
 

   

           Nr. 2 februari 2022 
 

_____________________________________________________________________________________                  

   
1 

 

Beste leden, 
 
We mogen weer! 
Zoals u waarschijnlijk al wel weet zijn we weer gestart met al onze activiteiten. De soosmiddag, 
met kaarten en vrij biljarten op dinsdagmiddag en het rikconcours op woensdagavond zijn weer 
begonnen, evenals de biljartcompetities. Wilt u andere spelletjes spelen zoals rummikub, 
scrabble, mens erger je niet of ’n ander bordspel, laat het ons weten. Wie weet zijn er meer 
leden die dat willen, in De Kastanje is voldoende plek!   
Seniorweb Liessel kan weer mensen helpen op de inloopmiddag (eveneens op dinsdag) met 
hun vragen over smartphone en tablet of de computer. De werkgroep bespreekt op 22 februari 
wat ze gaat doen met evt. cursussen of workshops. 
Iedere donderdagmiddag wordt er weer geschilderd en elke eerste donderdag in de maand kan 
er worden gekiend. De eerstvolgende donderdag is vanwege carnaval ’n week later op  
10 maart. En er wordt weer gekookt voor De Lijsselse Toffel op woensdag. 
Op onze website vindt u alle actuele informatie www.kbo-liessel.nl  
De coronamaatregelen zijn verder versoepeld, maar het advies is nog steeds:  
blijf thuis bij klachten. 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden 
Harrie van Oosterhout, 6 februari, 87 jaar 
Nieuwe leden 
Theo Gielen                                  
Marinus van Gaal                         
 
Per 31 dec 2021 hebben 5 leden hun lidmaatschap beëindigd. 
We hebben op dit moment 490 leden waarvan 5 gastleden.  
 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 maart 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering kan dit jaar gelukkig zonder verdere beperkingen 
plaatsvinden. ’n Mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. Na het zakelijke gedeelte en 
de huldiging van 10 jubilarissen met hun 25 jarig lidmaatschap is er een pauze waarin u een 
consumptie wordt aangeboden. Daarna treedt voor u op Jan van Eijk, muzikant 
Nederlandstalige meezingers. 
We hopen op een grote opkomst. 
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.  
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De Lijsselse Toffel 
Voor de woensdagen in maart en april geldt de volgende indeling: 
2 maart  Groep 1 
16 maart   Groep 2 
30 maart  Groep 3 
13 april  Groep 1  
De deelnemers krijgen hiervan bericht. 
 
Lentefeest 
De jaarlijkse kerstviering is vanwege corona al twee maal niet door kunnen gaan. Daarom nu op 
donderdagmiddag  21 april “ Lentefeest ” in Gemeenschapshuis  De Kastanje . 
We zorgen voor ‘n natje en ‘n droogje en uiteraard met muzikale invulling. 
In de nieuwsbrief van eind maart volgt een opgavenformulier en een uitgebreid programma van deze 
middag. 
Noteert de datum 21 april alvast in uw agenda. 

 
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 vragen per ingevulde aangifte een vergoeding van € 12,00. Zorgt u er wel voor dat u alle 
stukken klaar hebt liggen: zoals alle jaaropgaven van bank en uitkeringen. Bewijzen van 
eventuele niet vergoede zorgkosten, giften. Alles waarvan u denkt op te kunnen geven moet 
aantoonbaar gemaakt worden met facturen, bonnen. 
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. 0629389483 
Dhr.   Piet Coolen                Peellandsingel 10  Deurne  tel. 314236 
 
We zoeken ook nog nieuwe mensen als belastingconsulent. Als u denkt dat is wel wat voor mij, 
voor volgend jaar, meldt u dan ook bij Gerard. Ieder jaar is men verplicht om daarvoor een 
korte cursus (praktijkbijeenkomst) te volgen bij KBO-Brabant. Zo blijft u immers goed op de 
hoogte! 
 
Dagboek van een Herdershond 
De busreis met Ghielen Touringcarbedrijf is volgeboekt, er staan zelfs mensen op de wachtlijst. 
Degenen die zich hebben aangemeld krijgen hierover binnenkort bericht. 
 
