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Beste leden,
In deze Nieuwsbrief van februari staan veel berichten in het kort vermeld. Als u meer
wilt lezen over bijvoorbeeld MijnHuisPast, of berichten uit de Ons Actueel (pensioen) ga
dan naar onze website: www.kbo-liessel.nl
Wilt u meer weten over de dienstverlening van KBO Liessel (administratiehulp of
rijbewijskeuring) kijk dan ook eens bij
Onze Vereniging > Dienstverlening.
Maar, we beginnen deze nieuwsbrief met
een gedicht van Marga.
Blijf gezond en hou vol.
Het bestuur

We zitten nu in heel rare tijden,
En het lijkt nog lang niet klaar.
Maar we gaan het zeker redden,
En dat doen we met elkaar.
We voelen ons eenzaam, soms heel alleen,
Met oh zo weinig mensen om ons heen.
Heel de wereld staat op z’n kop,
De maatschappij zit in een grote strop.
Echt eenzaam hoeven we ons niet te voelen,
Er wordt voortdurend aan je gedacht.
En die gedachte van dichtbij of veraf,
Geeft ons allen weer nieuwe kracht.
Allen blijven we op een nieuwe toekomst hopen,
De uitkomst komt langzaam weer in zicht.
Dit tijdperk gaat veel mensen slopen ,
Hopelijk brengt de toekomst ons nieuw warm licht.
Veel deuren zijn vandaag nog dicht,
Gaan morgen misschien weer open.
Daarom vergeten we samen niet,
Nog steeds te blijven hopen.
Steeds als je denkt, Het gaat niet meer,
Schijnt er in de verte dat lichtje.
In gedachten zijn we bij jullie allen,
En zullen we niemand laten vallen.
Marga Huibrechtse
Liessel
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Algemene Ledenvergadering
Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering vast te stellen op
donderdag 20 mei. Later dus dan we gewend zijn, maar we hopen van ganser harte dat
we dan weer allemaal (of in ieder geval enkele tientallen) bij elkaar mogen komen.
Mutaties in het ledenbestand
Nieuwe leden
Louis en Tonny Friesen-Verberne
Gerard en Gerdie van den Heuvel-Peeters
We hebben per 21 februari 506 leden waarvan 5 gastleden.
Belastingservice
De belastingservice van het Platform Samenwerkende Seniorenorganisaties Brabant
is er voor mensen die:
- minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt
- een AOW-uitkering hebben, eventueel aangevuld met een pensioen tot in totaal
€ 50.000,00 voor een echtpaar of € 35.000,00 per jaar voor alleenstaanden
- een eenvoudige aangifte hebben.
Zoals altijd staan er ook nu weer enkele vrijwilligers klaar om u te helpen met het
invullen van de aangifteformulieren.
Ook kunnen ze helpen bij het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslagen.
Zij mogen per huishouden een maximale vergoeding van € 12,00 vragen voor de
werkelijk gemaakte kosten. Zorgt u er wel voor dat u alle stukken klaar hebt liggen.
Wilt u met uw aangifte geholpen worden of wilt u informatie, neem dan contact op
met Gerard Hendriks tel. 0493-342060 of met een van onze belastingconsulenten:
Mevr. Mien Bekx
Pater Aartsplein 32
tel. 341855
Mevr. Mariëtte Corstens Hazeldonkseweg 3
tel. 342121
Dhr. Piet Coolen
Peellandsingel 10 Deurne tel. 314236
MijnHuisPast
MijnHuisPast is een programma om voorlichting, en bewustwording over veilig en
comfortabel wonen te realiseren voor senioren door de gemeente Deurne.
Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. MijnHuisPast voorziet
hierbij in informatie, advies en praktische ondersteuning. Senioren worden bijgestaan in
het gemakkelijk ouder worden in eigen huis. Regelmatig organiseren de vrijwilligers van
MijnHuisPast Deurne informatiebijeenkomsten.
De KBO-Kring Deurne heeft aangeboden om met vrijwilligers de voorlichting te
ondersteunen en met Woonadviseurs de Woonchecks (voorheen Woonscans) te
coördineren en uit te voeren.
Na een oproep van KBO-Kring Deurne hebben zich vanuit Liessel Peter Stevens en
Ger Meulendijks aangemeld.
Vanwege de coronamaatregelen
kunnen er nu geen woonchecks
plaatsvinden. U kunt zich al wel
vast aanmelden daarvoor. Dat
kan op de website MijnHuisPast.
U vindt daar ook tips en
maatregelen voor aanpassingen
in huis.
Meer informatie ook op onze
website: www.kbo-liessel.nl
ALG. INFO > Wonen en Zorg > MijnHuisPast
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ANWB AutoMaatje Deurne helpt met vaccinatieritten
Je bent minder mobiel, je hebt een afspraak om je te laten vaccineren tegen COVID-19
en hebt geen vervoer? Zelf regelen is lastig en je kunt geen redelijk beroep doen op
vervoer met indicatie? ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande
regelingen vallen. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt
