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Beste KBO leden, 
 
We zitten momenteel nog midden in de vakantie. Veel van onze kinderen en kleinkinderen zijn 
nog op vakantie en dat wil zeggen dat opa’s en oma’s het minder druk hebben. Denk maar eens 
aan de oppasdagen en de “kiendjes“ naar school brengen en halen. Maar degenen onder ons 
die dit erg missen: 5 september start hier de school en je zult zien, je zit zo weer in het 
vertrouwde ritme. Ook wij starten weer met de activiteiten, zie hiervoor meer informatie in 
deze nieuwsbrief. 
Terugkomend op de vakantie: we zijn met KBO leden van Neerkant, Helenaveen en Liessel, op  
5-daagse vakantie geweest naar Blankenberge in België. De deelnemers zijn hier heel 
enthousiast van teruggekomen. Zij willen graag volgend jaar weer mee en wij willen dit graag 
weer organiseren. Wel zullen er méér van onze KBO leden mee moeten gaan, want het punt is, 
we moeten wel de bus vol krijgen en dat was dit keer wel een probleem. Denk er deze winter 
over na, dan komen wij op tijd met een mooie bestemming voor de volgende reis. 
Voor de dagreis op 1 september zijn er veel enthousiaste deelnemers, we hebben nog 4 
plaatsen in bus. 
Ik wil jullie graag nog attenderen op de RaboClubSupport campagne van 5 t/m 27 september. 
Stem zelf, maak je kinderen en je omgeving enthousiast en stem op KBO Liessel. Hoe meer 
stemmen, hoe hoger het bedrag dat het ons oplevert, wat weer ten goede komt aan ons allen.  
Ik wens iedereen nog een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet en tot ziens op een van onze activiteiten, 
Jan Mennen 
Voorzitter KBO Liessel  
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden  
Frits Hoeben, 16 juli, 84 jaar 
Nieuwe lid 
Lambert van Horrik 
Verhuizing 
Frans en Koos Roijackers-Aalders 
 
Anneke van Oosterhout is goed aan het herstellen in de Nieuwenhof in Deurne. Zij zal daar 
blijven wonen en ze heeft ons gevraagd dit aan jullie mee te delen. 
 
Vriendelijk verzoek aan alle leden om verhuizingen door te geven via de mail 
kboliessel@gmail.com of aan Toon van Duijnhoven. 
 
We hebben op dit moment 490 leden waarvan  5 gastleden. 
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Dagreis donderdag 1 september 
De dagreis naar museum ’t Brabants Leven in Den Dungen is op donderdag 1 september. Van 
KBO Liessel gaan 41 leden mee, en van Neerkant 13, totaal 54 deelnemers.  
11:50 uur verzamelen bij de kerk in Liessel, de bus vertrekt om 12:00uur. 
In Den Dungen beginnen we met koffie of thee met krentenbrood en speculaas. U kunt voor 
uzelf eventueel iets meenemen om te eten in de bus en ’n flesje water. 
Om 18:00uur zijn we weer in Liessel voor het diner in het Lijssels Vertier. 
Contactpersonen: Annie Kuunders 0493 341672 en Joke van der Tol 06 24801969. 
 

Soosmiddag  
Dinsdagmiddag is soosmiddag. De Kastanje is vanaf maandag 5 september weer open. U bent 
welkom om te biljarten of kaarten of zomaar voor de gezelligheid. 
De inloopmiddag van Seniorweb Liessel begint dan ook weer. U kunt daar terecht met vragen 
over uw computer, laptop, tablet of smartphone. Mailen, WhatsApp, videobellen, apps, foto’s 
enz. Voor de cursussen en workshop kunt u zich aanmelden met het aanmeldingsformulier op 
de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 
Biljarten en biljartcompetitie 
Iedere dinsdagmiddag is er vrij biljarten voor KBO leden in De Kastanje. 
Daarnaast organiseren we 2 competities per jaar: 
Van september t/m begin februari en van  februari/maart tot eind mei. 
Dit doen we op de maandag- en donderdagmiddag van 13.30uur - ± 16.30 uur en op  
maandagavond van 19.00 - 22.30 uur in De Kastanje. Leden die al meedoen aan de competitie 
hebben hierover al bericht gehad, maar nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden,  
€ 5,00 per competitie. 
Vooraf kun je de dagen opgeven dat je niet kunt (vakantie, speciale verjaardag).  
De competitie start weer op 12 september. Graag uw opgave, in verband met de indeling, vóór 
30 augustus. Ook vrouwen zijn van harte welkom om aan dit gezellige spel mee te doen! 
De spelregels zijn dusdanig dat zowel de “toppers” als de beginnelingen gelijkwaardig tegen 
elkaar kunnen spelen. Dus ook zonder ’n enkele ervaring: WELKOM. 
Voor informatie en inschrijfformulier: 
Peter Stevens: 06 83979219 
Peter van der Tol: 06 53542202 
 
