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Beste leden van KBO Liessel, 
 
Behalve deze Nieuwsbrief krijgen jullie ook de uitnodiging en agenda met de 
bijbehorende stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2021. De 
leden die de nieuwsbrief alleen via de mail ontvangen krijgen de agenda + bijbehorende 
stukken ook alleen via de mail. Dat bespaart ons veel print- en papierkosten en het is 
milieu vriendelijker. Als wij nog geen e-mailadres van u hebben stuur dan a.u.b. een 
mailtje naar kboliessel@gmail.com. U kunt er zelf voor kiezen of u de nieuwsbrief ook in 
de brievenbus wilt. 
Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst met de Algemene Ledenvergadering, met in 
achtneming van de dan geldende regels. Onze volgende nieuwsbrief krijgt u in ieder 
geval nog twee weken vóór de Algemene Ledenvergadering, dus dan is er hopelijk 
weer beter nieuws te melden rondom COVID19 ofwel Corona. 
Tot dan kunnen we helaas nog niet alle activiteiten aanbieden. Het kaarten bijvoorbeeld 
kan nog steeds niet. Wel kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee een 
praatje komen maken. 
De cursussen en workshops van PC-DoeMee mét aanmeldingsformulier vindt u 
achteraan op blz. 5 en 6.  
De Kastanje is gesloten van 9 augustus t/m 5 september. Meteen daarna is dus onze 
Algemene Ledenvergadering en wie weet mogen en kunnen we dan weer meer. 
Wij wensen iedereen mooie zomerse weken. 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in juni en juli 

Mien Joosten-Honings  29 juni  78 jaar  
Cor Kusters    01 juli  84 jaar 
 
We hebben nu 499 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Deze wordt gehouden op donderdag 9 september in De Kastanje.   
Voor de KBO leden van Liessel is de uitnodiging en agenda bijgevoegd, evenals de 
notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag. Het financieel verslag kunt u 
indien gewenst bij de penningmeester inzien. Het zal worden toegelicht tijdens de 
ledenvergadering. Ook het aanmeldingsformulier is toegevoegd.  
 
De Lijsselse Toffel  
Gezellig samen eten! 
De Lijsselse Toffel gaat weer beginnen. De deelnemers 
hebben hiervan al bericht gehad. De start is als volgt: 
Woensdag 1 september Groep 3 
Woensdag 15 september groep 1 
Woensdag 29 september groep 2 
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Mocht het door omstandigheden anders zijn dan horen ze dat nog. 
Er kunnen zich nog mensen opgeven, zij komen op een lijst die we kunnen bellen als er 
iemand uitvalt: Maria Mennen 0615555701.  
 
Kienen   

5 augustus kunt u in de foyer van de Kastanje weer komen kienen!  
In september is er geen kienen. Op donderdagmiddag 7 oktober wel weer.  
De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen.   
De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.  
Als u wilt komen kienen moet u zich aanmelden bij Marga Huijbrechtse: 
tel. 06 53935358 of via onze mail kbo-liessel@gmail.com 
 
Rikconcours 

Het rikconcours kan pas weer starten als de 1½ meter maatregelen niet meer geldt. 
 
Schilderen 
Het schilderen start in oktober weer op maandagochtend in De Kastanje o.l.v. Hannie 
van de Heuvel. De kosten zijn € 5,00 per keer. Het is een ontspannende 
vrijetijdsbesteding! U leert omgaan met verf en penselen, ook voor beginners. De tijden 
en data zijn in overleg met de deelnemers en begeleidster. U kunt zicht aanmelden via 
de mail kboliessel@gmail.com of bij Annie Kuunders tel. 341672. Bij haar kunt u ook 
meer informatie krijgen.  
 
Alzheimer Café Peelland  
Alzheimer Café Peelland neemt de draad weer op. Vanaf dinsdag 7 sept. vinden de 
bijeenkomsten weer plaats op de eerste dinsdag van de maand om 19:30 uur in 
dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten. 
 
