
 

   

           Nr. 11 november 2021 
 

_____________________________________________________________________________________                  

   
1 

 

Beste KBO leden. 
 
De laatste keer dat ik een stukje in de nieuwsbrief schreef begon ik met: 
de zomer is weer voorbij, de donkere dagen voor kerst komen er weer aan. 
Maar dat “donker” ook een andere betekenis ging krijgen hadden we niet verwacht. 
Corona is weer terug, de besmettingen lopen hoog op, ook in onze gemeenschap. 
Gelukkig is voor de meeste die dit treft, dankzij de vaccinatie, het ziekteverloop anders dan 
voorheen. 
Ook voor het bestuur van KBO Liessel kwam de vraag, wat kunnen we en wat is verantwoord 
voor onze leden. 
In de bestuursvergadering van jongstleden maandag 15 november, was dit wel het voornaamst 
agendapunt. 
We hebben alle activiteiten die gepland waren voor de komende eerste maanden 
doorgenomen en we kwamen tot de conclusie dat het onverantwoord is om deze activiteiten 
met deze maatregelen door te laten gaan. 
We vinden dit uiteraard het vervelendste voor de deelnemende leden, maar zeker ook voor de 
commissieleden die deze activiteiten organiseren en begeleiden. Er zijn voor sommige 
activiteiten al vele uren ingestoken, denk alleen maar aan de kerstviering. 
Maar het is niet anders. We zullen, met zijn allen, er toch aan moeten werken om de 
besmetting naar een aanvaardbaar getal te brengen zodat dit voor de ziekenhuizen en de zorg 
te behappen is. 
We hopen als bestuur zo gauw als het kan, met de wekelijks activiteiten te kunnen herstarten. 
We zullen ook de mogelijkheid gaan bekijken of de afgelaste kerstviering in het voorjaar kan 
plaatsvinden, uiteraard met een andere naamgeving. 
 
Ik wens jullie ondanks dit alles, toch een heel gezellige en vooral een  gezonde december 
maand toe. 
 
Jan Mennen 
Voorzitter KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in november 
Mietje Liebreks van Loon, 3 november, 92 jaar 
Nieuwe leden 
Mardien Reijnders –Kouwenberg 
Annemie van de Ven 
Wim Boerenkamp 

We hebben nu 502 leden incl. 5 gastleden 
 
Themamiddag Veiligheid 
Door onvoorziene omstandigheden is de themamiddag Veiligheid op donderdag 18 november 
helaas niet doorgegaan. U houdt deze zeker van ons tegoed. Wat in het vat zit verzuurt niet! 
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KBO Liessel in ONS van december 
Een aantal bestuursleden van KBO Liessel heeft op vrijdag 1 oktober een bezoek gebracht aan 
de Risk Factory in Venlo. KBO Brabant had ons hiervoor uitgenodigd omdat zij een artikel wilde 
schrijven voor in ONS. U leest er alles over op blz. 48! 
 
Rabo ClubSupport 
De Rabo ClubSupport actie heeft voor onze vereniging het mooie bedrag opgeleverd van  
€ 1.009,26. Hartelijk bedankt voor uw stem! 
 
Van KBO Kring-Deurne 
MijnHuisPast :  Veilig en comfortabel wonen in eigen huis?  
Het voorlichtingspraatje op donderdag 25 november in De Kastanje 
is vanwege Corona geannuleerd. Deze bijeenkomst zal op een latere 
datum worden gehouden. U krijgt daar dan weer bericht van. U 
kunt wel alvast eens kijken voor meer informatie op de website: 
www.mijnhuispast.nl/deurne  
 
Van KBO-Brabant 
Informatiepunt Leven in coronatijd als je risico loopt 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie is de informatie op het 'Informatiepunt Leven in 
coronatijd' geactualiseerd. Het informatiepunt probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te 
geven op de vragen van mensen uit risicogroepen. 
 
Er is op verzoek van KBO-Brabant informatie verstrekt over de wisselwerking van de 
boosterprik met de griep- en pneumokokkenprik: 

 Informatie over extra prik | Vilans: de vragen over derde prik en boosterprik (wanneer 
wie aan de beurt is): klik hier. 

En hier meer over een mondkapje: 
 Mondkapje en andere bescherming | Vilans: Moet mijn zorgverlener na vaccinatie nog 

beschermingsmiddelen dragen? Moet je ook een mondkapje dragen als je een ziekte of 
een beperking hebt? Klik hier. 

 
Uit Ons Actueel 
november 2021, week 46 
Steffie legt uit, handige en leuke website 
Wij kregen een tip over een website die op een duidelijke, 
makkelijke manier van alles uitlegt: bijvoorbeeld over 
computeren, daten, DigiD, de OV-chipkaart, een bezoek aan 
de huisarts, geld, reizen, gezondheid. Met ook iedere dag 
leuke nieuwtjes die nu eens positief zijn. Een goed begin van 
de dag! 
Klik hier: https://www.steffie.nl/ 
 
Op blz. 3 staat weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door KBO-Brabant. De 
oplossing staat vanaf  30 november op onze website www.kbo-liessel.nl  

Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 

kboliessel@gmail.com  tel. 0624801969 

http://www.mijnhuispast.nl/deurne
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c502056aa6&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=871325f50a&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=70cc989234&e=20dc372863
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 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 houten wig 
18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 26 
betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 34 
kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 
48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 
een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 
moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog 
(van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde 
rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 
hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 
landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 
Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 
lidwoord. 


