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Beste KBO leden, 
 
We hebben op 17 maart jongstleden onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze werd 
druk bezocht, maar het merendeel van onze leden was hierbij niet aanwezig. 
Daarom wil ik een agendapunt, dat ik ook in de jaarvergadering extra heb aangehaald, graag  
onder jullie aandacht brengen. Het is voor ons als bestuur een groot zorg- en aandachtspunt. 
Ik mag wel zeggen onze grootste zorg en dat is het vinden van bestuursleden. 
We willen graag 9 bestuursleden hebben, we zitten momenteel op 7, dus 2 vacatures.  
Vorig jaar was Marga aftredend en herkiesbaar, maar ze had eigenlijk willen stoppen. We 
konden voor haar geen vervanging vinden, zodat Marga nog een jaartje erbij deed, waar we 
haar zeer dankbaar voor waren. 
In deze laatste jaarvergadering waren Marga en ik aftredend en niet herkiesbaar. 
We hebben voor Marga een opvolgster gevonden in Ine van Hal-Verbruggen, die in de laatste 
vergadering benoemd is als bestuurslid, waar we heel blij mee zijn 
Naar ‘n voorzitter hebben we driftig gezocht, maar het is ons niet gelukt. 
Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om dit team zo achter te laten en heb besloten om er  
1 jaar bij te doen. 
Eind maart, na de jaarvergadering, heeft Gerard Hendriks aangegeven te stoppen als 
penningmeester, vanwege gezondheidsproblemen. 
Hij stop per direct met bestuurlijke ondersteuning, maar blijft wel tot de volgende 
jaarvergadering het financiële gedeelte van KBO Liessel beheren. Daar zijn we blij mee, 
zodat er een goede overdracht naar de nieuwe penningmeester mogelijk is. 
Bij de komend jaarvergadering zijn Maria Mennen-Joosten, Gerard Hendriks en Jan Mennen 
aftredend en  niet herkiesbaar. Hierbij nog 2 openstaande bestuur vacatures maakt het geheel 
op 5 vacatures voor bestuursleden. 
Het komend jaar, zal KBO Liessel enkele bestuursleden moeten vinden anders zie ik het duister 
in voor onze toekomst. 
Ik weet dat wij niet de enige vereniging  zijn die met dit probleem te kampen heeft, maar het 
moet toch wel mogelijk zijn om als grootste vereniging van Liessel, rond de 500 leden, een 
volwaardig bestuur te krijgen en te benoemen.  
Waar zijn wij naar op zoek?  
Naar een penningmeester, een voorzitter en 3 bestuursleden. 
En waarom schrijf ik dit nu in deze nieuwsbrief?  
Wij vinden als bestuur dat dit niet alleen op het bordje van ons kan liggen maar op dat van ons 
allemaal. 
Dit wil niet zeggen dat iedereen een bestuursfunctie moet en kan ambiëren, maar iedereen kan 
wel meekijken en zoeken, wie dit wel kan en deze hoeven nog helemaal geen lid te zijn van de  
KBO (dat komt wel). 
Wie wil zich enige tijd inzetten voor onze ouderen van Liessel, geen salaris, maar je krijgt er wel 
veel dankbaarheid voor terug. Wij komen graag met u praten over wat het inhoudt. 
  



 

2 
 

Beste leden denk a.u.b. met ons mee en geef namen en suggestie door aan een van onze 
bestuursleden. 
Samen gaan we ervoor en samen zijn we sterk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan mennen 
Voorzitter KBO Liessel  
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in april 
Gerrit Kuunders  4 april  80 jaar 
Tiny van Lier  10 april  85 jaar 
 
Nieuwe leden 
Martien en Tonnie van Loon-van den Boomen 
We hebben op dit moment 491 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Verslag jaarvergadering 
Bij deze Nieuwsbrief ook het verslag van de jaarvergadering van 17 maart. 
 
Paasattentie 
Leden van KBO Liessel die vanwege gezondheidsredenen niet mee kunnen doen aan onze 
activiteiten hebben in de week voor Pasen allemaal een paasstukje ontvangen. De paasattentie 
is rondgebracht door bestuursleden én vrijwilligers. Het waren 40 adressen, dus we konden wel 
wat hulp gebruiken. We willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken hiervoor. Het is fijn dat er 
leden zijn op wie we een beroep kunnen doen, ook bij andere gelegenheden en activiteiten. 
Wilt u dat ook wel, dan noteren wij graag uw naam, laat het ons weten! 
 
Lentefeest 
Het Lentefeest van donderdag 21 april was een mooie 
viering met bijna 100 KBO leden. 
Om 12 uur begonnen we met een lekkere lunch. Eerst een 
kop soep en daarna dit keer geen kroketten maar verse 
worst. En natuurlijk verschillende soorten brood en beleg.  
Na de lunch begon om 14:00uur het optreden van Mia 
Dekkers, zangeres/verteller uit Overloon (geboren in Beek 
en Donk). In Brabants dialect liet ze de hele zaal genieten 
als ze vertelt over het grote gezin Swinkels, waarvan zij de 
jongste was. Herkenbare verhalen en kostelijke grappen, 
met daarnaast nog prachtige zelfgeschreven liedjes onder 
gitaarbegeleiding. In de pauze en na de voorstelling werd 
er nog druk nagepraat en kwamen herinneringen aan 
vroeger Liessel boven drijven. 
Om half 5 ging iedereen na een gezellige middag met een 
blij gezicht weer naar huis. 
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Rikconcours K.B.O  Liessel 
Eerste prijswinnaars Maart 2022: 
 09 Maart   Piet van Duijnhoven 
 16 Maart  Jo van de Mortel 
 23 Maart  Harrie van Vlerken 
 30 Maart  Marga Huibrechtse  
 
