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Beste KBO leden, 
 
De zomer is voorbij en de verwarming moet weer aan. U zult misschien al gemerkt hebben dat 
uw energierekening is verhoogd. Bij sommigen is dat al gebeurd en bij anderen wellicht volgend 
jaar. In de nieuwsbrief nummer 6 van juni hebben we al ’n mededeling gedaan over het 
aanvragen van energietoeslag.  
Voor de dagelijkse boodschappen hebben we ook meer geld nodig. 
Daarom willen we u wijzen op de mogelijkheden die er zijn om subsidie en toeslagen aan te 
vragen bij de gemeente Deurne. Het blijkt dat niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt 
daarvan op de hoogte is of er gebruik van maakt. 
Op de website van de gemeente Deurne staat het allemaal heel overzichtelijk bij elkaar: 
www.deurne.nl/zorg-in-deurne . Daar vindt u informatie over alle zorgvragen: Zorg in Deurne, 
WMO, Regelingen voor lage inkomens, Tegemoetkoming energiekosten enz. 
Wat betreft de Energietoeslag: 
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.  
Voor alle vragen die te maken hebben met Zorg, Welzijn en Wonen kunt u altijd hulp en advies 
vragen aan onze  Ouderenadviseurs. Zij kunnen u informeren, doorverwijzen of met u 
meedenken. Zij hebben een cursus gevolgd van KBO-Brabant en zijn goed op de hoogte van 
wetsaanpassingen en andere ontwikkelingen. Bel of mail met onze ouderenadviseur: Els 
Verbeek-Goossens, 06 29414307, everbeek@zorgtuindenhof.nl  
Voor vragen die te maken hebben met de WMO kunt u hulp krijgen van Cliëntondersteuners. 
Ook zij zijn opgeleid door KBO-Brabant. Zowel de ouderenadviseurs als de cliëntondersteuners 
helpen u vrijwillig. Bel of mail met Annie Luijten-van Hal, 06 51015077, a.luijten56@gmail.com . 
Nog ’n paar dienstverleningen waar u gebruik van kunt maken: 
AutoMaatje  
Automaatje is een vervoerservice voor en door buurt- of plaatsgenoten. Vrijwilligers van de 
KBO vervoeren minder mobiele plaatsgenoten met hun eigen auto tegen een kleine 
onkostenvergoeding. Er wordt al volop gebruik gemaakt van Automaatje. Voor een bezoek aan 
de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of voor een afspraak in het ziekenhuis of bij 
de fysiotherapeut.   
Als u hier voor de eerste keer gebruik van maakt kunt u een afspraak maken voor een 
intakegesprek waarin wordt gekeken of u tot de doelgroep behoort en ingeschreven kunt 
worden:  (0493)441405. Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur. 
Mijn Huis Past.  
Senioren worden bijgestaan in het gemakkelijk ouder worden in eigen huis. Een deskundige 
vrijwilliger komt aan huis om met u de aandachtspunten voor veilig en comfortabel wonen te 
bespreken. Op de website www.mijnhuispast.nl/deurne vindt u alle nodige informatie. En er 
komt binnenkort weer een informatiebijeenkomst. 
KBO Liessel is er om u te helpen en KBO-Kring Deurne en KBO-Brabant ondersteunen ons 
daarbij. Maak er gebruik van! 
 
Bestuur KBO Liessel 

http://www.deurne.nl/zorg-in-deurne
mailto:everbeek@zorgtuindenhof.nl
mailto:a.luijten56@gmail.com
http://www.mijnhuispast.nl/deurne
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Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in september 
Ciska van der Velden-Lammers, 5 sept., 95 jaar 
Pieter van Otterdijk, 15 sept., 76 jaar 
We hebben op dit moment 488 leden waarvan 5  gastleden. 
  
Dagreis 
De dagreis van donderdag 1 september is prima verlopen. 
In het Museum ’t Brabants leven stonden, na de koffie of 
thee met krentenbrood en speculaas, vier enthousiaste 
vrijwilligers klaar om ons rond te leiden door het 
museum. De smeuïge verhalen rondom de 
tentoongestelde spullen zorgden voor een gezellige 
middag. Weer met de bus terug in Liessel konden we 
plaats nemen aan de gedekte tafels in het Lijssels Vertier. 
Na een drankje hebben we genoten van een heerlijke 
maaltijd. 
 
Soosmiddag 
Wilt u kaarten of biljarten, loop dan eens binnen op dinsdagmiddag in De Kastanje. Ook voor de 
inloopmiddag van Seniorweb Liessel kunt u op dinsdag terecht. 
 
Kienen 
Iedere 1e donderdag van de maand, op donderdag 6 okt. bent u weer welkom van  
13:30-16:00uur. Aanmelden kan vanaf 13:00uur. 
Contactpersoon: Annie Kuunders 0493 341672. 
 
Schilderen 
De cursus schilderen is gestart met 8 deelnemers, op donderdagmiddag aanvang 13:30uur, 
kosten € 5,00 . Wilt u er ook nog bij dan kunt u zich nog aanmelden bij Annie Kuunders, tel. 
0493 342672 of via ’n mailtje naar kboliessel@gmail.com. Of loop eens binnen op 
donderdagmiddag. 
 
Rikconcours 
Het rikconcours is wekelijks en voor alle leden van de KBO. 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. Helaas is het 
door weersomstandigheden ’n aantal keren niet doorgegaan. Op 22 september kon er gelukkig 
wel worden gefietst met 17 deelnemers. En wie weet, als het de 4e donderdag in oktober goed 
weer is, kan er dan nóg ’n keer worden gefietst! 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. 
 
