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Beste KBO leden. 
 
Als je deze nieuwsbrief leest zijn de laatste dagen van 2021 aangebroken en de meesten kijken 
dan terug wat het jaar voor jezelf en je naasten heeft gebracht. Dit kunnen vreugdevolle 
momenten zijn, maar ook verdrietige. 
Maar ieder van ons heeft de beperkingen gevoeld van corona en dit heeft ook een grote impact 
gehad op onze verenging. Veel van onze activiteiten konden niet doorgaan of moesten we 
verplaatsen naar een andere datum.  
Ook de kerstviering, waar veel van onze leden ieder jaar naar uitkijken, ging niet door. 
Maar na al dat terugkijken, kunnen we ook op het einde van het jaar, proberen weer hoopvol 
naar 2022 uit te zien. 
Wij als bestuur in ieder geval wel. We zijn al druk bezig met het nieuwe jaar. De meeste van ons 
zullen nog vóór het einde van het jaar de boosterprik hebben gekregen en zo gauw als de 
maatregelen het toelaten beginnen we weer met de wekelijkse activiteiten. 
Verder willen we in mei een bezoek brengen aan de musical ‘Dagboek van een Herdershond’ in 
Maastricht. 
Ook de meerdaagse reis is weer geboekt en de commissie kerstviering gaat iets organiseren 
rond Pasen. 
Zoals je ziet proberen wij er weer een zo normaal mogelijk 2022 van te maken, wetende dat we 
altijd rekening moeten houden met corona en we op ieder moment weer andere beslissingen 
moeten nemen. Dat bleek afgelopen zaterdag al toen er een algehele lockdown werd 
afgekondigd om de verspreiding van het omikronvirus te vertragen. 
Toch hoop ik dat we het komend jaar weer een beetje naar het 
normale leven terug kunnen gaan. 
 
Ik wens u allen Fijne Feestdagen, en vooral een Gezond 2022 toe.    
 
Jan Mennen 
Voorzitter KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in november 
Gerrit Verbruggen   23 november  85 jaar 
Leen Dielissen-Thijssen 16 december          90 jaar 
Gerda Goossens-Boots     18 december          78 jaar 
 
Nieuwe leden 
We hebben op dit moment 499 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Reizen  
Onze meerdaagse reis in 2022, met KBO-leden uit Neerkant en Helenaveen, is gepland van 
maandag 27 juni tot vrijdag 1 juli naar Blankenberge aan de Belgische kust.  
Meer informatie en een aanmeldingsformulier komen in de volgende nieuwsbrieven.  
Noteer het alvast in uw agenda of op de kalender.  



 

2 
 

 

Dagboek van een Herdershond in het MECC in Maastricht 

Een spektakelmusical van Albert Verlinde Producties. Misschien hebt u het al voorbij zien 
komen in een talkshow op de televisie of in de reclame! 
Het bestuur van KBO Liessel heeft voor deze musical 60 zitplaatsen gereserveerd, een bus van 
Ghielen touringcar bedrijf en een gezamenlijk diner na afloop in Stevensweert. De datum is 
zaterdag 28 mei en verderop in deze nieuwsbrief treft u een aanmeldingsformulier aan. 
Belangrijke informatie van het MECC: Uw bezoek aan Dagboek van een Herdershond is te allen 
tijde veilig. Wij houden ons – indien dit nog van toepassing is in het voorjaar – aan de 
Coronaregels van het RIVM en de overheid. Moet een voorstelling toch onverhoopt worden 
geannuleerd? Dan kunt u kosteloos omboeken of u krijgt uw aankoopbedrag volledig terug. U 
kunt dus met een gerust hart kaarten bestellen. 
 
Gouden huldiging voor Maria van Eijk 
Ons KBO lid Maria van Eijk-Joosten is gehuldigd voor haar 50 jarige inzet als sportinstructeur 
voor senioren. Dit gebeurde in Veenendaal tijdens het Gouden Jubileumcongres van VML, de 
eveneens jubilerende beroepsvereniging voor seniorensportleiders.  
Zij werd als eregast ontvangen en ontving als aandenken, een voor haar ontworpen glaswerk 
met inscriptie.  
Mede namens onze leden feliciteren wij Maria van harte met deze onderscheiding. 
Voor meer informatie over de bewegingsmogelijkheden: www.sportiefbewegendeurne.nl of 
tel. 0493 341249. 
 