Kienen 
Vanwege de vakantiesluiting van De Kastanje is het kienen in de maand september niet op de 
1e donderdag van de maand, maar een week later en wel op donderdag 8 sept. van  
13:30-16:00uur. Aanmelden kan vanaf 13:00uur. 
Daarna is het weer iedere 1e donderdag van de maand. Kosten € 3,00 per kaart en er zijn leuke 
prijzen te winnen! 
Contactpersoon: Annie Kuunders 0493 341672 
 
Schilderen 
De schildercursus begint weer op donderdag 8 september om 13:30uur in De Kastanje. De 
kosten zijn € 5,00. De cursusleider is Annie van den Corput, Annie van den Corput- Vanlier - 
adtelierke (exto.nl), en samen met Leontien Brouwers helpt zij de cursisten met hun 
schilderstukken met olieverf, acrielverf of textiel. Nieuwe deelnemers zijn welkom. U kunt zich 
aanmelden bij Annie Kuunders, tel. 0493 342672 of via ’n mailtje naar kboliessel@gmail.com. 
Of loop binnen op donderdagmiddag 8 september. 
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Rikconcours 
Vanaf woensdag 7 sept. kunt u weer wekelijks deelnemen aan het rikconcours.  
Aanvang 19:00uur, aanmelden kan vanaf 18:30uur. Het inschrijfgeld is € 2,00. 
Contactpersoon: Jan Mennen 06 14136777 
 
Fietsen 
Iedere 4e donderdag van de maand kunt u meedoen aan de fietstocht van de KBO. De 
eerstvolgende fietstocht is op a.s. donderdag 25 augustus. Start 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. 
 
De Lijsselse Toffel 
Gezellig samen eten! 
De Lijsselse Toffel begint weer: 
Groep 1 woensdag 24 augustus 
Groep 2 woensdag 7 september  
Groep 3 woensdag 28 september  
Groep 1 woensdag 12 oktober 
 
Verslag van de busreis naar Blankenberge 27 juni t/m 1 juli 
We zijn met 8 personen uit Liessel mee geweest met de busreis van touringcarbedrijf Ghielen. 
In totaal waren we met 30 personen. 
We zijn gisterenavond weer teruggekomen en ik zit nu bij de koffie na te peinzen.  
We gingen allemaal met elkaar om, iedereen schoof bij elkaar aan, dat was heel prettig. 
De reis was goed verzorgd, het hotel en de lunchplaatsen waren van grote kwaliteit. 
Het begon al in Gilze-Rijen bij de eerste koffiestop, daar konden we met elkaar kennismaken.  
Het hotel in Blankenberge lag vlak bij zee, daar zijn we de eerste avond al naar toe gewandeld. 
De dagen daarop mooie uitstapjes, bijvoorbeeld Ieper, waar we met een gids veel plekken 
bezochten van de eerste wereldoorlog en ’s avonds om 8 uur waren we bij de herdenking, die 
iedere avond plaatsvindt, The Last Post. Heel bijzonder om erbij 
te zijn. We hadden tussendoor ook tijd om Ieper te verkennen. 
We zijn zelfs met verschillende mensen in het reuzenrad 
geweest. 
We zijn ook naar Brugge geweest. Jammer dat het regende, maar 
het was wel lachen. We zaten met 28 personen in een boot met 
allemaal paraplu’s. Als we onder een brug voeren moesten de 
paraplu’s naar beneden en werden we nóg natter. Maar daarna 
gingen we iets drinken en zaten we lekker droog en warme 
chocolademelk met slagroom is ook niet verkeerd. 
We zijn ook nog naar het “Vlaemsche-erfgoed” in Groede 
geweest, ook met een gids. We hadden zelfs een zanger die 
speciaal voor ons heeft gezongen. 
De reis werd afgesloten met een diner in Hoogeloon, wat weer 
heel goed was. 
Alles bij elkaar was het een heel geslaagd reisje. 
Een groot compliment voor onze buschauffeur Lucy (een dame), heel kundig en bijzonder 
aardig. Iedereen heeft er aan meegewerkt om er een mooie reis van te maken. 
 
