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Beste leden, 
 
Beste KBO leden, 
 
De zomer is weer voorbij, de donkere dagen voor kerstmis komen er weer aan. 
Ik hoop dat jullie ondanks covid, toch nog een redelijke zomer hebben gehad. Het weer was als 
vanouds, echt Nederlands weer, wat voor mij persoonlijk nog niet zo slecht was. 
We zijn na de vakantie opnieuw opgestart met de meeste activiteiten en we mogen 
concluderen dat vele van onze leden er naar uit keken om weer onder elkaar te komen.  
Verder in dit blad zie je geplande activiteiten die de komende tijd  op stapel staan en de tijden 
van aanvang. 
Nu de dagen weer korter worden, en we er minder op uit kunnen, stel ik u voor: kom eens naar 
de Kastanje op dinsdagmiddag. Dan hebben we de soosmiddag, gewoon voor een praatje, om 
te biljarten of een kaartje te leggen.  
Het breekt de week en je komt onder de mensen. Dit is zeker ook heel belangrijk voor het 
welzijn van ieder van ons. 
Heb je nog ideeën voor een andere activiteit? Laat het ons weten, wij regelen het graag voor 
jullie. 
Op bladzijde 5 staat het programma voor de kerstviering én het aanmeldingsformulier! 
Behalve deze nieuwsbrief ontvangen jullie ook de notulen van de jaarvergadering van  
9 september. En voor iedereen in de brievenbus ons Informatieboekje, nieuw en actueel.  
 
Jan Mennen 
Voorzitter KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden 
Annie Munsters-Aarts                     01 okt         79 jaar 
Jeanne Tijssen-van de Mortel        12 okt         68 jaar 
Nieuwe leden 
Ben en Ine van Hal – Verbruggen 
Marcel en Marian de Loijer - van den Berkmortel 
Peter Wijnen 
Op 15 oktober hebben we 500 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Schilderen 
We hebben voor de cursus schilderen ‘n nieuwe cursusleider gevonden en dat is Annie van den 
Corput. Zij wil de cursisten leren omgaan met verf en penseel (ook met andere materialen), 
geeft tips en adviezen. Het is een ontspannende vrijetijdsbesteding. De deelnemers zijn 
allemaal enthousiast om de draad (kwast) weer oppakken.  
De schilderles is op donderdagmiddag in de Kastanje, aanvang 13.30 uur.  
De kosten zijn € 5,-. Lijkt het u ook wat? Er is nog plek!  
Meld u aan bij Annie Kuunders, tel. 341672. Of loop eens binnen. 
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Rikconcours  
Iedere woensdagavond wordt van september t/m april in de Kastanje een rikconcours  
gehouden. Deelnemers moeten lid zijn van KBO-Liessel. De aanvangstijd is in overleg met de 
deelnemers gewijzigd, we beginnen voortaan ’n half uur eerder, om 19.00 uur. 
Aanmelden kan vanaf 18.30 uur.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 en er zijn leuke prijzen te winnen. 
 
Kienen 
Op donderdag 4 november is het weer kienen in De Kastanje van 13.30 uur tot ± 16.00 uur.  
Aanmelden kan vanaf 13.00 uur. ’n Gezellige middag met kans op diverse mooie prijzen. 
De kosten bedragen € 3,00 per kaart.  
  
Lijsselse Toffel 
Samen eten, ja gezellig. Dit jaar op de volgende woensdagen: 
27 oktober groep 1 
10 november groep 2 
24 november groep 3 
8 december groep 1 
Er is een wachtlijst, dus als u niet kunt komen laat het dan weten, dan kan iemand anders uw 
plaats innemen. 
 
Vrijwilligers gevraagd  
Ieder jaar zijn ’n paar van onze leden bereid om te helpen bij het invullen van een eenvoudige 
belastingaangifte. We willen dit team van vrijwilligers graag uitbreiden. 
Behalve Belastingconsulenten willen we ook graag nog enkele Cliëntondersteuners, 
Ouderenadviseurs en Administratieve Ondersteuners als vrijwilliger. 
KBO-Brabant biedt in het najaar nog enkele cursussen aan om u daarin te ondersteunen.  
Is dit iets voor U of wilt u eerst meer informatie? U kunt erover lezen in ons Informatieboekje, 
dat u in de brievenbus hebt ontvangen. Of vraag meer informatie bij onze penningmeester 
Gerard Hendriks, tel. 342060 of 06 51284809. U kunt zich bij hem ook aanmelden. 
 
