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Beste leden, 
 
Van de voorzitter, 
 
Het loopt weer tegen het einde van januari en de nieuwsbrief komt weer uit. Deze moet weer 
gevuld worden maar helaas  kunnen we nog steeds geen uitslagen vermelden van het rikken of 
andere activiteiten, die we zo graag weer hadden willen opstarten. 
De berichtgeving omtrent corona voor de komende tijd ziet er nog steeds niet positief uit. Al zijn 
ze begonnen met het vaccinatie programma, het zal nog wel een aantal maanden duren 
voordat iedereen van ons aan de beurt is geweest. 
Iedereen is weer toe aan het ‘oude’ normaal en dit geldt zeker ook voor ons als bestuur en 
vrijwilligers. Om er weer voor jullie te zijn, zoals de kookgroep, de soosmiddag, het biljarten en 
vele  andere activiteiten, die we normaal voor jullie kunnen organiseren. 
We hebben op 31 december het boekjaar 2020 afgesloten en gaan nu onze jaarvergadering 
weer voorbereiden. Die vindt normaal in maart plaats, maar dit wordt zeker later. In de volgende 
nieuwsbrief komen we hier op terug.  
En wat doe je als je wat meer tijd over heb zoals ik. Dan ga je eens kijken in onze 
ledenadministratie. 
Hierin kwam ik toch wel wat informatie tegen die ik jullie niet wil onthouden. 
WIST U DAT 

- 502 personen lid zijn van onze vereniging, waarvan een al 43 jaar lid is, en het laatste lid 
op 2 januari is ingeschreven; 

- 5 personen al meer dan 35 jaar lid zijn;  
- 7 personen tussen 30 en de 35 jaar en 
- 32 personen tussen de 25 en de 30 jaar? 

Hiervan zijn er dit jaar 19 leden 25 jaar lid van KBO Liessel. Ik geloof niet dat er ooit in het 
bestaan van KBO Liessel 19 leden op een algemene ledenvergadering gehuldigd zijn. Onze 
penningmeester kan er alvast rekening mee houden.  
Je kunt wel zien dat onze leden trouw blijven aan onze vereniging. En gelukkig hebben velen de 
laatste jaren ook de weg gevonden om zich aan te melden als nieuw lid. 
We hebben 114 leden die nog geen 5 jaar lid zijn en ik hoop dat we komende jaren ons 
ledenaantal kunnen behouden of weer wat kunnen laten groeien. Dat houdt onze verenig 
levendig, maar ook sterk, ook voor de toekomst.  
En als je dan de ledenadministratie zo aan het bekijken bent, kwam bij mij op, wat zou nou de 
leeftijd zijn van onze leden? Ook dat wil ik jullie niet onthouden, dus 
WIST U DAT 

- 32 leden tussen de 90 en 100 jaar zijn; 
- 160 leden tussen de 80 en 90 jaar; 
- 195 leden tussen 70 en 80 jaar en 
- 114 tussen de 50 en 70 jaar? 

En nu zullen jullie wel denken, heel interessant maar wat moeten wij daar mee, nou ik was het 
niet voor niks aan het uitzoeken. Ter voorbereiding op de komende jaarvergadering ga je 
uitzoeken, wie er dit jaar een jubileum te vieren heeft, 19 personen, maar ook wie dit jaar binnen 
het bestuur aftreden, herkiesbaar of niet kiesbaar zijn. 
Wat gaat er de komende jaren gebeuren binnen ons bestuur en zoals iedereen weet, besturen 
is vooruitzien: 
Er staan nog steeds 2 vacatures binnen het bestuur open en de komende jaren zitten 
verschillende leden van het bestuur aan het maximum van 3 termijnen (9 jaar). 
Als je dan even 9 regels naar boven kijkt, zie je dat er een stukje tekst dik afgedrukt is en 
onderstreept: 114 leden tussen de 50 en 70 jaar! 
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Daar moeten toch wel enkel personen tussen zitten die ons team wil komen versterken.  
Ik hoop dat jullie door dit verhaal nu meer weten over de opbouw van ons ledenbestand maar 
dat ook wij, zoals vele verenigen, constant op zoek zijn naar nieuwe  bestuursleden. 
Heb je interesse of vragen over het bestuur van KBO Liessel, bel me gerust. Ik wil graag 
langskomen voor een praatje. 
 
