
           Nr.4 APRIL 2021 
 
 

1 
 

Beste leden, 
 
De persconferentie van 20 april wat betreft de coronamaatregelen heeft wel wat 
versoepelingen opgeleverd, maar het blijft oppassen en we moeten echt nog even 
volhouden.  
We zullen nog even geduld moeten hebben en in ieder geval 1½m. afstand moeten 
houden. Als De Kastanje weer open mag en we weer met meer personen bij elkaar 
mogen komen, kunnen wij als bestuur ook weer gaan vergaderen. En wie weet 
kunnen we dan vóór de zomervakantie nog ’n fietstocht organiseren.  
Wat betreft onze geplande jaarvergadering op donderdag 20 mei. We verwachten 
eerlijk gezegd niet dat die datum door kan gaan. Maar we willen die wel zo spoedig 
mogelijk houden. We hebben n.l. dringend nieuwe leden nodig voor ons bestuur. Dus 
zo gauw als De Kastanje weer open mag en afhankelijk van met hoeveel personen je 
samen mag komen, zullen wij onze jaarvergadering houden.  
Wat wel hoop geeft is het toenemende aantal gevaccineerde. En zeker in de leeftijd 
van onze leden hebben er ondertussen velen een eerste en soms al een tweede 
vaccinatie gekregen. Op www.coronatest.nl kunt u online een afspraak maken voor 
vaccinatie. Op dit moment is het geboortejaar 1955 al aan de beurt. 
 
Oproep nieuwe bestuursleden KBO Liessel 
Het bestuur van KBO Liessel is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als u 
denkt; “dat zou wel eens iets voor mij kunnen zijn…” OF “lijkt me wel mooi, maar dat 
is niets voor mij…”, OF als u gewoon iets meer wilt weten, neem dan contact op met 
de voorzitter Jan Mennen (06 14136777) of met de secretaris Joke van der Tol  
(06 24801969) of met een van de andere bestuursleden.  
De invulling van de bestuursfunctie is natuurlijk afhankelijk van uw belangstelling, 
kennis en vaardigheden. We zijn juist op zoek naar een goeie mix. 
Dus schroom niet en meldt u bij een van ons. Het kan ook zijn dat een van de 
bestuursleden bij ú aanklopt met de vraag of u interesse hebt. Dan hopen we dat u er 
serieus over nadenkt. KBO Liessel verdient immers een goed bestuur! 
 
Het bestuur 
 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in april 
Bertha de Groot-van de Vranden op 2 april op 83 jarige leeftijd 
 
We hebben op dit moment 503 leden waarvan 5 gastleden 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coronatest.nl/


2 
 

Van KBO-Brabant 
Uit Ons Actueel week 12 
Campagne Positivi-tijd van VGZ en KBO-Brabant, deel 3 
10 levenslessen om positief te blijven 
Wie positief is, is ook gezonder! Maar probeer in deze tijd maar eens positief te 
blijven. Daar helpen we u graag een handje bij. VGZ en KBO-Brabant hebben 10 
levenslessen voor positiviteit vanuit de psychologie voor u op een rij gezet.  
Tip: download de 10 levenslessen als poster en hang ‘m op voor dagelijkse 
inspiratie. Lees 10 eenvoudige levenslessen 
 
Wandelroutes waar u energie van krijgt 
Wandelen is goed voor uw humeur en zorgt voor minder stress. Want tijdens het 
lopen komen er stofjes vrij in uw lichaam die u een goed gevoel geven. Reden 
genoeg om er even op uit te gaan. Inspiratie nodig voor een mooie wandeling in uw 
buurt? VGZ, KBO-Brabant en IVN bieden u de mooiste wandelroutes bij u in de 
buurt. Bekijk wandelroutes in uw buurt of verder weg 
 
 
Van KBO-Brabant 
Zomerfair 2021 
KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons Zomerfair te organiseren voor leden. 
Gezellig, elkaar weer ontmoeten! 
In het meinummer van de Ons komt informatie te staan over hoe leden zich voor 
deze Ons Zomerfair - gratis - kunnen aanmelden. Op die manier hebben ze alvast 
hun toegangsbewijs en zijn zij van een plek verzekerd. We kunnen maximaal 2000 
personen ontvangen. 
De Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH Koningshof in Veldhoven, waar in januari 
normaliter de SeniorenExpo wordt gehouden. Bekend terrein voor vele leden! Een 
mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én 
bezoekers.  
Het bestuur van KBO Liessel gaat geen bus regelen voor deze zomerfair. In het 
verleden is gebleken dat hiervoor te weinig belangstelling is in verhouding tot de 
kosten. Wilt u graag gaan, maar hebt u geen vervoer, dan is er wellicht iets te 
regelen om samen te rijden. Als u er niet uitkomt meldt u zich dan even bij de 
secretaris Joke van der Tol (06 24801969) of via de mail kboliessel@gmail.com.  
 
 
Uit Ons Actueel week 14 
Campagne Senioren en Veiligheid weer van start 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom werkt KBO-Brabant mee 
met de campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Senioren en 
Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer 
worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het 
oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan 
verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, 
hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing (internetfraude waarbij 
gehengeld wordt naar persoonlijke informatie en dan met name naar inloggegevens), 
spoofing (internetcriminelen doen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerker) en 
online veiligheid. 
 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=65b51d0c88&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=4c874519f3&e=20dc372863
mailto:kboliessel@gmail.com
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Klik hier voor het volledige persbericht. 
Klik hier voor het programma van de campagne en allerlei tips met filmpjes. 
Klik hier voor een overzichtelijke brochure met allerlei oplichtingstrucs. 
 
 
 
Voor het zelfde bericht kunt u ook terecht op onze website (als bijvoorbeeld het 
downloaden van de brochure hier niet lukt). Klik hier. 
 
Bekijk ook onze web-pagina over fraude en oplichting 
Hierop staat onder andere de eerdere campagne van september 2020, met - deels 
dezelfde - filmpjes. Klik hier. 
 
Ook via de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u meer tips en filmpjes. 
 
Alle informatie van KBO-Brabant en nog meer vindt u ook op onze website 
www.kbo-liessel.nl   
 
Op de volgende bladzijde de puzzel die ons ter beschikking is gesteld door  
KBO-Brabant. 
De oplossing staat vanaf 3 mei op onze website: www.kbo-liessel.nl  
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO-Liessel 
kboliessel@gmail.com 
06 24801969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e7d62badcf&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d255b1054f&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=4a30a434eb&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=ce754173ed&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7d7bd145b0&e=20dc372863
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://www.kbo-liessel.nl/
http://www.kbo-liessel.nl/
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 
19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 
vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 
pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 
60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 
overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 
8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 
seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare 
stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 
38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 
ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 
niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek 
(afk.). 

 
 
 
 
 
 