Themamiddag VEILIGHEID  
donderdag 18 november, aanvang 13.30 uur 
Deze themamiddag staat in het teken van Veiligheid. We willen alle KBO leden van harte 
uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
Het eerste deel van de middag zal gaan over Whatsapp fraude en Babbeltruc.  
Een adviseur van de Rabobank laat een voorlichtingsfilm zien van 15 min. en daarna is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Deel twee van de middag gaat over Veiligheid in huis en in de buurt. 
Onze wijkagent Bert ter Voert weet als geen ander wat er zo al gebeurt in en rondom huis en 
geeft tips en adviezen voor uw eigen veiligheid. 
 
Na de pauze is het tijd voor ontspanning met Toos en Jan met gezellige Nederlandstalige 
meezingers. 
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Van KBO Kring-Deurne 
MijnHuisPast :  Veilig en comfortabel wonen in eigen huis? 
Een paar jaar geleden nam de KBO Kring-Deurne het initiatief om de ouderen in de gemeente 
Deurne voorlichting te geven over “hoe oud te kunnen worden” in je eigen woning, waarbij 
vooral veiligheid en comfort gewenst is. Er werden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij 
alle KBO afdelingen en iedereen kon een gratis woonscan aanvragen, waarbij een deskundige 
vrijwilliger samen met de bewoner door het hele huis loopt en wijst op mogelijke 
verbeteringen. Helaas heeft het project vanwege Covid-19 ook geruime tijd stil gelegen.  
In de tussenliggende tijd heeft de KBO Kring-Deurne in een samenwerking met de gemeente en 
andere lokale partijen het project MijnHuisPast (met een hele interessante website onder 
dezelfde naam) opgericht. 
Op dit moment worden er al (gratis) woonchecks gedaan en op donderdag 25 november om 
13.30 uur gaan we weer een voorlichtingspraatje houden in de Kastanje in Liessel.  Wij hopen 
veel belangstellenden uit de hele gemeente Deurne te kunnen ontvangen en vooral natuurlijk 
uit Deurne-Zuid, dus uit Liessel, Neerkant en Helenaveen.  
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaan we ook in op simpele mogelijkheden om energie te 
besparen. 

 
www.mijnhuispast.nl/deurne  
 
 
Van KBO-Brabant 
Drie gratis webinars: Gezond ouder worden 
KBO-Brabant organiseert in samenwerking met de GGD West-Brabant en Avans 
Hogeschool drie gratis webinars 'Gezond ouder worden': 

 donderdag 14 oktober van 19.00  - 20.00 uur: over voeding 
 donderdag 4 november van 19.00 - 20.00 uur: over bewegen 
 donderdag  25 november van 19.00 - 20.00 uur: over positieve gezondheid, zingeving en 

goed voor jezelf zorgen 
Klik hier om u aan te melden bij de GGD West-Brabant. Als u niet in West-Brabant woont kunt u 
toch meedoen. Vul dan bij gemeente in: 'anders'. 
 
Op  pagina 4  staat weer een kruiswoordpuzzel ons ter beschikking gesteld door KBO-Brabant. 
De oplossing staat vanaf 2 november op onze website  www.kbo-liessel.nl  
 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
  

http://www.mijnhuispast.nl/deurne
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=64ade0da59&e=20dc372863
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 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Flevoland 
18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge mate 26 
onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 34 
catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 
als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 
tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 70 
hemellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8 Bijbelse 
priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 toename 
20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 38 
afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 
pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 honingdrank 
64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 
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Kerstviering 
Onze Kerstviering is dit jaar op donderdagmiddag 16 december in de Kastanje.  
De zaal is open om 13.00 uur en een half uur later wordt er begonnen met een stemmig 
Kerstverhaal in samenwerking met “De Peelzangers”, die ook de samenzang met de 
aanwezigen voor hun rekening nemen.   
Hierna volgt een korte pauze met koffie/thee en kerstbrood.  
Rond 15.00 uur treed zangeres / entertainer Mia Dekkers op, met haar gezellige verhalen, 
grapjes en zinsspelingen. 
In de pauze  krijgt u een consumptie aangeboden.  
De middag wordt afgesloten met een goed gevulde koffietafel (met soep en een kroket) en een 
loterij.  
De kosten voor deze middag bedragen € 10,00 p.p. KBO-leden kunnen zich opgeven tot en met 
zondag 12 december a.s. door het strookje hieronder in te vullen en in te leveren bij: Maria 
Mennen, Sint Servatiusstraat 6 of bij Jan Mennen, Oude Molen 8 A. 
 

                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OPGAVENSTROOKJE VOOR DE KERSTVIERING OP 16 DECEMBER 2021 
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….  
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….  
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….  
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….  
 
Kosten €. 10.00  p.p. ( bijgevoegd bij deze opgaven )  
Uiterlijk  zondag 12 december inleveren bij :  
Maria Mennen, Servatiusstraat 6 of 
Jan Mennen Oudemolen 8 A  


