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Beste leden, 
 
Over twee weken is onze jaarvergadering, op donderdag 9 september, aanvang 13:30  
uur. 
Tegelijk met de vorige nieuwsbrief hebt u daarvoor al de agenda en alle stukken 
ontvangen. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze algemene ledenvergadering. 
Het aanmeldingsformulier is nogmaals toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Wees er snel 
bij, want vol is vol!  We hopen op een grote opkomst.  
 Op 6 september is De Kastanje na de vakantiesluiting weer open. Dat betekent 
dat op dinsdagmiddag de soosmiddag weer start. U kúnt komen biljarten. Helaas mag 
er nog niet gekaart worden. U mag natuurlijk altijd een kopje koffie komen drinken. Zo 
gauw de 1½ meter afstand maatregel wordt losgelaten kunnen we weer meer 
activiteiten en bijeenkomsten aanbieden. 
 Vanwege de jaarvergadering is er in september geen kienen. Wel weer op 
donderdagmiddag 7 oktober en vervolgens iedere eerste donderdag van de maand. 

Er kunnen zich nog mensen aanmelden voor de cursussen of workshops van 
PC-DoeMee op dinsdagmiddag. Ook hiervoor is het aanmeldingsformulier nogmaals 
toegevoegd. 

Het schilderen op maandagmiddag start in oktober. De deelnemers krijgen 
hiervan bericht. U kunt zich nog aanmelden, bij Annie Kuunders, tel. 341672 of stuur ’n 
mailtje naar kboliessel@gmail.com  

Leden die de nieuwsbrief (ook) via de mail ontvangen krijgen tegelijk met de 
nieuwsbrief een brief van Tilburg University, met een uitnodiging tot deelname aan een 
onderzoek. Het betreft een studie naar het herkennen en benoemen van bekende 
gezichten op basis van foto’s. Zij zoeken hiervoor nog deelnemers met leeftijden van 60 
jaar en ouder die online vragen willen beantwoorden over een set gezichten van de 
afgelopen decennia. Geheel vrijblijvend, maar misschien leuk om eens mee te doen! 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
 
Mutaties in het ledenbestand 
 
Overleden in augustus 
Norbert van Tuijl  
 
Nieuwe leden 
Lambert van den Boomen 
 
We hebben nu 499 leden waarvan 5 gastleden. 
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Van de werkgroep Bedevaart Ommel 
 
KBO BEDEVAART  gezamenlijke KBO  kringen  Deurne - Asten - Someren. 
 
De bedevaart die al vele jaren een grote traditie is voor de leden van de Kringen 
Deurne, Asten en Someren en die vorig jaar door de coronapandemie  helaas in zeer 
beperkte kring gevierd mocht worden , had dit jaar 2021 iets meer mogelijkheden. 
Kapelaan van Overbeek  had via het Bisdom vernomen dat de H. Mis helaas door 
maximaal 100 leden meegevierd mocht worden. In de kerk moest de 1,5meter afstand 
gerespecteerd worden  en kon de werkgroep daarom maar 100 leden toelaten. De 
werkgroep had dan ook gesteld dat de bezoekers gevaccineerd moesten zijn en zich 
vooraf moesten aanmelden bij  Piet Matheij. Zo kon de bedevaart mis precies om 
11.30uur aanvangen. Onder de klanken van het Ouderenkoor “De Peelzangers uit 
Liessel, onder leiding van dirigente Mevrouw Ine Eijsbouts-van de Ven, die al vanaf 
2004 de leiding in handen heeft, kwam Kapelaan van Overbeek geassisteerd door Tjeu 
van Heugten, lid van de werkgroep, met de bedevaart kaars door het middenpad naar 
het altaar, waar de koster reeds de kandelaar had klaargezet. De kaars werd hierop 
geplaatst en Kapelaan van Overbeek ging over tot het inwijden van de kaars. Zodat de 
bedevaart kaars  kan branden als dit door de leden van de Kringen Asten – Deurne en 
Someren  gevraagd wordt. Men kan het verzoek via de telefoon met nummer 0493-
691415 doen. Ook als u het antwoordapparaat aan de lijn krijgt moet u dit bericht 
helemaal afluisteren en daarna uw verzoek inspreken. De Kapelaan zal dan de 
bedevaart kaars bij het Maria-altaar ontsteken en laten branden. Het was een somber 
gezicht als er bij deze bedevaartsmis slechts 100 leden aanwezig zijn en dat deze dan 
ook nog geheel verspreid in de deels afgeplakte kerkbanken plaats moesten nemen. 
We kijken nu al reikhalzend uit naar het volgend jaar als we hopelijk weer alles normaal 
mogen organiseren. De bedevaart mis is een traditie die niet weg te denken is in het 
totale KBO-gebeuren. De bijeenkomst geeft een geruststellend gevoel en dan kunnen 
de Ouderen even de eenzaamheid onderdrukken en gezamenlijk de H. Mis vieren. Ook 
een kaarsje laten branden bij Maria is een gebruikelijke traditie voor en na de 
bedevaartviering. Het was fijn dat het koor tijdens de dienst  diverse Marialiederen ten 
gehore bracht en tot slot het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’  dat alle aanwezigen 
uit volle borst met het koor meegezongen. 
Nadat Piet het slotgedicht  voorlas en de Kapelaan van Overbeek  de viering afsloot 
ging ieder weer zijns weegs. Sommigen direct naar huis en anderen nog naar het terras 
of de zaal van café “Ons Jantje “ op het plein schuin tegenover de kerk van Ommel. 
Hier werd nog eens uitgebreid gesproken over allerhande KBO-zaken!                                                                                                                 
Verslag namens de werkgroep.                                                                                                                       
Piet Matheij 
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Van LEVGroep Deurne 
(Vermoeden van) Dementie en de omgeving, 
 