Riky van Hout 
 



 

 

Elektrische rolstoelfiets lenen  
Ons Plekske heeft een rolstolfiets en die is gratis te 
lenen voor alle inwoners van Liessel. Deze fiets kan 
een gewicht vervoeren van in totaal 220 kg. Het is niet 
moeilijk om met deze fiets te fietsen. Het vergt wel 
een korte oefening, maar de elektrische 
ondersteuning maakt het mogelijk dat iedereen 
gebruik kan maken van deze fiets. Dus, wilt u, in uw 
rolstoel wel eens door Liessel worden gefietst en heeft 
u iemand die dat met u wil doen, maak dan een 
afspraak.  
Men kan hiervoor bellen naar: 06-52606287 (F. Kuijten), 06-10959397 (G. van Kol) of  
06-46504934 (H. de Wit). Is er niemand bereikbaar dan tijdens de openingstijden  
(10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur) bellen naar Ons Plekske 06-29197808. 
Maak een afspraak en een van de vrijwilligers zal u op weg helpen. 
 
Rabo ClubSupport campagne 2022 
Rabo ClubSupport steunt lokale clubs en verenigingen, om mooie maatschappelijke 
bestedingsdoelen te realiseren. KBO Liessel heeft zich dit jaar ook weer ingeschreven voor de 
Rabo ClubSupport campagne. Stemmen kan van 5 t/m 27 september. U moet wel lid zijn (is 
gratis) van de Rabobank om te mogen stemmen. Het hebben van een bankrekening bij 
Rabobank is niet voldoende. 
Ons bestedingsdoel is De Lijsselse Toffel. Oók nu alle boodschappen duurder worden willen de 
vrijwilligers lekker en gezond blijven koken! 
In 2021 heeft deze actie KBO Liessel € 1.009,26 opgeleverd, dus breng uw stem uit op KBO 
Liessel. Hoe kunt u uw stem uitbrengen? 
Inloggen via de website van de Rabobank, internetbankieren of via de app: 
Inloggen > Service > Naar beneden scrollen en bij Algemeen klikken op Lidmaatschap > Rabo 
Club Support > Bekijk deelnemers en stemmen! 
 
Heeft u hulp nodig? Vraag het aan familie of vrienden en als dat niet mogelijk is kunt u op 
dinsdagmiddag bij Seniorweb Liessel in De Kastanje om hulp vragen (denk er aan om uw 
inloggegevens mee te nemen). 
 
