebreide verslag van de Algemene 
Ledenvergadering. 
Op het moment dat we deze Nieuwsbrief versturen gelden er nog steeds strenge 
coronamaatregelen. Dit jaar worden er in ieder geval nog geen activiteiten opgestart. 
We laten het u weten wanneer we volgend jaar weer activiteiten kunnen opstarten.  
Voor nu geldt: Blijf gezond en pas goed op jezelf en op de ander! 
 
Het bestuur 
 
Samenstelling bestuur per 2 november 2020 
Voorzitter:   Dhr. Jan Mennen. Oude Molen 8a 5757 AZ  
          Tel. 341985. E-mail: mennenjan@upcmail.nl       
       (Bestuursactiviteit, Dorpsraad, Carnaval, Ledenwerving) 
 
Secretaris:  Mevr. Joke van der Tol-van de Rijt. Loon 15 5757 AA 

Tel. 06 24801969. E-mail: joke.vandertol@gmail.com 
(PC-DoeMee, Infogids, Nieuwsbrief, Belastinginvullers)   

 
Penningmeester:  Dhr. Gerard Hendriks. Kieboom 3 5757 BX 
   Tel. 342060. E-mail: ghgh.lsl@upcmail.nl   
   (Dorpsraad, Ouderenadviseurs) 
 
Vicevoorzitter: Mevr. Marga Huibrechtse-Jansen. St. Servatiusstraat 44 5757 BW 

Tel. 841515. E-mail: r.huybrechtse@chello.nl 
(Dag van de Ouderen, Soosmiddag, Biljarten, Kienen, 
Ontspanningsmiddag) 

 
Lid: Mevr. Maria Mennen-Joosten. St. Servatiusstraat 6  5757 BW  

Tel. 342169. E-mail: mariamennen@hotmail.com 
(Vrijwilligers dag, Themamiddag, Lief en Leed, Kerstviering, De 
Lijsselse Toffel) 

 
Lid: Mevr. Annie Kuunders-van den Berkmortel.  

Mgr. Berkvensstraat 22a 5757 BK  
Tel. 341672. E-mail: famkuunders@planet.nl 

   (Reizen, Bedevaart Ommel, Schilderen) 
 
Lid: Dhr. Toon van Duijnhoven. Nieuwstraat 40 5757 AT  

Tel. 341559. E-mail: toonvanduynhoven@gmail.com 
(Website, “Ons” bezorging, Ledenadministratie) 

mailto:toonvanduynhoven@gmail.com
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Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in november: 
Nel Smits-Leijssen  3-11-2020 89 jaar 
Anna van Gog-Dings 9-11-2020   103 jaar  
 
We hebben momenteel 509 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Overlijdensberichten 
Als er leden van de KBO Liessel komen te overlijden hanteren wij de regel dat wij het 
overlijdensbericht doorgeven aan onze leden als er een kennisgeving van overlijden 
aan het bestuur is verstuurd. Dan sturen wij het overlijdensbericht dat we via de post of 
via de e-mail hebben ontvangen per e-mail door naar alle leden en we plaatsen het 
bericht op de website. De reden dat we dit zo doen heeft te maken met de regels op de 
Privacywet.  
In deze tijd, met de huidige  corona maatregelen, kan maar ’n beperkt aantal mensen ’n 
uitvaart bijwonen. Vaak wordt om die reden de uitvaart via livestream uitgezonden, 
zodat meer familie, vrienden, buren en kennissen er op die manier bij kunnen zijn. Dit 
wordt erg op prijs gesteld, ook door de leden van de KBO. 
 
Kerstattentie 
In de week van 16 december komen we aan de deur met ‘n kerstattentie (i.p.v. de 
jaarlijkse kerstviering). 
 
Jubilea.  
In de gebruikelijke jaarvergadering staan we altijd stil bij de jubilea. Wegens 
omstandigheden is het beloofde bezoek aan de jubilarissen nog niet doorgegaan. 
Hopelijk kan het binnenkort plaatsvinden. 
 
Oproep nieuwe bestuursleden 
De komende tijd gaat het bestuur op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. We zijn nu met 
7 personen en willen weer, zoals enkele jaren geleden, op 9 uitkomen om zo ook de 
stabiliteit en voortgang van het bestuur te garanderen. Bovendien zullen de komende 
jaren meer bestuursleden aftreden, simpelweg omdat ze dan al 9 jaar bestuurslid zijn! 
Als het iets voor jou is meld je bij een van de bestuursleden, en als we met de vraag 
langs komen denk er eens over na, want ’n vereniging kan alleen maar goed 
functioneren als ze voldoende enthousiaste vrijwilligers én bestuursleden heeft.  
Dus meldt u bij een van de bestuursleden en kom ons bestuur versterken! 
 
Rabo ClubSupport actie 
De Rabo ClubSupport actie heeft KBO Liessel het mooie bedrag van € 1.149,17 
opgeleverd. Heel hartelijk bedankt voor uw stem! 
 
Van KBO-Brabant 
In de ONS van december vindt u o.a. informatie over: 
Collectiviteitskorting VGZ en Centraal Beheer. 
Deze informatie staat ook op onze website: www.kbo-liessel.nl  
 
  

http://www.kbo-liessel.nl/
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Prijzenfestival 
ONS ledenmagazine bestaat in januari 2021 tien jaar. Dat wil KBO Brabant graag met u 
vieren. Samen met Ons Ledenvoordeel, partners en leveranciers organiseert KBO 
Brabant ‘Ons Prijzenfestival’. Meer dan 100 prijzen met een totale waarde van ruim 
22.000 euro! Van een e-bike, hotelcadeaubon, smartphones en radio’s tot een 
hometrainer, airfryers en vele andere mooie prijzen. De trekking vindt plaats in januari 
2021: de maand waarin de tiende verjaardag van dit magazine wordt gevierd.  
Kans maken doet u door de website www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival  te 
bezoeken en u in te schrijven voor het prijzenfestival. U abonneert zich daarmee ook op 
de digitale nieuwsbrief van Ons Ledenvoordeel. Zo kunnen ze u regelmatig informeren 
over interessante producten en diensten die u als lid van KBO-Brabant met 
ledenvoordeel worden aangeboden. 
 
Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 
In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere 

special over zingeving. Want december is altijd al een tijd 

om terug te blikken en vooruit te kijken. Nu misschien wel meer dan 

ooit. Bovendien staat zingeving volop in de aandacht: zingeving blijkt namelijk bij te 

dragen aan gezond ouder worden en aan welbevinden.  

Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of 

over de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen 

langer thuis wonen, is er ook meer behoefte aan 

zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant 

vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek 

gaan over levensvragen. Want een goed gesprek kan 

veel teweeg brengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage. 

En goed nieuws voor leden van KBO Liessel: Maria 

Knoops, één van de vrijwilligers komt uit Deurne. 

Misschien kent u Maria Knoops al of misschien nog niet. 

Maria Knoops staat graag voor u klaar om met u in 

gesprek te gaan! In de special leest u hoe u een beroep 

kunt doen op de vrijwilligers van Ons Gesprek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kruiswoordpuzzel 
In deze Nieuwsbrief ook weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door 
KBO-Brabant. Vanaf 10 december staat de oplossing op onze website:  
www.kbo-liessel.nl  
  

http://www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
http://www.kbo-liessel.nl/
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 
16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 
soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande 
kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 
grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 
brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 
werktuig 73 doktersvoorschrift. 
Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 
evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 
overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 
autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 
45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 
indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 
schapengeluid. 
 

 


