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Beste leden,
We kunnen u helaas nog geen activiteiten aanbieden. De Kastanje is nog steeds
gesloten. De corona maatregelen worden voorzichtig versoepeld. Gelukkig zijn wel
steeds meer mensen gevaccineerd en dat geldt zeker voor onze leden.
De gemeente Deurne, waaronder Liessel, had eind april begin mei nog veel corona
besmettingen.
Het is dus wel belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden. Ook de
mensen die al gevaccineerd zijn, want al word je zelf niet meer ziek, je kunt nog steeds
anderen besmetten. Dat betekent:

Stap voor stap wordt er meer mogelijk.
Stap 2 is nu gezet, en dat betekent o.a. dat attractieparken en binnensportlocaties weer
open mogen en de buitenterrassen tot 20:00 uur.
De 3e stap in het openingsplan staat nu op 9 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het
thuisbezoekadvies verhoogd naar 4 personen. En kan de horeca binnen open voor
etentjes en mogen culturele instellingen open (onder voorwaarden). Op 1 juni wordt
bekend gemaakt of deze 3e stap gezet kan worden.
Kijk voor mee informatie op Opening samenleving stap voor stap | Coronavirus COVID19 | Rijksoverheid.nl
Of de gemeenschapshuizen dan ook open mogen en onder welke voorwaarden is ons
nog niet bekend. KBO-Brabant doet ook haar best, zoals u verder in deze nieuwsbrief
kunt lezen. Zo gauw De Kastanje weer open mag gaan we kijken wat we weer kunnen
organiseren.
Ook onze jaarvergadering heeft nog steeds niet kunnen plaatsvinden. Zoals het er nu
naar uitziet zal dat september worden. De verwachting is dat we dan weer met grotere
groepen mogen samenkomen.
Wat betreft de Lijsselse Toffel is besloten dat deze weer wordt opgestart na de
zomervakantie. Maar zie verderop in deze nieuwsbrief nóg ’n bericht van de Lijsselse
Toffel.
Dus, nog even geduld en ondertussen als het kan lekker naar buiten, op de fiets of te
voet, ’n bezoekje afleggen of ’n terrasje pikken, hopelijk met ’n zonnetje erbij.
Bestuur KBO Liessel
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Mutaties in het ledenbestand
Overleden in mei
Grada Damen-van de Eijnden
Nel Dielissen-Driessen
Fons van der Wallen
Nel Sleegers
Jo v.d. Berkmortel-Jansen

09-05-2021
14-05-2021
15-05-2021
21-05-2021
24-05-2021

87 jaar
92 jaar
77 jaar
96 jaar
80 jaar

Nieuwe leden
Johan en Margot Horst-van Meel
We hebben op dit moment 502 leden waarvan 5 gastleden.
De Lijsselse Toffel
Door alle Coronaperikelen is het al meer dan een jaar geleden dat we met de
deelnemers van de Lijsselse Toffel gezellig en lekker hebben zitten eten (op één keer
na, in oktober hebben we nog voor een groep kunnen koken)
We dachten dat het weer tijd werd om iets te ondernemen zodat we weer ‘n keer bij
kunnen kletsen. Dit kun je volgens ons het beste doen aan tafel, tijdens een etentje,
zoals we gewend zijn.
Daarom willen we alle deelnemers van de Lijsselse Toffel uitnodigen voor een BBQ.
Deze vindt plaats op donderdag 17 juni in Ons Plekske, om 17.00 uur.
Graag opgeven voor vrijdag 11 juni.
Bij goed weer kunnen we buiten zitten en anders binnen in de ruimtes van Ons
Plekske.
De onkosten zijn 10 euro.
We zullen de coronaregels in acht neme n zoals ze op dat moment zijn.
Graag opgeven vóór vrijdag 11 juni bij Maria telnr: 06-15555701 of
Toos telnr: 06-50872408.
We hopen op een grote opkomst zodat we er weer een gezellige middag van kunnen
maken.
Vriendelijke groeten van,
Maria, Nellie, Helga, Maarten en Toos

Koninklijke onderscheiding
Op Koningsdag hebben twee van onze kbo leden een koninklijke
onderscheiding ontvangen, lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Toos Verberne-Joosten en Noud Kuijpers
Het bestuur heeft beide leden een felicitatie gestuurd met deze
welverdiende onderscheiding.

Van KBO-Brabant
Special Koningshuis
DPG media, uitgever van Libelle en Margriet, heeft ons een special over het
Koningshuis aangeboden om uit te delen onder leden van KBO-Brabant.

2

Uit Ons Actueel
Mei 2021, week 18
KBO-Brabant heeft twee weken geleden bij Tweede Kamerleden/woordvoerders corona
gepleit voor een openingsplan voor gevaccineerde thuiswonende ouderen in navolging
van ouderen in het verpleeghuis. Vandaag, 6 mei, hebben wij er bij Tweede
Kamerleden op aangedrongen om ontmoeting voor gevaccineerde thuiswonende
ouderen (versneld) mogelijk te maken.
Lees hier het hele bericht op onze website.
Mei 2021 week 20
Persbericht op 18 mei: Open de gemeenschaps- en buurthuizen, nu!
Lees het hele persbericht hier.
Passiespelen Tegelen 2021
In juli, augustus en september vinden de Passiespelen plaats, coronaproof.
Op 15 augustus zijn speciale KBO voorstellingen. Leden van KBO en KBO-PCOB
ontvangen bij reservering op deze data een speciale korting. Ook alle andere
voorstellingen zijn beschikbaar voor KBO leden.
Kijk voor alle informatie op www.passiespelen.nl
En nog ’n tip voor WhattsApp gebruikers
WhatsApp heeft de instellingen gewijzigd, waardoor iedereen je aan
een groep toe kan voegen zonder dat je het weet. Dit kan gevaar
opleveren mbt phishing, fraude, oplichting enzovoorts.
Je kunt de instellingen eenvoudig zelf wijzigen.
Wijzigen naar veilige instellingen doe je als volgt:
1. Open WhatsApp.
2. Ga naar instellingen.
3. Kies account.
4. Kies privacy.
5. Kies groepen.
6. Selecteer hier “contacten” ipv “iedereen”.

Op de achterzijde staat weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door
KBO-Brabant. De oplossing staat vanaf 30 mei op onze website
www.kbo-liessel.nl

Joke van der Tol
Secretaris KBO Liessel
kboliessel@gmail.com
tel 06 24801969
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34
gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week
43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand
55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren
67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad.
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige
uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking
13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof
25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige
vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49
gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56
Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en
met 70 bustehouder.

4