Van KBO-Brabant 
Medicura Zorgwinkel 
Ledenvoordeel – 10% korting 
Als lid van KBO-Brabant krijgt u van Medicura 10% korting op de aanschaf/koop van een artikel 
(zorgbedden, scootmobielen, sta-op stoelen en rolstoelen, maar ook zelfzorg-, gezondheids- en 
hygiëneproducten). In de thuiszorgwinkels ontvangt u deze korting op vertoon van uw 
ledenpas. In de webshop kunt u op de afrekenpagina de code ‘kbobrabant10’ invoeren. De 
korting wordt automatisch berekend. Let op! Deze korting geldt niet in combinatie met andere 
aanbiedingen. 
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel 
 
Uit Ons Actueel december week 48 
Zo winkelt u veilig online 
Op de website van IkWoonLeefZorg (van de Rabobank), staat een helder verhaal over waar je 
op moet letten bij het online winkelen, zodat er minder kans is dat u wordt opgelicht. Let op de 
kwaliteit van de website, maar ook op uw apparatuur, uw internetverbinding en veilig betalen. 
Zo winkelt u veilig online | IkWoonLeefZorg 
 
N.B. Deze maand verschijnt er geen ONS. 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
 
 

http://www.sportiefbewegendeurne.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-winkelt-u-veilig-online
mailto:kboliessel@gmail.com
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“Dagboek van een Herdershond” 

Zaterdag 28 mei 
Musical in het MECC in Maastricht 

 
Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht presenteren in mei 2022 de 
spektakelmusical Dagboek van een Herdershond in het MECC Maastricht. De 

legendarische televisieserie komt dit voorjaar tot leven in een speciaal gebouwd pop-up 
theater. Een grootschalige musical waarin de ziel van de Zuiderling tot leven komt! 
In Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan Erik Odekerke in 1914 toe tot 

een gelovige gemeenschap in Geleen. Een klein 
landbouwdorp in Limburg dat geregeerd wordt door de 
notaris, de herenboer en de pastoor. Door de opkomst 
van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse 
leven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, 
naïeve Erik probeert zich staande te houden in het 
katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede bedoelingen 

jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas. 
 
Programma zaterdag 28 mei 
14.00 uur Bus staat bij de kerk in Liessel 
14.10 uur Vertrek naar Maastricht 
15.30 uur Aankomst bij het MECC in Maastricht 
16.00 uur Aanvang musical Dagboek van een Herdershond 

Ca. 18.30 uur Einde musical 
19.30 uur Gezamenlijk diner bij restaurant Int Broox in Stevensweert 
21.00 uur Vervolg terugreis 
22.00 uur Terugkomst Liessel 
 
De kosten zijn € 67,50, hier is het diner bij inbegrepen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldingsstrookje Musical Dagboek van een Herdershond. 

Zaterdag 28 mei 2022 in het MECC in Maastricht 
 
NAAM_____________________________NAAM________________________________ 
1e persoon     2e persoon 
 
ADRES__________________________________________________________________ 
 
De aanbetaling van € 25,00 per persoon dient u over te maken op bankrekeningnummer  
NL25RABO 0129001457 vóór 10 februari 2022, onder vermelding van  
Dagboek van een Herdershond. Na ontvangst is uw aanmelding definitief. Daarna krijgt u 

tijdig meer informatie over de restant betaling. 
Dit deelnamestrookje inleveren vóór 10 februari 2022 bij Jan Mennen, Oude Molen 8a 
Of stuur ’n e-mail met de gevraagde gegevens naar kboliessel@gmail.com 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 
Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 
25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 
34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 
45 treiteren 48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 
54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 
59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 
66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 
Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 
17 deelteken 18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in 
Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 
43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 
48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 
64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte. 
 
 

 
 
 
 


