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Beste leden, 
 
We zitten midden in de zomer, de vakantie tijd is aangebroken en dat wil zeggen dat dit de 
laatste nieuwsbrief is voor de vakantie. In juli komt er geen ONS uit en ook geen nieuwsbrief. 
Ook de Kastanje is vanwege vakantie een tijdje gesloten en wel van  
25 juli t/m 4 september. We wensen Hennie en Carry een hele fijne vakantie toe.  
En over vakantie gesproken, als jullie dit lezen dan zijn er verschillende leden van ons 
maandagmorgen in alle vroegte vertrokken voor de 5 daagse reis naar Blankenberge aan de 
Belgische kust. Ik wens ze daar een heel fijne tijd toe. Ze keken er al heel lang naar uit, zeker 
omdat het de laatste 2 jaar i.v.m. corona geen doorgang kon vinden. 
Ook Marinus en Maria  hadden zich verheugd op deze reis, maar helaas kon dit voor hun om 
gezondheidsredenen op het laatste moment niet doorgaan. 
We zijn op 28 mei met een volle bus, 62 personen, naar de musical Dagboek van een 
Herdershond in Maastricht geweest en dit was een groot succes. We hebben veel positieve en 
waarderende reacties gekregen. 
Als bestuur en commissie die dit hebben georganiseerd, hebben we er van geleerd en we gaan 
in de toekomst zeker meer naar zulke evenementen. 
En er komt weer een uitje aan met de bus, en wel in de Liesselse kermisweek op donderdag  
1 september. Wie niet naar de kermis is geweest kan zeker mee gaan, voor verdere informatie 
zie verderop in deze nieuwsbrief. 
Ik kom ook in deze nieuwsbrief terug op wat ik ook al in een vorige brief met jullie heb 
besproken en wel het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Het is voor ons als zittend bestuur de 
grootse prioriteit om dit voor de komende jaarvergadering rond te hebben, en we hebben hier 
nieuws over te melden. 
Ik mag jullie zeggen dat we heel blij zijn dat Frits Bouwmans ons team komt versterken. Hij 
neemt na de jaarvergadering het penningmeesterschap over van Gerard Hendriks, uiteraard na 
jullie toestemming in de jaarvergadering in maart 2023. Tot die tijd neemt Frits al deel aan onze 
bestuursvergaderingen en kan Gerard hem inwerken. Maar we gebben nog meer leden nodig 
om het bestuur te komen versterken. 
Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe, hier in Lijssel of ergens anders, geniet er van, 
en blijf vooral gezond.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jan mennen 
Voorzitter KBO Liessel  
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in juni 
Annie van Leunen- van de Berg, 1 juni, 84 jaar. 
Wij willen u vragen uw eventuele verhuizing tijdig aan ons door te geven.  
Momenteel hebben we 490 leden, incl. 5 gastleden 
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Fietstocht 
Op donderdag 28 juli is de maandelijkse fietstocht weer. Iedereen die mee wil fietsen verzamelt 
bij De Kastanje, vertrek om 13:00uur. De kosten op het terras zijn voor eigen rekening. Op 
donderdag 25 augustus is de volgende fietstocht.  
 
De Lijsselse Toffel 
Vóór de zomervakantie is er nog één eetgroep en dat is groep 3 op woensdag 6 juli. 
Meld je op tijd af, als je niet kunt komen, zodat wij dan iemand anders kunnen vragen.  
We starten daarna weer op woensdag 24 augustus met groep 1.  
De kookstaf: Toos, Nellie, Helga, Maarten en Mari. 
 