Met vriendelijk groeten en blijf gezond,  
Jan Mennen 
 
Mutaties in het ledenbestand 
We hebben per 18 januari 502 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Het coronavaccin is gratis 
We hopen waarschijnlijk allemaal binnenkort aan de beurt te zijn 
voor het coronavaccin. We moeten nog even geduld hebben. 
Hoe werkt het? 
Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een 
brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf 
naar de GGD om een afspraak te maken. 
Zowel de coronatest als het coronavaccin zijn gratis. 
 
Passiespelen 
Korting voor Passiespelen Tegelen 2021 
Zondag 18 april 2021 gaat na één jaar wachten de 21ste editie van de Passiespelen Tegelen in 
première. Er staan in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen t/m zondag  
5 september 29 voorstellingsdagen op het programma. De voorstelling wordt twee keer per dag 
gepresenteerd in een aangepaste vorm, ‘coronaproof’. Leden van KBO-Brabant ontvangen bij 
een individueel bezoek korting op de reguliere verkoopprijs bij bijna alle voorstellingen. Voor 
meer informatie: ga naar https://www.passiespelen.nl/kbo/ 
U kunt alvast ’n kijkje nemen op de website! In de ONS nummer 3 komt meer informatie over 
het bestellen van de kaarten. U moet in ieder geval zelf de kaarten bestellen.  
 
2021 het jaar van de Vrijwillige Inzet 
“Mensen maken Deurne” is op zoek naar verhalen! In 2021 krijgen maandelijks vrijwilligers het 
woord. “Wat maakt je inzet als vrijwilliger zo leuk!” Hebt u ’n mooi verhaal als vrijwilliger laat dit 
weten aan petra.mennes@levgroep.nl 06-14871231. De eerste bijdrage stond vorige week al in 
het Weekblad voor Deurne, Huub Hermans uit Liessel werd hiervoor geïnterviewd.  
Kijk voor meer informatie over het jaar van de Vrijwillige Inzet op 
www.nov.nl/mensenmakennederland  
 
Aangeboden: lege theezakjes 
Hanneke van Boxmeer spaart lege theezakjes van PickWick. Ze heeft 2 grote broodzakken vol! 
Wie ze wil mag zich melden op haar e-mailadres: h.boxmeer@hotmail.com  
 
Van KBO-Kring Deurne 
KBO-Kring Deurne heeft twee nieuwe bestuursleden: Ton Wouters en Hanneke van Leeuwen. 
 
Van KBO-Brabant 
Ledenmagazine Ons heeft een eigen website gekregen: www.onsmagazine.nl  
Lees alle artikelen online waar u maar wilt! 
Iedereen kan de artikelen lezen, bezoekers hoeven geen lid te zijn van KBO-Brabant. 
 
Op de volgende bladzijde weer een puzzel ons ter beschikking gesteld door KBO-Brabant. 
De oplossing staat vanaf 3 februari op onze website: www.kbo-liessel.nl  
 
  

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d62cdc44df&e=20dc372863
mailto:petra.mennes@levgroep.nl
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AASETER 
AGEREN 
ALBINO 
BEULEN 
BEWEGING 
BORDES 
CREATINE 
DAGVLINDER 
DELER 
DOKKEN 
DONATIE 
DOORKOMEN 
DRIEBANDEN 
EICEL 
 

 
GAREN 
GOKJE 
GRIET 
HIAAT 
HOGESCHOOL 
HORIG 
INBOETEN 
IRRITANT 
KOETSJE 
KORAN 
KRUISBOOG 
LEESWOEDE 
MELKDISTEL 
NABLOEI 

 
NOTIE 
ONTZAG 
ONZIN 
PANTYKOUS 
PARDON 
PASEN 
PERSEN 
PICOBELLO 
PIOEN 
REGAAL 
SANITAIR 
STORTBUIEN 
TOTAAL 
ZUINIGHEID 
 

 