Gratis bijeenkomst voor mensen met (een vermoeden van) 
dementie,  
hun mantelzorgers en iedereen die in de buurt of binnen 
Liessel  
geraakt wordt door dementie of betrokken wil zijn.            Wereld Alzheimer dag     
       
Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Naar 
verwachting zal ongeveer 1 op de 5 mensen getroffen worden door een vorm van 
dementie. Met deze getallen kun je ervan uit gaan dat iedereen daar op een gegeven 
moment in zijn directe omgeving mee geconfronteerd wordt.  
 
Tijdens deze bijeenkomst is er ook muzikale gezelligheid. Vanuit de werkgroep 
Dementie Vriendelijke Gemeente wordt tijdens deze bijeenkomst informatie gegeven, 
ervaringen gedeeld en zijn er tips voor familie, buurtgenoten en mogelijke vrijwilligers. 
 
Iedereen is welkom!  
 
Wanneer: Woensdag 22 september 
 
Waar:     Gemeenschapshuis De Kastanje, Hoofdstraat 62 
Tijd:     19:00 uur tot 20:30 uur  
 
Graag aanmelden bij Ingrid Bloemers, wijkwerker Liessel. Dat kan: 
via mail ingrid.bloemers@levgroep.nl of tel. 06-17431635 
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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 

  

mailto:mariettecorstens@gmail.com


 

6 
 

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. 
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_________________________________________________________________________ 

 

Beste leden, 
 
Op dit ogenblik (23 augustus) zijn er nog steeds coronamaatregelen die ook wij 
als vereniging moeten naleven. Dat betekent voor onze Algemene 
Ledenvergadering het volgende:  

1. De stoelen in de zaal in De Kastanje worden 1½ meter uit elkaar geplaatst 
2. Echtparen en mensen uit één huishouden mogen wél naast elkaar zitten 
3. Registratie (dit aanmeldingsformulier) is verplicht en we kunnen max. 100 

personen toelaten 
4. “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

 
Daarom verzoeken wij u vriendelijk onderstaand formulier ter registratie in te 
vullen. 
 
 
 

Aanmeldingsformulier Algemene 
Ledenvergadering op 9 september 2021 

 
Als u met 2 personen naar de vergadering komt vul dan 2 voornamen in. 

 

  
 

Voornaam   : …………………………………………… 
 
 
Naam   : ……………………………………………  

 

 
 

Straat + huisnummer : …………………………………………… 
 
 
  
 

Telefoonnummer  : ……………………………………………. 
 
 

 
 Mail uw gegevens vóór 2 september naar kboliessel@gmail.com 
 

U kunt dit formulier ook vóór 2 september inleveren bij Jan Mennen,  
Oude Molen 8a 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 
Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 
kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 
27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 
kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 
44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 
populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 
dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 
hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 
buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd 
verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in 
Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 
bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 
glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 
namelijk 70 mij. 