SeniorWeb Leercentrum   
Seniorweb Liessel 
15-jarig bestaan van Seniorweb Liessel, voorheen PC-DOE-MEE 
Seniorweb Liessel bestaat dit jaar 15 jaar en heeft dat gevierd met een klein uitje op de fiets 
naar thee- en pluktuin “In de 7e Hemel” in Grashoek.  
Een stukje geschiedenis: in 2007 heeft Henk Hikspoors met zijn vrouw Truus een start gemaakt 
met de werkgroep PC-DOE-MEE. Doel was om 55+-ers te ondersteunen bij de het werken met 
de computer. Henk en Truus kregen hulp van Ger Meulendijks, Leny van Otterdijk, Mia van 
Neerven, Jan Verberne en Peter van Hout. Huub Megens hielp op de achtergrond mee om de 
hardware actief te krijgen. Later kwamen Toon van Duijnhoven, Patricia Hikspoors, Piet Hack, 
en Cor Slaats de groep versterken. 
Op dit moment is er nog steeds een groep actief om Liesselnaren te helpen met hun vragen op 
het gebied van digitalisering. De vragen zijn in de loop van die 15 jaren wel veranderd. In het 
begin is er klassikaal les gegeven aan kleine groepen cursisten die kwamen voor een 
basiscursus. Men maakte gebruik van de computers die toen in de Kastanje aanwezig waren, 
geschonken door o.a. de Rabobank en verschillende subsidiegevers.  
Nu zien we veel meer mensen die korte vragen hebben over het gebruik van hun mobiel of 
tablet. Het geven van cursussen wordt minder gevraagd. We spelen meer in op individuele 
vragen en kunnen één op één mensen helpen. 
De foto is gemaakt “In de 7eHemel”. 
V.l.n.r. op de foto de huidige leden van 
de werkgroep: Jeanne van Eijk, Joke van 
der Tol, Huub Hermans, Wilma van Lier, 
Mariëtte Corstens, Toon van 
Duijnhoven, Ger Meulendijks en Henk 
Hikspoors.  
Cursussen en workshops 
In september gaat Seniorweb Liessel weer starten met cursussen en workshops. In de volgende 
nieuwsbrief krijgt u hierover meer informatie. 
U kunt alvast eens nadenken waar u op digitaal gebied meer over zou willen weten nu steeds 
meer (overheids-)diensten overstappen op digitaal contact. 
We gaan ook workshops geven over het gebruik van uw mobiel en tablet. 
Seniorweb Inloopspreekuur 
De Kastanje is open en wij kunnen u helpen met uw digitale vragen. Het inloopspreekuur is op 
de dinsdagmiddag. Iedereen kan daar terecht met vragen over de computer/laptop/telefoon. 
Inloop is van 13.30-15.30 uur.  
Tijdens de zomervakantie (25 juli t/m 4 september) is er géén inloopspreekuur. 
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Alzheimer Café Peelland 
Op 7 juni werd in het Alzheimer Café Peelland gesproken over het thema Verhuizing naar 
verpleeghuis. De belangstelling was erg groot, waarschijnlijk vanwege het onderwerp. Veel 
mensen met dementie krijgen er na verloop van tijd mee te maken en dus is het een thema dat 
zowel voor hen als voor hun mantelzorgers van belang is. Meer dan zeventig gasten en 
vrijwilligers, afkomstig uit Deurne, Asten en Someren waren naar de Beiaard gekomen om over 
dit onderwerp geïnformeerd te worden. Een uitgebreid verslag kunt u lezen op onze website: 
www.kboliessel.nl  
In de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café Peelland. De volgende bijeenkomst is 
op dinsdag 6 september en heeft als thema “Dagbestedingen”. 
 
Bedevaart Ommel 15 augustus 
De jaarlijkse Bedevaart op Maria Hemelvaart op 15 augustus in Ommel kan dit jaar gelukkig 
weer plaatsvinden. De aanvang van de dienst is om 14.30 uur in de kerk van Ommel.  
 
Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 
Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een minimum inkomen een eenmalige toeslag 
van € 800,00 kunnen aanvragen ter compensatie van de stijgende energiekosten. 
Peelgemeenten voert deze regeling uit voor de vijf gemeenten in de Peelregio: Asten, Deurne, 
GemertBakel, Laarbeek en Someren.  
U kunt energietoeslag aanvragen als u op 1 maart 2022: 

- 21 jaar of ouder bent; 
- in de gemeente Deurne woont; 
- een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft en 
- een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de 

bijstandsnorm. 
Gezinssituatie 21 jaar tot AOW-leeftijd    Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand    € 1.244,54    € 1.382,89 
Alleenstaande ouder   € 1.600,13    € 1.685,24 
Samenwonend/getrouwd  € 1.777,92 (gez. inkomen)      € 1.872,49 (gez. inkomen) 
 
Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u op onderstaande link klikken. 
aanvraagformulier-energietoeslag-deurne.pdf 
Als u hulp nodig heeft met het aanvragen en u heeft geen familie of vrienden die u daarbij 
kunnen helpen dan zijn onze belastinghulpen daartoe bereid.  
U kunt daarvoor bellen met Mariëtte Corstens 06 29389483. 
 
Rookmelders in woningen per 1 juli 2022 verplicht  
Een rookmelder mag in geen enkel huis ontbreken en is 
bovendien verplicht vanaf 1 juli 2022 op elke verdieping.  
In ieder huis kan brand ontstaan. Als dat onverhoopt gebeurt, is het zaak om zo snel mogelijk 
actie te kunnen ondernemen. Een rookmelder zorgt daarvoor. Als de rookmelder rook 
detecteert geeft hij een luid alarmsignaal af van 85 decibel. Ter illustratie: 85 decibel is het 
beginniveau waarvoor artsen oordopjes adviseren. Een niet te negeren geluidsniveau dus. 
  