je met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatielocatie, kunt u
contact opnemen met ANWB Automaatje Deurne, tel: (0493)441405 op werkdagen
bereikbaar van 09.00 - 12.00. Samen komen we er wel.
Overigens rijden vrijwilligers in Deurne vanuit ANWB Automaatje ook in coronatijden
voor noodzakelijke ritten, zoals huisarts/ arts/ ziekenhuis en fysio. En nieuw hierbij zijn
de bovenstaande vaccinatieritten (zie ook www.kbo-liessel.nl. ALG. INFO > Vervoer
ouderen).
Bericht en informatie van Leef Deurne.
Leef Deurne is bezig met het uitzetten van wandelroutes in alle wijken/dorpen:
Dit doen we in het kader van de Cultuurparade. Vanwege het coronavirus gaan we het
dit jaar anders doen. We willen in elke wijk/dorp een wandelroute uitzetten, waarbij je
informatie krijgt over bijzondere cultuur/historische plekken en waarbij we
cultuurverenigingen uit dat dorp willen laten zien. Deze wandelroutes zullen we in een
app verwerken (izi travel) waarmee je de route kan lopen en we kijken naar papieren
versies.
Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen uit Deurne (in ons geval Liessel) die
misschien nog historische foto's of filmbeelden hebben van Deurne (en Liessel) en deze
graag zouden willen delen. Dan kunnen wij deze verwerken in de wandelroutes. Het is
natuurlijk zonde als mooi beeldmateriaal verdwijnt.
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die bijzondere verhalen weten over Deurne (en
Liessel). Zo zijn wij onlangs te weten gekomen dat Koning Willem III een connectie had
met Helenaveen en dat Beekman en Beekman vroeger een plek was voor dames van
lichte zeden. Zo zijn er vast nog meer verhalen die niet bij iedereen bekend zijn.
Op www.leefdeurne.nl/cultuurparade1 staat meer informatie en onze contactgegevens.
Dus als u nog foto’s, filmbeelden en/of verhalen hebt over Liessel meldt u dan aan, dan
krijgen we ook in Liessel ’n mooie cultuur/historische wandelroute.
Van KBO-Brabant
Leven in coronatijd als je risico loopt.
Voor 70-plussers en mensen met een beperking is een aparte website gemaakt, lees
meer -> Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans
Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant!
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de
hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder controle
hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren
aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel
ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang
isolement willen we er een echt feestje van maken: op een
mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid,
veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in
Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren
- en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje
via de website:
www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar
Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd
met allen die zich hebben aangemeld. Doe mee!
Uit Ons Actueel
Uitgebreide informatie uit Ons Actueel op www.kbo-liessel.nl
Ons Actueel week 6:
Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud versus
Nederlandse Staat
Doe mee: onderzoek SamenSpelen van Radboudumc
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u helpen bij onderzoek dat eenzaamheid onder ouderen
tegengaat? Dit is uw kans om bij te dragen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek
tegen eenzaamheid!
Het Radboudumc onderzoekt, in samenwerking met Games for Health en Coöperatie
DELA, of het spelen van (online) spelletjes bij kan dragen aan het sociale netwerk van
ouderen. In het onderzoek wordt u willekeurig ingedeeld in één van drie
onderzoeksgroepen. Vervolgens downloadt u een app waar maandelijks gedurende 12
maanden een interactieve vragenlijst wordt afgenomen. In twee van de drie groepen zit
tevens een gevarieerd spelaanbod. Het is wel van belang dat deelnemers een
smartphone met internetverbinding hebben.
Meer informatie over de app en het onderzoek is te vinden
op www.samenspelen.online. Daar kunt u zich ook aanmelden. Doe ook mee!
Ons Actueel week 7:
Samen voor een eerlijk pensioen

Op de volgende bladzijde weer een puzzel ons ter beschikking gesteld door KBOBrabant.
De oplossing staat vanaf 2 maart op onze website: www.kbo-liessel.nl
Joke van der Tol
Secretaris KBO-Liessel
kboliessel@gmail.com
06 24801969
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM

JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN

STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN
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