Dag van de ouderen in Helenaveen op 7 okt.  
Op 7 okt. is de Dag van de ouderen. De Gouden Helm in Helenaveen organiseert in 
samenwerking met het zangduo Ari-Ja een muzikale middag voor ouderen uit de hele regio, van 
14:30-16:30uur met allerlei oudere gezellige meezingers. Zaal open voor 55+ers vanaf 
14:15uur. Begeleiders zijn eveneens welkom. Reserveer tijdig via e-mail info@degoudenhelm.nl 
of tel. 0493 539488. De entree is gratis, reserveren is noodzakelijk. 
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Alzheimer Café Peelland 6 september. 
Bericht van Alzheimer Café Peelland: 
Thema: Dagbesteding. 
Voor mensen met dementie kan het deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten heel zinvol 
zijn. Bovendien geeft het mantelzorgers ruimte. 
In Deurne, Asten en Someren zijn verschillende aanbieders van dagbesteding. Hierover gaat 
deze bijeenkomst, die een iets andere opzet heeft dan gebruikelijk is. 
Na de inloop vanaf 19.00 uur is er van 19.30 tot 20.30 uur een afwisselend programma: de 
gespreksleider gaat in gesprek met een casemanager dementie (Marion Staals-Vermeulen, 
Savant) en in twee blokken presenteren verschillende aanbieders van dagbestedingen zich. 
De casemanager vertelt over de zin van de dagbesteding, hoe financiering werkt, hoe 
aanmelding verloopt en dergelijke. De verschillende aanbieders uit de regio vertellen of 
laten zien - ieder in anderhalve minuut - wat hun dagbesteding inhoudt, zodat de verschillen 
tussen de aanbieders duidelijk worden en iedereen kan bepalen welke activiteiten het beste 
bij de persoon met dementie passen. 
Na de pauze van 20.30 tot 20.40 uur is er een dagbestedingsmarkt: de verschillende 
aanbieders hebben een stand in de Spiegelzaal waar ze uitgebreider informatie geven over 
hun locatie en hun activiteiten. 
Deze markt krijgt een vervolg op en rond Wereld Alzheimerdag (21 september) in de vorm 
van openstelling voor belangstellenden. Daar kan men zich voor opgeven met een 
aanmeldingsformulier, verkrijgbaar op 6 september. 
 
 
 
 

 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 
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SeniorWeb Leercentrum  Seniorweb Liessel 
 
Start: dinsdagmiddag 27 september 2022 
Voor de cursus dient u lid te zijn van de KBO. 
De cursus kost € 5,00 per les van ± 1,5 uur, incl. cursusmateriaal; bij de eerste les af te rekenen. 
Deelnemers uit Neerkant en Helenaveen betalen éénmalig 10 euro extra. 
 
Naam: ……………………............   Email: ……………………..................... 
 
Adres: ……………………............   Postcode:…………….. Plaats:……………. 
 
Tel:   ……………………............  Geboortedatum:…………………………….. 
 
Wil graag deelnemen aan de cursus: (Dinsdagmiddag) 
 

o Windows 10: 6 lessen 
o Werken met Ipad en Iphone: 6 lessen 
o Werken met Android-tablet en telefoon: 6 lessen 
o Mappen maken en computer opschonen, veiligheid en onderhoud in Windows 10, 

werken met OneDrive, Dropbox en/of de Cloud: 4-6 lessen 
o Foto’s bewerken en fotoboek maken: 6 lessen 

Workshop: Voor de workshop dient u lid te zijn van de KBO.  
Een workshop duurt 1,5-2uur.  Altijd op dinsdagmiddag.  
Kosten: € 5,00 per keer. 
We hebben verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld: 
 

□ Doe meer met je mobiel of tablet   
□ Oefenen met beeldbellen: 1-2 lessen (Skype, Facetime, Zoom, Teams) 
□ Werken met WhatsApp: personen en groepsapp 
□ Hoe krijg ik een app op mijn telefoon: appstore/playstore en wat kan ik ermee?  
□ Installatie en werking Digid-app 
□ Hoe kan ik foto’s versturen of op mijn computer zetten 
□ Glasvezel: emailadres veranderen 
□ Betaalverzoek versturen via Tikkie 
□ Digitaal nalaten 

Heeft u zelf nog een onderwerp voor een workshop?:  
 
…………………………………………………………………. 
 
Wilt u onderstaande ook invullen: 
 

o Ik heb computersysteem:  Windows 10  
o Ik heb een laptop en/of tablet en kan die meenemen naar de 

cursus 
Dit formulier vóór 10 september volledig ingevuld e-mailen naar: 
mariettecorstens@gmail.com 
Of inleveren bij: Ger Meulendijks,  Oude Molen 5, Liessel 
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