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Beste leden, 
 
Het bestuur van KBO Liessel heeft op maandag 7 juni weer haar eerste vergadering 
gehad in De Kastanje, sinds 30 november 2020. We zijn heel blij dat we weer bij elkaar 
mogen komen en dat we ook weer wat activiteiten kunnen oppakken. Verderop in deze 
nieuwsbrief kunt u lezen welke en onder welke voorwaarden. 
De Kastanje is deze zomer maar 4 weken gesloten en wel van 9 augustus t/m 5 
september. De activiteiten die we nu opstarten lopen dus tot 9 augustus en in 
september hopen we dat we u weer meer kunnen aanbieden. 
Kijk op onze website voor actuele informatie www.kbo-liessel.nl en op de website van 
De Kastanje www.dekastanjeliessel.nl  

Het bestuur heeft besloten om de vrijwilligers van KBO Liessel ’n attentie aan te 
bieden in plaats van de jaarlijkse vrijwilligersmiddag, die dit jaar niet kon plaats vinden 
vanwege corona. Zoals jullie in de nieuwbrief van mei hebben kunnen lezen heeft KBO-
Brabant exemplaren ontvangen van een special over ons koningshuis, t.g.v. de 50e 
verjaardag van Koningin Maxima om uit te delen onder leden van KBO-Brabant. We 
hebben besloten die te verdelen onder de vrijwilligers.  

Deze maand is er geen ONS en geen puzzel, maar u vindt (of hebt het al 
gevonden), in deze envelop ’n kleine attentie met ’n kaartje.  
 
Blijf gezond en geniet van de zomer. 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in mei/ juni 
Jan Hebben    25-05-2021 77 jaar 
Marinus Michels   01-06-2021 91 jaar 
Wies Bankers-van Neerven 15-06-2021 84 jaar 
Sil Crommentuijn   19-06-2021 79 jaar 
  
Nieuwe leden 
Marinus van der Burgt 
Engelien Rooijakkers 
Anny van der Burgt – Rooyackers 
Jan en Maria van Eijk 
 
We hebben op dit moment 501 leden waarvan 5 gastleden.  
 

Welke activiteiten gaan we tot de vakantiesluiting van De Kastanje aanbieden. 
Voor alle activiteiten in De Kastanje geldt dat we starten op dinsdagmiddag 29 juni en 
dat ze eindigen op donderdag 5 augustus i.v.m. de vakantiesluiting. 

 Biljarten 
U kunt weer terecht voor vrij biljarten. De biljartcompetitie hopen we na de 
zomervakantie weer op te kunnen starten. 
 

http://www.kbo-liessel.nl/
http://www.dekastanjeliessel.nl/
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 Kienen  
Kienen mag weer en vindt plaats op de 1e donderdag van de maand, te beginnen op  
donderdag 1 juli en daarna  5 augustus en 7 oktober. In september is er geen kienen, 
want dan hebben we de jaarvergadering. Als u wilt komen kienen moet u zich  
aanmelden bij Marga Huijbrechtse tel. 06 53935358 of via onze mail  
kbo-liessel@gmail.com 

 Soosmiddag 
Vrij biljarten mag dus maar kaarten nog niet. U kunt wel komen voor de gezelligheid, en 
samen ’n kopje koffie of thee drinken zonder te kaarten. Hopelijk kan dat in september 
weer. 

 Schilderen 
Schilderen start in oktober weer.  

 Rikconcours 
Het rikconcours start in september weer. 

 PC-DoeMee 
Op dinsdagmiddag 22 juni start de inloopmiddag weer, van half 2 tot half 4. U kunt hier 
terecht voor alle soorten vragen die u heeft over windows, uw tablet of smartphone. Na 
de zomervakantie starten we weer met korte of langere cursussen.  

 Fietsen 
De 4e donderdag van de maand kan er weer samen met andere kbo-leden gefietst 
worden. Als u mee wilt fietsen moet u zich aanmelden vóór 19 juli bij Toon van 
Duijnhoven, tel. 0493-341559 of via onze mail kbo-liessel@gmail.com. Daarna krijgt u 
dan meer informatie over de route en de dan geldende afspraken.  
Donderdag 24 juni is de eerste fietstocht (geweest). Hiervoor zijn om te beginnen (en te 
testen vanwege de coronamaatregelen) alleen de deelnemers van vorige jaar 
uitgenodigd.  

 Reizen 
De dagreis en de reis naar Blankenberg worden opnieuw aangeboden in 2022.  
 
In De Kastanje zijn onderstaande gedragsregels van toepassing : 
• Heeft u klachten, draai om 
• Reinig uw handen met de desinfecterende handgel 
• Draag een mondkapje als je je verplaatst 
• Meld u op de aangegeven plek voor de gezondheidscheck en registratie 
• Houd 1,5 meter afstand 
• Volg de aangegeven route (eenrichtingsverkeer) 
• Reinig/was uw handen na toiletbezoek 
• Let op bij de doorstroomlocaties; er is 1 persoon per 10 m2 toegestaan 
 
Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht (max. 4 personen per tafel).  
Volg de instructie van de beheerder te allen tijde op! 
 
Jaarvergadering KBO Liessel op donderdagmiddag 9 september 
Noteer de datum alvast in uw agenda. We hopen dat de coronamaatregelen dan nóg 
wat soepeler zijn en dat we veel leden mogen toelaten tot de jaarvergadering. Bij de 
ONS van eind juli ontvangt u de agenda, de notulen van de vorige jaarvergadering en 
het jaarverslag 2020.  
Na het officiële gedeelte treedt voor u op: Hans van Gorp ………….troubadour!  
 
 
Joke van der Tol, secretaris KBO Liessel, kboliessel@gmail.com , tel 06 24801969. 
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