De Lijsselse Toffel 
Omdat de prijzen zo gestegen zijn, moeten wij helaas ook onze prijs verhogen. 
In plaats van  € 10,00 wordt de prijs voor het eten € 11,50, daar is 1 consumptie bij inbegrepen. 
Op Koningsdag is het geen eten, dat wordt 14 dagen opgeschoven. 
De volgende eetdatums tot de vakantie zijn: 
11 mei  groep 2 
25 mei  groep 3 
  8 juni   groep 1 
22 juni  groep 2 
  6 juli   groep 3 .  
Meld je op tijd af, als je niet kunt komen, zodat wij dan iemand anders kunnen vragen. 
Dan volgt de vakantie. 
We starten dan weer op woensdag 24 augustus. 
De kookstaf. Toos, Nellie, Helga, Maarten en Maria 
 
Fietstocht | 
We starten ook weer met fietsen, iedere 4e donderdag van de maand. Op donderdag 28 april 
begint de fietstocht vanaf De Kastanje om 13:00uur. Er wordt gezorgd voor gele hesjes die u na 
de fietstocht weer moet inleveren.  
De contactpersoon is Toon van Duijnhoven, tel. 06 50526340. 
 
Fietstocht Deurne Zuid (Helenaveen-Neerkant-Liessel) 19 mei 
Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u het programma en het aanmeldingsformulier. 
 
Kienen  
Iedere 1e donderdag van de maand kunt u komen kienen in De Kastanje van 13:30-16:00uur. 
Aanmelden kan vanaf 13:00uur. Dus donderdag 5 mei 
kienen. 
 
KBO-Kring Deurne 
Praatje Mijn  Huis Past op 3 mei 2022 in De Kastanje 
Zoals we allemaal intussen wel weten, verwacht de overheid van ons dat wij tot ons 
levenseinde in ons eigen huis blijven wonen. Wij zullen zoveel mogelijk zelf onze problemen 
moeten oplossen (zie de meterkastkaart) en kunnen, als dat echt nodig is, hulp aan huis krijgen. 
Als het tenslotte niet meer gaat, is opname in een zorginstelling mogelijk. 
Belangrijk is dat we ook ons huis daarop voorbereiden, zodat we comfortabel en veilig de 
toekomst in kunnen. Samen daarover nadenken doen we in ons praatje MijnHuisPast, een 
project van de KBO kring Deurne in samenwerking met de gemeente (LEVgroep) en de 
Rabobank. 
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Ook is het mogelijk dat via de wooncheck een opgeleide, deskundige vrijwilliger samen met u 
de hele woning doorloopt (gratis), waarna u een uitgebreid rapport krijgt over eventuele 
verbeteringen. U kunt dan zelf beslissen wat u zinvol vindt en financieel haalbaar is. 
Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt, willen we na de pauze met u praten over 
energiebesparing, omdat het onbetaalbaar dreigt te worden. 
Graag zien wij u op dinsdag 3 mei in De Kastanje in Liessel om 14.00 uur.  
De inloop is vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis en u krijgt een consumptie aangeboden.  
 
Alzheimer Café Peelland 
Alzheimer Café Peelland is er voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit 
Asten, Deurne en Someren. 
De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 3 mei (thema: dementie en bewegen) en  
dinsdag 7 juni (thema: van thuis naar verpleegtehuis). 
De bijeenkomsten vinden plaats in Dienstencentrum De Beiaard in Asten, beginnen om 19.30 
uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.00 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. 
 

Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
 

Fietstocht KBO-Deurne Zuid donderdag 19 mei 
Openluchtmuseum De Locht 

 
De jaarlijkse fietstocht met KBO leden van Deurne Zuid (Liessel-Neerkant-Helenaveen) is dit jaar 
op donderdag 19 mei. We fietsen naar Melderslo en bezoeken daar het Openluchtmuseum De 
Locht: De zoektocht naar voedsel, kleding en onderdak door de eeuwen heen.  
Neem alvast een kijkje op de website: www.delocht.nl 
We krijgen daar een rondleiding en koffie met vlaai. 
Vertrek bij de Kastanje 9:30uur. Dan fietsen we naar De Gouden Helm in Helenaveen, waar we 
samenkomen met de leden van KBO Neerkant en Helenaveen. We vertrekken daarna in 
groepen, voor ieders veiligheid. 
Halverwege de fietstocht stoppen we voor een picknick, die iedereen voor zichzelf meeneemt. 
Koffie en thee worden verzorgd door de KBO, evenals de gele hesjes. 
Na de picknick fietsen we, ook weer in groepen, naar De Locht.  
Om 15:45 uur stappen we weer op de fiets naar huis. 
De kosten van deze fietstocht met museumbezoek en koffie met vlaai zijn € 10,00 p.p. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanmeldingsformulier Fietstocht Deurne-Zuid op donderdag 19 mei 
 
Naam:……………………………………………………………………………….. Tel:........................................... 
 
 
Adres:…………………………………………………………………………………..Aantal personen: ……… 
 
Uiterlijk maandag 16 mei inleveren bij Jan Mennen, Oude Molen 8a, inclusief € 10,00 p.p. 

mailto:kboliessel@gmail.com
http://www.delocht.nl/