Meerdaagse reis naar Blankenberge aan de Belgische kust 27 juni t/m 1 juli 
Ghielen Touringcarbedrijf heeft op verzoek van de KBO’s Neerkant, Helenaveen en Liessel weer 
’n hele mooie reis met ’n prachtig programma samengesteld. Het programma is bijgevoegd 
evenals het boekingsformulier. De meerdaagse reis is vanwege corona twee jaar niet 
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doorgegaan en we zijn heel benieuwd hoeveel deelnemers we nu kunnen verwachten. We 
vragen dan ook aan iedereen om zich alvast aan te melden vóór 21 maart. De reis kan n.l. 
alleen doorgaan bij voldoende deelname. We hopen natuurlijk op voldoende deelnemers, maar 
is dat niet het geval, dan hebben we nog tijd om samen met Neerkant en Helenaveen te 
beslissen of we nog meer mensen moeten zoeken en hoe.  Als er nog plek is zullen we in de 
nieuwsbrief van maart de reis nogmaals aanbieden.  
Ook hier geldt: wie het eerst komt het eerst maalt!  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Ook in de gemeente Deurne worden op woensdag 16 maart 2022 de 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 
KBO Kring Deurne heeft met bijna alle bestaande fracties gesproken over wensen, ideeën en 
prioriteiten voor de komende raadsperiode. Zij heeft die wensen en ideeën vastgelegd in een 
nota en deze nota aan die fracties aangeboden. Die wensen bestaan bijvoorbeeld uit meer 
voorzieningen voor ouderenwoningen zowel bestaande als nieuwbouw, openbare toiletten, 
een bewaakte overdekte fietsenstalling, aandacht voor de zorg, aandacht voor de combinatie 
wonen en zorg, onafhankelijke cliëntondersteuning. Én meer samenwerking tussen de 
gemeente en verschillende organisaties. 
We geven geen stemadvies, maar maak gebruik van uw stemrecht! Weet u nog niet op wie u 
gaat stemmen? Kijk dan eens op de website van DeurneMediaGroep. 
DMG zet de zeven partijen waar je 16 maart in Deurne op kan stemmen op een rij, met 
informatie over de lijsttrekkers en verkiezingsprogramma’s van elke partij. 
Met een verwijzing (link) naar het uitgebreide partijprogramma en de complete kandidatenlijst. 
https://dmgdeurne.nl/verkiezingscampagnes-van-start-in-deurne-alle-partijen-en-lijsttrekkers-
op-een-rij/ 
Op de website van de gemeente Deurne staat o.a. dat u op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
ook vervroegd kunt stemmen in De Kastanje. 
https://www.deurne.nl/gemeenteraadsverkiezingen  
En in het Weekblad van Deurne staan de kandidatenlijsten voor alle politieke partijen. 
 
Wijkwerker wordt wijkcoördinator 
De LEV groep heeft besloten meer te gaan werken met verenigingen en organisaties dan 
individueel. Dat betekent dat het spreekuur in De Kastanje komt te vervallen. Voortaan moeten 
mensen uit Liessel bellen met de wijkcoördinator Ingrid Bloemers 06-17431635 of Zorg in 
Deurne 0493-387387, of ’n bericht sturen naar de mail ingrid.bloemers@levgroep.nl . 
 
Van KBO-Brabant 
Senioren Expo in mei 
Zoals eerder aangekondigd, is de jaarlijkse Senioren Expo in Veldhoven verplaatst van januari 
naar mei: van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei 2022.  
 

Contributie retour 2021 en 2022 
Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ, kunnen hun contributie van de KBO retour krijgen. 
Op de website van KBO-Brabant staat beschreven hoe. Onderstaand twee links naar pagina's 
die respectievelijk doorverwijzen naar contributie retour voor 2021 en retour voor 2022. 
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/ 
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/ 
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Onsje 
Bij de ONS van deze maand zit ook weer het jaarlijkse ONSJE met informatie over wat  
KBO-Brabant eigenlijk allemaal voor u doet. Daarin ook nog meer informatie over 
ledenvoordeel (o.a. korting op een zorgverzekering van VGZ).  ’n Uitgave om te bewaren. 
 
Als lid van KBO Liessel ontvangt u eveneens korting op een basisverzekering van CZ: 2,5 %. 
 
Joke van der Tol, Secretaris KBO Liessel, kboliessel@gmail.com, tel 06 24801969 

mailto:kboliessel@gmail.com

