Nr. 9 sept 2021
_____________________________________________________________________________________

Beste leden,
De jaarvergadering op donderdag 9 september is goed verlopen. De 70 leden die er waren
konden op 1½ meter afstand in de zaal zitten. Bij de volgende nieuwsbrief sturen we ’n verslag
mee.
Vanaf 25 september zijn de corona maatregelen gewijzigd. We mogen en kunnen weer meer,
zonder 1½ meter afstand. De leden die e-mail gebruiken hebben hierover al ’n mailtje gehad.
Het bestuur van De Kastanje heeft ons het volgende laten weten:
• Bij de activiteiten die wij als KBO organiseren in De Kastanje hoeft er niet te worden
gecontroleerd op een corona toegangsbewijs. Besloten activiteiten zijn uitgesloten van
controle.
• Alleen als u 'n evenement bezoekt in de Kastanje, dat voor iedereen toegankelijk is,
heeft u 'n corona toegangsbewijs nodig.
Het blijft natuurlijk belangrijk u aan de nog steeds geldende regels te houden:
• Heeft u klachten, blijf thuis.
• Reinig/was uw handen na toiletbezoek.
Kaarten kan weer beginnen op dinsdag 5 oktober en rikken vanaf woensdagavond 6 oktober.
Het schilderen verwachten we half oktober weer op te kunnen starten. Wilt u dat ook eens
proberen meldt u dan via onze mail kboliessel@gmail.com, of bel met Annie Kuunders: 341672
Bestuur KBO Liessel
Mutaties in het ledenbestand
Overleden in augustus
Els van den Berkmortel-Peeters
Jan Joosten

21 augustus
29 augustus

75 jaar
80 jaar

We hebben op dit moment 497 leden waarvan 5 gastleden.
De Lijsselse Toffel
Deze activiteit is weer gestart. Voor september en oktober geldt de volgende indeling:
15 september
Groep 1
29 september
Groep 2
20 oktober
Groep 3
27 oktober
Groep 1
Themamiddag in november
KBO Liessel heeft al een themamiddag op het programma staan waarin de bank iets komt
vertellen over WhatsApp fraude en babbeltrucs. In de volgende nieuwsbrief komen we daarop
terug.
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Seniorweb Liessel
PC-DoeMee wordt Seniorweb Liessel
Ter gelegenheid van het 25 jarig van het landelijke
Seniorweb is er een nieuw logo, ook voor ons in Liessel.
De werkgroep heeft besloten, na 13 jaar de naam PC-DoeMee te wijzigen in Seniorweb Liessel.
We doen ondertussen ook veel meer dan alleen met de computer. Veel cursisten komen met
hun eigen laptop en de cursussen en vragen op de inloopmiddag gaan niet alleen over de
computer maar ook over tablets en smartphones.
Er hebben zich 11 cursisten aangemeld voor diverse cursussen: Windows 10, foto’s bewerken,
tablets, beeldbellen enz.
Tijdens de vergadering van Seniorweb Liessel werd gemeld dat er op het ogenblik weer vaker
gebeld wordt door de Rabobank, zogenaamd!
De bank belt NOOIT! Hang meteen op.
Huisvesting in Liessel
Zowel bij de dorpsraad als bij het KBO bestuur zijn vragen gesteld over de woningtoewijzing in
onze gemeenschap.
Namens de dorpsraad, Het Plekske en KBO Liessel is een brief gestuurd naar de
Woningbouwvereniging Bergopwaarts en naar de raadsleden van de gemeente Deurne.
Hierin hebben wij ons ongenoegen geuit en hebben wij het verzoek gedaan voorrang te
verlenen aan bewoners van 55 plus die een sterke binding hebben met Liessel bij het toewijzen
van huurwoningen. Dit is des te belangrijker nu de vergrijzing en de zorgbehoefte toenemen in
onze gemeenschap. Mantelzorgers zijn dan vaker in de buurt. Ook richting de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wordt Wonen en Zorg vanuit KBO Kring Deurne als
een van de speerpunten genoemd.
Alzheimer café
Het programma is gewijzigd:
Op 5 oktober: In gesprek met DELA, wat leg ik vast bij de bank en/of notaris?
op dinsdag 2 november: Ervaringsverhalen van mantelzorgers.
Linedance bij KBO Neerkant en KBO Helenaveen
Is Line dansen iets voor u?
Leden van KBO Liessel zijn van harte welkom in Neerkant en Helenaveen.
In Neerkant op vrijdagmiddag om 14.00uur.
In Helenaveen op woensdagavond van 19.00-19.45uur.
U mag de eerste les komen kijken en daarna beslissen of u zich wilt aanmelden.
Wacht niet, ze zijn net weer begonnen, anders wordt het moeilijker om mee te kunnen doen.
U bent Van Harte Welkom!
Rabo ClubSupport 2021
Rabo ClubSupport steunt lokale clubs en verenigingen, om mooie maatschappelijke
bestedingsdoelen te realiseren. Ook KBO Liessel doet mee aan Rabo ClubSupport.
Van 4 tot 25 oktober kunt u weer stemmen op uw favoriete club of vereniging.
Bent u lid van Rabobank? Dan kunt u vanaf 4 oktober stemmen via de app. Ga naar het
overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar!
Leden van Rabobank die geen gebruik maken van het online bankieren ontvangen automatisch
de mail/brief met stemcode automatisch.
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N.B. U moet lid zijn van Rabobank om te kunnen stemmen. Het hebben van een bankrekening
bij Rabobank is niet voldoende.
In 2020 heeft deze actie KBO Liessel € 1149,17 opgeleverd, dus breng uw stem uit op KBO Liessel en
ons ouderenkoor De Peelzangers.