Als u in een huurwoning woont, neem dan contact op met uw verhuurder, die zal zorgdragen 
dat de woning voldoet aan de wettelijke eisen. 
  

http://www.kboliessel.nl/
https://www.deurne.nl/_flysystem/media/aanvraagformulier-energietoeslag-deurne.pdf
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Heeft u een eigen woning dan kunt u eenvoudig goede rookmelders bestellen via Ons 
Ledenvoordeel van KBO Brabant: www.onsledenvoordeel.nl  
Dit zijn rookmelders met batterijen met een levensduur van 10 jaar, eenvoudig zelf te 
monteren met magneet en met 10 jaar garantie. 
Ze kosten ongeveer € 20,- per stuk + verzendkosten (€ 3,95 per keer) 
Advies: 

 Plaats op elke verdieping een rookmelder in de gang, trapportaal en/of overloop (deze 
maatregel is verplicht). 

 Plaats in elke slaapkamer (als deze kamer in gebruik is) een rookmelder (aanvullend 
advies) 

 Plaats in de woonkamer en/of keuken en in de garage/berging een rookmelder of 
hittemelder (thermische melder) (aanvullend advies) 

 Let op voor in de keuken zijn er speciale melders, de zogenaamde hittemelder 
(thermische melders) (aanvullend advies). 

 Lees voor montage de installatie voorschriften door. 
  
Koolmonoxide melder 
Een CO-melder in je woning is niet verplicht. Wel is het heel sterk aan te raden, omdat een  
CO-melder het enige middel is dat je kan waarschuwen bij een te hoge 
concentratie koolmonoxide in je woning. Koolmonoxide proef, ruik en zie je namelijk niet. 
Plaats deze in de nabijheid van je CV-ketel en/of geijser. 
Lees goed de installatie voorschriften door. 
Goede koolmonoxide melders zijn eenvoudig te koop in de bouwmarkten of via internet. 
  
Indien u toch nog vragen heeft of nog een aanvullend advies wilt, stuur dan een e-mail 
naar deurne@mijnhuispast.nl met daarin uw vraag en uw contactgegevens. De woonadviseurs 
nemen dan contact met u op. Kijk ook eens op de website van MijnHuisPast Deurne. 
  
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 

http://www.onsledenvoordeel.nl/
mailto:deurne@mijnhuispast.nl
https://mijnhuispast.nl/deurne
mailto:kboliessel@gmail.com
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Dagreis KBO donderdag 1 september 2022 
 
Donderdag 1 september is de jaarlijkse dagreis van KBO Liessel samen met KBO Neerkant. 
De afgelopen twee jaar heeft die vanwege corona niet kunnen plaatsvinden, maar nu kan het 
gelukkig weer. 
We gaan dit jaar naar het Museum ’t Brabants Leven in Den Dungen, www.brabantsleven.nl  
Na afloop sluiten we de middag af met ’n heerlijk diner in het “Lijssels Vertier” in Liessel. 
 
Programma 
11:50uur Verzamelen bij de kerk in Liessel 
12:00uur Vertrek bij de kerk in Liessel met de bus van Hebben Tours  
13:15uur Ontvangst met koffie of thee met krentenbrood en speculaas 
14:15uur Start rondleiding 
16:15uur Vertrek 
18:00uur Lijssels Vertier voor het diner 
 
Het museum is toegankelijk voor mensen met een rollator. In verband met de indeling van de 
groepen voor de rondleiding in het museum op het aanmeldingsformulier aankruisen of je met 
een rollator komt.  
  
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 42,50,- p.p. Dit is inclusief vervoer met de bus, koffie 
met lekkers, entree + gids en diner (andere consumpties zijn voor eigen rekening).   
  
Uiterlijk 15 augustus opgavestrookje inleveren bij:   
  
Jan Mennen, Oude Molen 8a. Tel. 0493 341985.  
 
Of stuur ’n e-mail vóór 15 augustus met de gevraagde gegevens naar kboliessel@gmail.com  
 
De kosten à € 42,50 per persoon dient u gelijktijdig over te maken op bankrekeningnummer  
NL25RABO 0129001457 vóór 15 augustus 2022, onder vermelding van Dagreis 2022.  
Na ontvangst is uw aanmelding definitief.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aanmeldingsformulier Dagreis KBO 1 september 2022:  
  
 
Naam……………………………………………………….Tel.nr:………………  
 
Adres………………………………………………………….…………………...  
 
Gaat mee naar het Museum ’t Brabants Leven in Den Dungen op donderdag 1 september  met  
 
……….  persoon/personen. 
 

  

s.v.p. aankruisen als u met een rollator komt.                            

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