  

mailto:kboliessel@gmail.com


 

3 
 

 
Seniorweb Liessel 
Op dinsdag 27 september starten de cursussen en 
workshops. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld 
hebben hiervan bericht ontvangen. 
Tip van Seniorweb Liessel: 
Maak het oplichters niet te makkelijk. 
Daar is ook landelijk weer aandacht voor vanuit de 
Rijksoverheid met deze flyer en op t.v. 
Babbeltrucs: Laat niemand zomaar binnen… 
Hulpvraagfraude: U krijgt ’n appje van uw kleinzoon: Hallo 
Opa mijn telefoon is stuk. Dit is mijn nieuwe nummer. En 
dan ’n volgend appje om geld te vragen. Maak geen geld 
over, eerst even bellen om te checken.  
Spoofing: “Hallo dit is uw bank”.  
Maak nooit zomaar geld over. 
Phishing: Eerst checken, dan klikken. 
Kijk voor meer tips op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  
 
De Lijsselse Toffel 
Gezellig samen eten! 
Groep 3 woensdag 28 september  
Groep 1 woensdag 12 oktober 
Groep 2 woensdag 26 oktober 
Groep 3 woensdag 16 november 
Groep 1 woensdag 23 november 
Groep 2 woensdag 7 december 
 
Let op: In november is ’n datum gewijzigd (16 nov. i.p.v. 9 nov.)! 
 
Doorstart Ouderenkoor “De Peelzangers” 
Omdat het ledental van het koor steeds verder terugliep en de dirigent van mening was dat de 
beoogde kwaliteit daardoor niet meer geleverd kon worden, heeft het bestuur eind mei van dit 
jaar in onderling overleg besloten met het koor te stoppen en dat is ook aan diverse instantie 
kenbaar gemaakt. 
Op 13 juni was het laatste optreden van “De Peelzangers” tijdens een korenmiddag in 
gemeenschapshuis “De Moost” in Neerkant. Een van de aanwezige dirigenten – Trudy Timmers 
uit Asten - heeft later contact gezocht met het bestuur en laten weten dat zij wel interesse had 
“De Peelzangers” onder haar hoede te nemen.  
Na een gesprek met haar en enkele repetities later is het besluit genomen een doorstart te 
maken.  
Er wordt voorlopig in de Kastanje gerepeteerd op de maandagmorgen en omdat het koor 
naarstig op zoek is naar nieuwe leden, is iedereen van harte welkom om te komen luisteren en 
eventueel mee te komen zingen. 
Namens het bestuur van “De Peelzangers” 
Ger Meulendijks 
Secretaris 
06-49972624 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Middag van Bemoediging Ommel dinsdag 11 oktober  
Al voor de 36 e keer wordt er jaarlijks in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel 
een speciale middag georganiseerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar 
bemoediging in hun leven: de Middag van bemoediging. 
Dit jaar is het thema van deze viering: Maria, sterk ons vertrouwen in vrede. 
Indien u deze bijzondere viering wilt bijwonen dan bent u van harte welkom op dinsdag 11 
oktober a.s. in Ommel. 
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering, gevolgd door een koffiepauze, 
waarna de speciale ziekenzegening zal plaatsvinden. Rond 16.00 uur is de viering afgelopen. 
Voor aanmelding en informatie: neem contact op met 
Pieternel van Horssen, 06-22945829, p.vanhorssen@outlook.com 
 
Alzheimer Café Peelland 
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 4 oktober, aanvang 19.30 uur in De Beiaard in Asten; 
inloop vanaf 19.00 uur.  
Thema: In gesprek over rouw en verlies.  
 
Van KBO-Brabant 
Collectieve zorgverzekeringen in 2023 
Bijna twee op de drie Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Zorgverzekeraars 
mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is de 
premiekorting op de basisverzekering maximaal 5%. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel 
blijven bestaan, maar dan is alleen premiekorting mogelijk op de aanvullende verzekering. 
  
KBO-Brabant biedt vanaf 2023 drie collectieve zorgverzekeringen aan: 

 VGZ 
 CZ 
 Zilveren Kruis Achmea via AON 

Bij een aanvullende zorgverzekering onder ons collectief bieden VGZ en CZ een jaarlijkse 
vergoeding van het lidmaatschap van KBO-Brabant en premiekorting op de aanvullende 
verzekering. Dat is goed nieuws, want veel van onze leden zijn bij VGZ of CZ verzekerd. 
Wij voeren nog gesprekken met de zorgverzekeraars over de concrete invulling van de polissen. 
Uiterlijk 12 november 2022 moeten zorgverzekeraars hun premie voor zorgverzekeringen 
bekend maken. 
 
Uitnodiging KBO-Brabant Kloosterdag op 12 oktober 2022 
Op woensdag 12 oktober vindt in Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt de Kloosterdag 2022 
plaats. Het thema van de dag is ‘Als senior gelovend in het leven staan’. 
Deelnemers worden op woensdag 12 oktober vanaf 10.00 uur verwacht.  
Het Adres: Udenhoutseweg 15, 5268 CG in Helvoirt. 
Het programma en meer informatie via onderstaande link: 
https://www.kbo-brabant.nl/kloosterdag-2022/  
Via deze link kunt u zich aanmelden. 
Heeft u nog vragen? Bel dan 073-644 40 66 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 

mailto:p.vanhorssen@outlook.com
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