Aanbod Klusjesman
Marinus van der Burgt
Mgr Berkvensstraat 12 Liessel
Biedt zich aan om bij mensen die niet de mogelijkheid hebben om kleine klusjes te doen.
Hand en span diensten te verrichten in goed overleg met alleen een vergoeding voor
materialen. Hopende u hiermee van dienst te zijn,
Marinus
Tel. 06 22710862 (’s Avonds na 5 uur).
Van KBO-Brabant
Sociaal concert Grijs gedraaid! – Luister, beweeg en ontmoet –
In de maand december vinden negen sociale concerten plaats
verspreid over Brabant. Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant
en stichting Vier het Leven hebben de handen ineengeslagen en
bieden onder de naam Grijs gedraaid! een uniek programma
waarbij muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal staan.
Bent u of kent u een oudere voor wie de donkere
decembermaand vaak extra eenzaam is, dan wijzen we u van
harte op het sociale concert op 19 december om 15.00 uur in
theater Het Speelhuis in Helmond, ticketprijs € 24,50.
Leeftijd of fysieke beperkingen vormen geen belemmering voor deelname: iedereen kan
meedoen!
Programma Grijs gedraaid!
Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasakkers onder
begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze comfortabele
theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood. Ter afsluiting is er
gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een creatieve activiteit
begeleid door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles mag!
Concertuitvoering en nazit duren ongeveer twee uur.
Kaarten bestellen in de voorverkoop
Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-Brabant: www.kbobrabant.nl/grijsgedraaid of door te bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66.
Daarna start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de theaters bestellen.
Op het inschrijfformulier van KBO-Brabant kunt u aangeven of u met een rollator of rolstoel
komt, of u begeleiding in het theater nodig hebt, en of vervoer van huis naar theater en terug
een probleem voor u vormt.
Op de achterzijde de kruiswoordpuzzel, ons ter beschikking gesteld door KBO-Brabant. De
oplossing staat vanaf 5 oktober 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 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16
eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend
vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk
41 een zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51
motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks
bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71
sieraad.
Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8
troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17
bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in
Afrika 35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d.
keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels
bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij.
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