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Beste leden, 
 
De jaarvergadering van 17 maart was met een opkomst van bijna 100 leden ’n goed bezochte 
en gezellige bijeenkomst. Voor de eerste keer weer, na twee jaar met corona beperkingen. Het 
verslag van de jaarvergadering komt met de volgende nieuwsbrief. 
Op de jaarvergadering heeft de voorzitter Jan Mennen een dringende oproep gedaan aan alle 
leden om zich te melden als vrijwilliger voor de KBO. We hebben dringend behoefte aan nieuwe 
bestuursleden, maar ook aan vrijwilligers in werkgroepen en voor activiteiten, zoals: 
belastinginvulhulpen, werkgroep Lief en Leed (bijvoorbeeld condoleancebezoeken), de Lijsselse 
Toffel, fietsen, enz. 
Als u iets wilt doen voor de KBO meldt u dan s.v.p. bij een van de bestuursleden, dan kunnen 
we samen kijken wat het beste past, want zonder vrijwilligers geen vereniging! 
In deze nieuwsbrief op de laatste pagina informatie en een opgave formulier voor het 
Lentefeest op donderdagmiddag 21 april . 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Nieuw lid: 
Annie Sleegers-Munsters   
 
We hebben op dit moment 491 leden waarvan 5 gastleden. 
 
CZ verzekering  
In de vorige Nieuwsbrief van februari stond dat je als lid van KBO Liessel 2½ % korting krijgt op 
een basisverzekering van CZ. 
Aanvulling: Hebt u bij CZ een aanvullende verzekering dan krijgt u de contributie van de KBO 
retour met een maximum van € 25,00. 
Op uw polis moet dan staan: Collectiviteit Leden KBO Someren-Dorp. 
Wilt u gebruik maken van deze korting ga dan naar de CZ bus, iedere maandag van 10:00-11:00 
voor De Kastanje. U moet een kwitantie meenemen, verkrijgbaar via de penningmeester. 
 
E-mailadressen en 06 nummers 
Vriendelijk verzoek aan alle leden om ons uw e-mailadres te sturen. Of als uw e-mailadres is 
gewijzigd dit ook door te geven. Van verschillende leden hebben we die ook ontvangen, zeker 
nadat het na de aansluiting met de glasvezel nodig was om van e-mailadres te veranderen.  
Wat betreft de telefoonnummers kan het zijn dat u uw vaste telefoon verbinding (0493 34…..) 
niet meer gebruikt en alleen nog maar uw 06 …… nummer. Is dat het geval dan vragen wij u om 
dit ook aan ons door te geven. 
Stuur ’n mailtje naar kboliessel@gmail.com met de wijzigingen. Zo kunnen we onze 
ledenadministratie actueel houden. 
 

mailto:kboliessel@gmail.com
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Rouwkaarten en vermelding van overleden leden op de website 
Als KBO Liessel via de post of via de mail een rouwkaart ontvangt van een van onze leden 
sturen wij deze rouwkaart via de mail door naar al onze leden. Wij vermelden het bovendien op 
onze website. Op deze manier worden veel mensen uit uw omgeving bereikt. Als wij géén 
rouwkaart ontvangen zullen wij hierover ook niet berichten. 
 
De Lijsselse Toffel 
Voor de woensdagen in maart, april en mei geldt de volgende indeling: 
30 maart  Groep 3 
13 april  Groep 1  
27 april  Groep 2 
11 mei   Groep 3 
25 mei   Groep 1 
 
Kienen 
Donderdag 7 april kunt u weer komen kienen in De Kastanje van 13:30- ± 16:00 uur.  
Aanmelden kan vanaf 13:00. 
 
Fietsen 
U kunt ook weer mee gaan fietsen. Iedere vierde donderdag van de maand van april t/m 
september. De eerste fietstocht zal zijn op donderdag 28 april, vertrekt om 13:00 uur bij De 
Kastanje. Voor uw eigen veiligheid en die van de groep krijgt iedereen bij vertrek ’n geel hesje, 
dat na de fietstocht weer wordt ingeleverd. Onderweg is er een terrasstop (voor eigen 
rekening). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toon van Duijnhoven,  
tel. 341559 of 06 50526340.  
 
Seniorweb Liessel 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeldden is ook de 
inloopmiddag weer open op  dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur, met uitzondering van de feestdagen en zomervakantie. 
U kunt dan bij ons terecht met álle vragen op digitaal gebied. Hebt u een vraag over uw 
computer, Windows, of over iets dat niet goed werkt, kom naar de inloopmiddag en vraag het 
onze deskundigen. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. 
Ook vragen over de bediening van uw smartphone of tablet kunt u aan ons voorleggen. 
Eind september gaan wij weer starten met onze diverse cursussen en workshops. In de 
nieuwsbrief komt daar later een aankondiging van.  
Namens het team van Seniorweb Liessel, 
Mariëtte Corstens 
 
Meerdaagse reis naar Blankenberge aan de Belgische kust 27 juni t/m 1 juli 
Verlenging inschrijving voor deze reis tot uiterlijk 19 april.  
Vorige week hebben we u met de nieuwsbrief het programma met het boekingsformulier 
gestuurd. Het is een prachtig programma. U hoeft pas te betalen aan het touringcarbedrijf 
Ghielen als we verzekerd zijn van voldoende deelname. Opgeven kan dus nog tot 
dinsdagochtend 19 april. 
 
