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Beste leden, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2022. De COVID pandemie is helaas nog onder ons en we 
hebben nog steeds te doen met beperkende maatregelen om besmettingen te voorkomen.  
We hopen van harte dat de maatregelen rondom corona binnenkort verder kunnen worden 
versoepeld. Als De Kastanje weer open mag en wij als bestuur het veilig en verantwoord vinden 
om onze activiteiten weer op te starten zullen we dat natuurlijk meteen doen. Hopelijk kunnen 
we dat in onze volgende nieuwsbrief melden. Of al eerder via e-mail.  
Wij willen ook niets liever dan weer starten met de soosmiddag op dinsdagmiddag, om te 
kaarten of biljarten, of om ’n kopje koffie te drinken. Ook zullen we dan weer starten met de 
wekelijkse inloopmiddag van Seniorweb Liessel en kunnen we weer cursussen en workshops 
aanbieden. 
Naast de regelmatig bijgewerkte agenda op onze website www.kbo-liessel.nl plaatsen we hier 
alvast het voorlopige programma voor 2022.   
 
Activiteiten KBO Liessel 2022 (onder voorbehoud) 

   

donderdag 17 maart     Jaarvergadering  

donderdag 21 april  Lenteviering (dit is i.p.v. de kerstviering 2021) 

donderdag 28 april of 12 mei   Vrijwilligersmiddag - Kastanje  

donderdag 28 april  Fietsen 

donderdag 19 mei     Fietsen Deurne-Zuid  

zaterdag 28 mei  Dagboek van een herdershond 

zondag 12 juni     Ontspanningsmiddag   

donderdag 23 juni     Fietsen  

27 juni t/m 1 juli   Reis naar Blankenberge (Belgische kust)  

donderdag 28 juli     Fietsen  

maandag 15 augustus     Bedevaart Ommel  

donderdag 25 augustus     Fietsen  

donderdag 1 september  Daguitstapje Neerkant Liessel 

donderdag 29 september     Fietsen  

donderdag 20 oktober   Themamiddag  

woensdag 15 december   Kerstviering - Kastanje  
 
Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender. 
  
Zo gauw het kan starten we elke 1e donderdagmiddag van de maand weer met kienen in de 
Kastanje m.u.v. juli en augustus en op elke woensdagavond in de wintertijd met rikken. De 
biljartcompetitie wordt weer hervat, evenals de schildercursus op donderdagmiddag. 
 
Alles onder voorbehoud, maar hopelijk tot gauw. 
Het bestuur. 

http://www.kbo-liessel.nl/
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Mutaties in het ledenbestand 
In 2021 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd. We hebben 2021 afgesloten met 494 leden. 

 
Overleden in Januari 
Peter Frankefort   12 jan.  76 jaar 
Annie Weren-Beks  12 jan.  91 jaar 
Wim van Hugten  16 jan.  79 jaar 
Wout van Lieshout  18 jan.  74 jaar 
Nellie Seijkens-Berkers 19 jan.  71 jaar 
 
Nieuw lid 
Petra van Gaal-van Heeswijk 
Op 23 januari 2022 telt KBO Liessel 490 leden, waarvan 5 gastleden. 
 
Contributie 2022 
Van degene die onze penningmeester hebben gemachtigd de contributie van de KBO te 
incasseren wordt er op 14 februari een bedrag van € 25,00 per persoon van hun rekening 
afgeschreven.  

Jaarvergadering 17 maart 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 17 maart. Tegelijk met de 
volgende nieuwsbrief van februari worden de agenda en het jaarverslag meegestuurd. 
 
Rijbewijs verlengen 75 plus 
Wordt u binnenkort 75? Denk er dan aan om uw rijbewijs tijdig te verlengen. Ga naar 
www.cbr.nl. Daar vindt u alle informatie en vult u eerst een Gezondheidsverklaring in. Daarna 
gaat u voor onderzoek naar een arts (en soms meerdere artsen). Voor het onderzoek kunt u 
vanaf nu ook terecht bij huisartsenpraktijk Liessel.  
 

Dagboek van een Herdershond in het MECC in Maastricht 

Het bestuur van KBO Liessel heeft voor deze musical 60 zitplaatsen gereserveerd, een bus van 
Ghielen touringcar bedrijf uit Beringe en een gezamenlijk diner na afloop in Stevensweert op 
zaterdag 28 mei. De bus is nog niet helemaal vol dus u kunt zich nog aanmelden voor deze 
spektakelmusical van Albert Verlinde Producties. Het aanmeldingsformulier hebben we nog een 
keer toegevoegd. 
 
Meerdaagse reis naar Blankenberge aan de Belgische kust  
Dit jaar bieden we u van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli een 5-daagse reis aan, in 
samenwerking met Ghielen Touringcarbedrijf. We verblijven in het hotel “Alfa Inn” in 
Blankenberge aan de Belgische kust.   
Neem alvast een kijkje in het hotel op www.alfa-inn.com. Het dagprogramma met opgave 
strookje komt in de volgende Nieuwsbrief.  
 
  

http://www.cbr.nl/
http://www.alfa-inn.com/
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Van KBO-Brabant 
U heeft het misschien ook al wel in de krant gelezen of in het nieuws gehoord: samen met 
andere (ouderen)organisaties doet KBO-Brabant een dringend beroep op kabinet en Tweede 
Kamer om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen: 

1.  De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 
minimum terug te draaien. 

2. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   
Op de website www.kbo-brabant.nl staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. 
Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  
 
En weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door KBO-Brabant. De oplossing 
staat vanaf 1 februari op onze website www.kbo-liessel.nl  
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
  

http://www.kbo-brabant.nl/
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 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 
19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 
26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 
34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 
48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 
63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in 
Europa. 
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 
8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese 
taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 
36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 
45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste 
kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 
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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  

mailto:kboliessel@gmail.com