Van KBO-Kring Deurne 
ANWB AutoMaatje 
We kunnen weer:  Automaatje gaat verder uitrollen! 
In november 2019 werd op initiatief  van de KBO het 
vrijwilligersproject van de ANWB in Deurne gestart en was 
vanaf de start een groot succes… tot de corona ons in maart 
2020 begon dwars te zitten. Het concept dat een vrijwillig(st)er 
met eigen auto tegen een vergoeding van € 0.30 per km iemand zonder auto ergens 
heen brengt, bleek voor velen een uitkomst.                         
In het afgelopen jaar werden alleen noodzakelijk ritten gereden, zoals naar de dokter, 
ziekenhuis of fysiotherapie, maar ook voor de vaccinatie, waardoor er per maand toch 
nog ongeveer 60 mensen konden worden geholpen.                 
Nu de meesten van ons volledig gevaccineerd zijn, willen we weer “gewoon“ proberen 
iedereen, die is aangewezen op deze mogelijkheid van vervoer, te helpen. Maar u 
begrijpt dat we dan weer meer vrijwillig(st)ers nodig hebben om te rijden en als u niet 
kunt rijden: wij zoeken ook nog mensen die een ochtend per computer willen helpen om 
chauffeurs en “klanten” te matchen. Voor aanvraag voor een rit of u opgeven als 
vrijwillig(st)er kunt u bellen of mailen naar: 0493 - 441405 en 
automaatjedeurne@levgroep.nl.                              
Fijn dat het allemaal weer kan en we op deze manier weer iets voor elkaar kunnen 
betekenen, dus Deurne: doe mee ! 
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Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. MijnHuisPast helpt hierbij 
met informatie, advies en praktische ondersteuning. Senioren worden bijgestaan in het 
gemakkelijk ouder worden in eigen huis. De woonadviseurs en voorlichters zijn 
geschoolde vrijwilligers die zich graag inzetten voor hun medebewoners. Regelmatig 
organiseren de vrijwilligers van MijnHuisPast Deurne informatiebijeenkomsten. 
MijnHuisPast biedt u gratis advies 

Een praktische douche, veiligheid in en om het huis, goede ventilatie en verlichting, 
gemakkelijker de trap op en af, drempels. Dat zijn zo maar wat van de zaken die de 
woonadviseur met u bespreekt.  
Persoonlijk advies aan huis 

De Wooncheck is een vrijblijvende en gratis inventarisatie van de mogelijkheden om 
langer, comfortabel en veilig, te kunnen blijven wonen in uw huis. 
Hoe werkt het: 

1. Een door ons opgeleide en deskundige vrijwilliger komt bij u aan huis en 
bespreekt met u de aandachtspunten voor veilig en comfortabel wonen.  

2. We bekijken met u de aandachtspunten die u zelf of met hulp van anderen kunt 
oplossen. 

3. Enkele weken na het huisbezoek ontvangt u een overzichtelijk adviesrapport van 
uw woonadviseur van MijnHuisPast. Hierin leest u wat de aandachtspunten zijn 
en welke oplossingen daarvoor geschikt zijn. 

De KBO-Kring Deurne ondersteunt met vrijwilligers de voorlichting en coördineert met 
Woonadviseurs de Woonchecks (voorheen Woonscans) en voert ze ook uit.  
Meer informatie op: www.mijnhuispast.nl/deurne,  
of maak meteen een afspraak tel. 387387.  
 
Bedevaart Ommel 15 augustus 

We hebben het volgende bericht ontvangen van de werkgroep Bedevaart Ommel:  
Elk jaar hebben de KBO-kringen van Asten – Deurne en Someren op 15 augustus de 
Bedevaart georganiseerd. Veel KBO-leden hebben hier aan deelgenomen.  Echter 
moesten wij de bedevaart in verband met het coronavirus  het vorig jaar helaas 
afzeggen.                                     
Ook dit jaar hebben wij last van de regels tegen het coronavirus. De bedevaart kan 
doorgaan maar op beperkte schaal. Zo kunnen in de kerk van Maria in Ommel slechts 
100 personen toegelaten worden. De werkgroep heeft dan ook moeten besluiten dat er 
een beperkte toegang is voor de leden van de KBO. De leden moeten zich vooraf 
aanmelden  en moeten gevaccineerd zijn. De aanmelding moet via de voorzitter van de 
werkgroep en gaat op volgorde vol is vol.  
U moet zich aanmelden via telefoonnummer 0493 – 313891 t.n.v. Piet Matheij.                               
 