Linedance bij KBO Neerkant en KBO Helenaveen 
Is Linedansen iets voor u? 
Leden van KBO Liessel zijn van harte welkom in Neerkant en Helenaveen. 
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In Neerkant in de Moost op vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur. 
Kosten: Gastlidmaatschap € 15,00 + 10 lessen voor € 45,00. 
In Helenaveen in de Gouden Helm op woensdagavond van 19.00-20.00 uur. 
Kosten: 8,00 euro per maand. 
Gezellig mee doen, op het ritme van country muziek. 
U mag de eerste les komen kijken en daarna beslissen of u zich wilt aanmelden. 
 
ANWB Automaatje 
Sinds enkele jaren rijdt ANWB Automaatje ook in Deurne rond. En met veel succes! Steeds 
meer mensen maken er met plezier gebruik van. Ook in Liessel! 
AutoMaatje is een vervoerservice voor en door buurt- of plaatsgenoten. Vrijwilligers vervoeren 
minder mobiele plaatsgenoten met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding  
(35ct. per km.). 
Voor inwoners die slecht ter been zijn of een ander gezondheidsprobleem hebben en die geen 
gebruik kunnen maken van eigen vervoer of van de Taxbus, biedt Automaatje de oplossing. Een 
bezoekje aan de kapper of de huisarts, maar ook een kopje koffie bij familie of vrienden in de 
buurt, behoren dan weer tot de mogelijkheden. En u kunt ANWB Automaatje ook bellen om u 
te rijden naar De Kastanje voor de soosmiddag. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan 
blijven doen. 
Hoe werkt het? 
Uiterlijk 2 werkdagen van te voren neem je telefonisch contact op met AutoMaatje  om een rit 
aan te vragen: 0493 441405. U kunt zich hier ook melden als vrijwillige chauffeur. 
Meer informatie op de website: 
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/zorgen-voor-elkaar/anwb-automaatje 
 

Meterkastkaart 
Vorige week hebben we allemaal een Meterkastkaart in de 
brievenbus ontvangen van Zorg in Deurne. 
Omdat we steeds langer zelfstandig thuis willen blijven wonen, is het 
belangrijk om na te denken over wie je kan helpen bij eventuele 
problemen. Op wie kun je terugvallen, op wie kun je ’n beroep doen? 

De meterkastkaart is bedoeld als hulpmiddel om zaken ZELF te regelen, om je bewust te 
worden van je eigen situatie, nu en later en je eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
Leg de kaart op tafel en bespreek het met je kinderen, familie, vrienden en buren. Zo bereiden 
we ons voor op de toekomst.  
Heeft u vragen dan kunt u ook terecht bij KBO Liessel. 
In het Weekblad voor Deurne leest u er meer over, op blz. 2. 
 
Van KBO-Brabant 
De Seniorenexpo die was gepland in mei 2022 in Veldhoven is geannuleerd. 
In 2023 zal de Senioren Expo gehouden worden van 17 januari t/m 22 januari 2023. 
 
 
 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 

tel:+31493441405
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/zorgen-voor-elkaar/anwb-automaatje
mailto:kboliessel@gmail.com
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Feest 

 
Eindelijk, na ruim 2 jaar kunnen we weer iets groots en gezamenlijks met onze leden 
organiseren. 
We beginnen deze donderdagmiddag 21 april  om 12.00 uur met een goed gevulde koffietafel. 
Rond 14.00 uur treedt zangeres/entertainer Mia Dekkers op, met haar gezellige verhalen, 
grapjes en zinsspelingen. In de pauze krijgt u een consumptie aangeboden. Na de pauze komt 
het 2e gedeelte met  Mia Dekkers. Rond de klok van vier sluiten we af met drankje en een 
gezellig samenzijn . 
De kosten voor deze middag bedragen € 12,50 p.p. KBO-leden kunnen zich opgeven tot en met 
donderdag 14 april 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 LENTEVIERING op donderdag 21 April 2022                                                                 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….                            
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….                            
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….                            
 
Naam: …………………………………………………. Adres: ………………………………………………….                             
 
Kosten € 12,50 p.p. ( bijgevoegd bij deze opgaven). Uiterlijk donderdag 14 april inleveren bij: 
Maria Mennen, Servatiusstraat 6 of Jan Mennen Oudemolen 8 A 


