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Beste KBO leden, 
 
De laatste dagen van 2020 komen er aan. Niemand van ons had kunnen bedenken dat 
we zo’n bewogen jaar zouden mee maken. Wat we met zijn allen zo graag wilden 
geloven, dat op het einde van het jaar verlichting zou komen in de coronamaatregelen 
en meer mogelijk zou zijn met de feestdagen, is als een ”kerstbal“ uit elkaar gespat. 
Maandagavond kregen we weer verzwaarde maatregelen opgelegd, heel vervelend 
maar wel begrijpelijk met de stijging van de laatste weken. Ook in onze gemeenschap 
waren weer verschillende besmettingen. 
Ook enkele van onze leden zijn besmet geraakt en erg ziek geworden. Ik wens ze 
beterschap en vooral een volledig herstel. 
Helaas kon onze jaarlijkse kerstviering dit jaar niet doorgaan, maar we hebben jullie 
thuis bezocht met een kleine attentie. Hopelijk is dit een van de lichtpuntjes in deze 
donkere dagen. 
Ik wil ook de vrijwilligers bedanken voor hun inzet om dit presentje bij jullie te bezorgen,  
zonder hun inzet was het ons niet gelukt, bedankt hiervoor.  
Ik hoop dat na de jaarwisseling de besmettingsgraad hard gaat dalen en de vaccinatie 
gauw dichter bijkomt, zodat we 2021 weer in een normale maatschappij kunnen 
afsluiten, waar we met z’n allen behoefte aan hebben. 
 
Ik wens jullie allen, ondanks alles, fijne feestdagen toe en vooral een gezond 2021.    
    
Jan Mennen 
Voorzitter KBO Liessel 
 
 
             Kerstattentie 2020 
 
 
 
 
 
 

Meer foto’s op onze website www.kbo-liessel.nl > activiteiten > kerstviering. 

http://www.kbo-liessel.nl/
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Seniorweb  
PC-DoeMee kan u vanwege de corona maatregelen geen 
cursussen aanbieden en kan geen inloopmiddag organiseren. 
Daarom plaatsen we in de Nieuwsbrief regelmatig tips om thuis 
online vaardiger te worden. Op www.seniorweb.nl vindt u behalve 
tips en uitleg ook cursussen. Voor de cursussen moet u lid zijn van Seniorweb. Wilt u 
meer informatie hierover dan kunt u mailen naar kboliessel@gmail.com . U mag ook 
bellen met Toon van Duynhoven 06 50526340 en Joke van der Tol 06 24801969. 
TIP: 
U vindt ruim honderd filmpjes op het YouTube-kanaal van SeniorWeb. 
Als u duidelijke uitleg wilt, met ’n filmpje, over bijvoorbeeld beeldbellen met WhatsApp 
klik dan eens op bovenstaande link of typ de website in: 
www.youtube.com/user/seniorwebtube/videos. 
U vindt daar nog veel meer korte filmpjes over het gebruik van uw telefoon 
(smartphone), tablet en pc of laptop met Windows 10. 
 
Van 18 t/m 24 januari zijn de (Online) Computervraagdagen 2021 van Seniorweb. 
PC-DoeMee doet hier verder niet aan mee. Wel willen wij u er nog eens op wijzen dat u 
met al uw computervragen het hele jaar door bij ons terecht kunt. 
Wilt U ook digitaal vaardig worden? PC-DoeMee vrijwilligers ondersteunen u graag! 
Ook online! Dus, heeft u vragen over uw smartphone, tablet of computer? Zoals 
WhatsApp gebruiken, beeldbellen, handige apps op uw tablet of smartphone gebruiken 
of e-mailen, bel dan bovenstaande telefoonnummers of mail kbo-liessel@gmail.com. 
Op onze website www.kbo-liessel.nl vindt u PC-DoeMee bij 
Onze Vereniging > Dienstverlening  
 
Van KBO-Brabant 
Uit Ons Actueel week 49 
Fraude 
Iedereen moet blijven oppassen met fraude, maar waar moet je allemaal op letten? Er 
is een website met handige informatie: https://www.veiligbankieren.nl/. 
Mantelzorgvergoedingen bij VGZ 
Zorgt u intensief voor uw partner, familielid of vriend? Dan bent u misschien 
mantelzorger zonder dat u dat weet. Mantelzorgers kunnen vaak gebruikmaken van 
extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor vervangende mantelzorg als u even wilt opladen. 
Of een mantelzorgmakelaar die u helpt met uw administratie. Twijfelt u of u 
mantelzorger bent? Doe dan de mantelzorgtest bij VGZ. 
Doe nu de mantelzorgtest 
Ruime vergoedingen voor mantelzorgers via VGZ 
VGZ biedt mantelzorgers graag de helpende hand. Bent u aanvullend verzekerd via 
KBO-Brabant? Dan ontvangt u tot 25 dagen vervangende mantelzorg. Ook krijgt u tot 
1.000 euro vergoeding voor de mantelzorgmakelaar die u helpt met regelwerk.  
Wilt u alle voordelen inzien van de collectieve zorgverzekering via KBO-Brabant? 
Bekijk alle voordelen van VGZ, OF, 
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/kbo-brabant  
 
Deze informatie vindt u ook op onze website: www.kbo-liessel.nl  
 
 
Op de volgende bladzijde weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door 
KBO Brabant

http://www.seniorweb.nl/
https://www.youtube.com/user/SeniorWebTube
http://www.youtube.com/user/seniorwebtube/videos
mailto:kbo-liessel@gmail.com
http://www.kbo-liessel.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d9f026f41a&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=56a3cecd32&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=79c07ab741&e=20dc372863
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/kbo-brabant
http://www.kbo-liessel.nl/


 

3 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 
Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 
boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 
27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 
grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 
loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige  
gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 
Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 
Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 
slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 
drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 
schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 
42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 
onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 
mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 
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Kleuren op nummer 
Misschien ook eens leuk om te doen. Op de website staan er nog veel meer: 
www.topkleurplaat.nl  
1=lichtgroen, 2=donkergroen, 3=rood, 4=geel, 5=paars, 6=roze, 7=blauw/paars, 
8=donkerblauw, 9=lichtblauw 

 

http://www.topkleurplaat.nl/

