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Beste KBO leden, 

Het is zondagmiddag 14 maart en ik ben een stukje aan het schrijven voor deze 
nieuwsbrief. Terugkijkend naar het eerste stukje dat ik schreef naar aanleiding van 
de eerste lockdown had ik zeker niet verwacht dat we precies een jaar later nog 
steeds in een lockdown zouden zitten, met alle maatregelen die nog steeds gelden 
en zelfs uitgebreid zijn. Denk maar aan de avondklok. 
Al deze maatregelen hebben grote gevolgen, voor onze vereniging, maar zeker ook 
voor onze gemeenschap en in familieverbanden: weinig bezoek en zeker de knuffels 
van de kinderen en kleinkinderen missen we heel erg. 
Ik besef nu ook, dat het gewoon handenschudden voor mij persoonlijk een groot 
gemis is en meer betekende dan ik ooit besefte. 
We zouden 11 maart weer onze jaarlijkse jaarvergadering houden, maar deze is 
uiteraard weer uitgesteld. De nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering is 
nu donderdag 20 mei. Afhankelijk van de maatregelen die dan gelden zal deze fysiek 
of digitaal worden gehouden. 
We komen hier in de volgende nieuwsbrief op terug. 
We zullen met ons allen vooruit moeten kijken en aan de positieve dingen vast 
moeten houden, al zal dit voor vele onder ons niet meevallen. 
We zullen eerst gevaccineerd moeten worden om het aantal besmettingen naar 
beneden te brengen. Helaas zien we de besmettingscijfers de laatste dagen alleen 
maar weer stijgen.  
Veel oudere leden van ons hebben intussen hun eerste en soms al hun tweede 
vaccinatie gehad. Ik hoop dat de komende maanden het gros van ons bescherming 
heeft tegen dit virus. Dan kunnen wij ons als bestuur en vrijwilligers weer inzetten 
voor jullie. We kijken per activiteit wat er dan mogelijk is om weer van start te gaan, 
we houden jullie hiervan op de hoogte. 
Als de nieuwsbrief bij jullie in de bus of mailbox binnen komt is het weer bijna Pasen, 
het belangrijkste christelijk feest in het jaar. Vroeger, en dat weten de meeste van 
ons, was het vooraf veertig dagen vasten. 
We hebben dit jaar een jaar gevast in onze vrijheid. Als je de betekenis van Pasen 
opzoekt is Pasen een feest van leven uit de dood, nieuw leven. 
Ik hoop en wens voor jullie allen dat na Pasen de wereld weer gezonder wordt en dat 
we langzaam naar het “oude normaal” terug kunnen keren. 
Bij deze Ons/Nieuwsbrief zit een kleinigheid in uw brievenbus, geniet er van. 
 
Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur, ‘n hele fijne Pasen toe. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Jan Mennen  
Voorzitter KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in maart 
Lien Welten op 4 maart op 77 jarige leeftijd 
Miet Damen-van de Mortel op 4 maart op 88 jarige leeftijd. 
 
We hebben op dit moment  504  leden waarvan 5  gastleden 



 

2 
 

ANWB Automaatje Deurne helpt met vaccinatieritten 
Je bent minder mobiel, je hebt een afspraak om je te laten vaccineren tegen COVID-
19 en je hebt geen vervoer? Zelf regelen is lastig en je kunt geen redelijk beroep 
doen op vervoer met indicatie? ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de 
bestaande regelingen vallen. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden 
vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB AutoMaatje is 
verder geheel gratis. 
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatielocatie, kunt u 
contact opnemen met ANWB Automaatje Deurne. ANWB AutoMaatje | LEV Groep 
Tel: (0493)441405 op werkdagen zijn we van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar. 
Samen komen we er wel. 
Overigens rijden we in Deurne vanuit ANWB Automaatje ook in coronatijden voor 
noodzakelijke ritten, zoals huisarts/ arts/ ziekenhuis en fysio. En nieuw hierbij zijn de 
bovenstaande vaccinatieritten  
 
Van KBO-Brabant 
Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de 
campagne Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april. 
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de 
webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor 
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing. 
Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. 
Deze maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in 
samenwerking met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, 
Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 
 
Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden 
gepresenteerd. Catherine zal u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, 
voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te voorkomen. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars. 
  
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de oplichter 
zich voordoet als uw bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze 
keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u 
er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 
  
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie 
over hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van 
wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een 
virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt 
voordat u ergens op klikt! 
  
U kunt de webinars volgen via de 
website maakhetzeniettemakkelijk.nl: 
-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur 
het webinar over spoofing; 
-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur 
het webinar over veilig internetten. 

https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/zorgen-voor-elkaar/anwb-automaatje
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt 
altijd op een later moment de webinars terugkijken. 
Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het 
u uitkomt. 
In de Ons van april vindt u meer informatie, evenals een artikel waarin een 
rechercheur wordt geïnterviewd over dit thema.  
 
Uit de Ons Actueel 
Ons Actueel week 8 
Campagne Positivi-tijd van VGZ en KBO-Brabant, deel 1 
De positieve effecten van groen in je leven 
We brengen momenteel veel tijd binnenshuis door. Een van de weinige ‘uitjes’ is 
momenteel een wandeling. Een wandeling in de natuur heeft heel veel goede 
effecten op onze gezondheid. Lukt het niet om dagelijks uw portie natuur te krijgen? 
Dan kunt u de natuur ook naar binnen halen. VGZ en KBO-Brabant geven u  
7 gezonde redenen voor meer groen in uw leven. 
Lees de 7 redenen voor meer groen hier. 
 
Uit Ons Actueel week 10 
Campagne Positivi-tijd van VGZ en KBO-Brabant, deel 2 
Gratis kookboek voor een fijn gevoel 
Gezond en lekker eten is goed voor lichaam én geest: wie gezond en energiek is, 
voelt zich gelukkiger. Huisarts Tamara de Weijer helpt u daar graag bij, met haar 
kookboek vol makkelijke, gezonde en vooral lekkere recepten en 10 goede tips voor 
een gezond eetpatroon. 
Download uw gratis kookboek: klik hier. 
 
Uit Nieuwsbrief Ons Magazine week 9 

MEER AANDACHT VOOR GEZONDE VOEDING 
Het effect van gezonde voeding wordt steeds duidelijker. 
Dat zegt Hoogleraar Marian de van der Schueren: ‘De 
belangrijke rol van “basisgezondheid”, waaronder voeding, 
werd even uit het oog verloren. Nu komt die aandacht 
gelukkig terug.’  
Klik op onderstaande link voor meer informatie: 
Gezonde voeding krijgt steeds meer aandacht - Ons 
Magazine | Ons Magazine 
 

 
Op de volgende bladzijde staat weer een kruiswoordpuzzel. De oplossing staat 
vanaf 30 maart op onze website www.kbo-liessel.nl  
 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
 

http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3542137a1c&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8e01b12b0c&e=20dc372863
https://www.onsmagazine.nl/2021/02/22/gezonde-voeding-helpt-ziekte-te-voorkomen/
https://www.onsmagazine.nl/2021/02/22/gezonde-voeding-helpt-ziekte-te-voorkomen/
http://www.kbo-liessel.nl/
mailto:kboliessel@gmail.com
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 
korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 
voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels 
bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 
stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 
rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 
tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 
7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 
gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. 
fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 
36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 
vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 
58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is 

  

 