 
 
Op blz. 4 staat weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door KBO-
Brabant. De oplossing staat vanaf  2 augustus op onze website www.kbo-liessel.nl  
 
Joke van der Tol,  
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 
ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 
troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 
37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige 
houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 
ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 
66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 
droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 
8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 
bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 
38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 
tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder 
andere. 
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SeniorWeb Leercentrum  PC-DoeMee 

 
De cursussen en workshops van Seniorweb in Liessel gaan 28 september van start. 
Zie hieronder ons aanbod. KBO-leden kunnen zich aanmelden door het formulier in te 
vullen en af te geven bij Ger Meulendijks (Oude Molen 5) of te e-mailen naar  
Mariëtte Corstens (mariettecorstens@gmail.com) 
 
Aanbod september PC DoeMee De Kastanje Liessel    
 
Start:  28 september 2021 
Voor de cursus dient u lid te zijn van de KBO. 
De cursus kost 5 euro per les van ±1,5 uur, inclusief cursusmateriaal; bij de eerste les 
af te rekenen. 
Deelnemers uit Neerkant en Helenaveen betalen éénmalig 10 euro extra. 
 
Naam: ……………………............   Email: ……………………..................... 
Adres: ……………………............   Postcode:…………….. 
Plaats:……………. 
Tel:   ……………………............ Geboortedatum:…………………………….. 
 
Wil graag deelnemen aan de cursus: (Dinsdagmiddag) 

 
o Windows 10: 6 lessen 

o Werken met Ipad en Iphone: 6 lessen 

o Werken met Android-tablet en telefoon: 6 lessen 

o Mappen maken en computer opschonen, veiligheid en onderhoud in Windows 

10, werken met OneDrive, Dropbox en/of de Cloud: 4-6 lessen 

o Foto bewerken en fotoboek maken: 6 lessen 

Workshop: Voor de workshop dient u lid te zijn van de KBO.  
Een workshop duurt 1,5- 2uur.  Altijd op dinsdagmiddag.  
Kosten: 5 euro per keer. 
We hebben verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld: 
 

□ Doe meer met je mobiel of tablet   

□ Oefenen met beeldbellen: 1-2 lessen (Skype, Zoom, Teams) 

□ Werken met WhatsApp: personen en groepsapp 

□ Hoe krijg ik een app op mijn telefoon; appstore en wat kan ik ermee?  

□ Installatie en werking Digid-app 

□ Hoe kan ik foto’s versturen of op mijn computer zetten 

□ Glasvezel: emailadres veranderen 

□ Betaalverzoek versturen via Tikkie 

□ Digitaal nalaten 
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Heeft u zelf nog een onderwerp voor een workshop?:  

 
…………………………………………………………………. 

 
Wilt u onderstaande ook invullen: 
 
o Ik heb computersysteem:  Windows 10  

o Ik heb een laptop en kan die meenemen naar de cursus 

Dit formulier vóór 10 september volledig ingevuld e-mailen naar: 
mariettecorstens@gmail.com 
Of inleveren bij: Ger Meulendijks,  Oude Molen 5, Liessel 
 
 

PC-DoeMee Inloopspreekuur. 
 
De Kastanje is open en wij kunnen u helpen met uw digitale vragen. Het 
inloopspreekuur is op de dinsdagmiddag. Iedereen, dus ook niet-leden, kan daar terecht 
met vragen over de computer/laptop/telefoon. Inloop is van 13.30-15.30 uur.  
Van 9 augustus tot en met 5 september is er géén inloopspreekuur in verband met de 
schoolvakanties. 
 
Iedereen een fijne zomer gewenst, 
Team PC-DOE-MEE Liessel 
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