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Beste leden, 
 
Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw stem in de Rabo ClubSupport actie. Dat heeft 
ons dit jaar het mooie bedrag van € 818,92 opgeleverd.  
’n Zeer welkom bedrag nu alles duurder is geworden, dat wij gaan besteden aan  

De Lijsselse Toffel. Samen eten. 
Ook in deze nieuwsbrief staat weer een overzicht wanneer welke groep mag komen eten. Als u 
denkt, dat wil ik ook wel, dan kunt u zich aanmelden en wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
Hebt u belangstelling om als vrijwilliger te helpen koken, laat het ons weten, daarvoor is geen 
wachtlijst. 

In deze nieuwsbrief hebben we voor u nog meer informatie over verschillende 
activiteiten. Nu de herfst weer is begonnen en de klok weer wordt verzet misschien ’n reden te 
meer om er toch eens op uit te gaan. Iedere dinsdagmiddag bent u welkom in De Kastanje. U 
kunt aansluiten bij de kaarters of ’n partijtje mee biljarten. Op donderdagmiddag is er nog plek 
voor de schilderles en iedere eerste donderdag van de maand wordt de kienmiddag gehouden. 
 
Hebt ú misschien recht op de energietoeslag? Verderop nogmaals aandacht daarvoor. 
 
We hopen op veel belangstelling voor de themamiddag Verkeer op donderdag 17 november. 
Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief kunt u het programma lezen en het 
aanmeldingsformulier invullen. We sturen op 4 november nog een mail ter herinnering naar 
alle leden van wie wij het e-mail adres hebben. Heeft u op 4 november géén mail van ons 
ontvangen dan betekent dat dat wij uw juiste e-mail adres niet (meer) hebben. Wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om ons een mailtje te sturen met uw naam en adres. Dan kunnen wij onze 
mailadressen bijwerken en ontvangt u voortaan weer alle e-mails van KBO Liessel: 
kboliessel@gmail.com . 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in september 
Jan Jaspers, op 28 sept., 97 jaar 
We hebben op dit moment 487 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Rikconcours 
Iedere woensdagavond kunt u in De Kastanje meedoen met het rikconcours. U kunt zich 
aanmelden vanaf 18.30 uur, het concours begint om 19.00 uur. Het inschrijfgeld is € 2,00 en er 
zijn leuke prijzen te winnen. Contactpersoon is Marga Huibrechtse, tel. 06 53935358 
De winnaars van september zijn:  
7 September    Piet Vriens 
14 September  Marcel v d Heuvel 
21 September  Jo v d Mortel 
28 September  Harrie v Vlerken.   
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De Lijsselse Toffel 
Gezellig samen eten! 
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.)! 
 
Kerstviering 
De kerstviering is dit jaar op donderdagmiddag 15 december. In de volgende nieuwsbrief 
plaatsen we het programma en dan kunt u zich ook aanmelden. Maar noteer de datum alvast in 
uw agenda of op de kalender! 
 
Seniorweb Liessel TIP: 
Toetsgeluid uitzetten 
Het uitzetten van het geluid van de toetsaanslagen op een Samsung-tablet en -smartphone met 
Android 11 of 12 doet u met de stappen hieronder. Op andere Android-apparaten werkt het op 
een vergelijkbare manier. 

 Tik op Instellingen. 
 Tik op Geluiden en trillen. 
 Tik op Bediening systeemgeluid/trillen. 
 Controleer of het schuifje achter 'Samsung Toetsenbord' blauw is. Is dat het geval? Tik 

er dan op. Het schuifje wordt wit en het geluid van het toetsenbord staat uit. 
Hebt u andere vragen: Kom dan op dinsdagmiddag naar onze Seniorweb inloopmiddag in De 
Kastanje. 
 
Aanbod Klusjesman 
Marinus van der Burgt, Mgr Berkvensstraat 12 in Liessel heeft al verschillende leden van de KBO    
kunnen helpen met kleine klusjes. 
Hij biedt zich aan om bij mensen die niet de mogelijkheid hebben om zelf kleine klusjes te doen, 
hand en span diensten te verrichten zoals ’n lamp verwisselen, ‘n schilderij of brandalarm 
ophangen, e.d. Alles in goed overleg met alleen een vergoeding voor materialen.  
U kunt bellen met Marinus ’s avonds na 5 uur 06 22710862. 
 
Voorstelling van De Plankeniers 
De Plankeniers presenteren een komedie in drie bedrijven  
‘Geld maakt niet gelukkig’, 
Dit jaar vindt de middagvoorstelling plaats op woensdag 7 december. 
Aanvang: 14.00 uur, zaal in De Kastanje open: 13.00 uur. 
De entree bedraagt 10 Euro incl. 1 kopje koffie/thee, 
Dit bedrag kan bij binnenkomst, graag gepast, aan de kassa worden voldaan. 
 
Van KBO-Brabant 
Senioren Expo  
De Seniorenexpo 2023 vindt plaats van 17 t/m 22 januari in het Evenementencomplex 
Koningshof te Veldhoven. Ook deze keer werkt KBO-Brabant mee aan de beurs. Op vertoon van 
het KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-leden een korting van € 4,00 op de entreeprijs van 
€ 10,00. In het najaar wordt de Expo in de ONS aangekondigd. 
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Zorgverzekeringen en korting 
Voor 2023 heeft KBO-Brabant met drie zorgverzekeraars collectieve contracten afgesloten. Het 
gaat om CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via AON). Een premiekorting op de basisverzekering is vanaf 
2023 wettelijk niet meer toegestaan, maar korting op de aanvullende verzekering is nog steeds 
mogelijk bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis.  
Als leden zich via het collectief van KBO-Brabant aanvullend verzekeren bij CZ en VGZ krijgen zij 
bovendien jaarlijks hun lidmaatschap (tot een maximum van € 25,-) terug. Bij VGZ geldt dit voor 
de aanvullende verzekering VGZ Zorg: Goed, Beter en Best en bij CZ uitsluitend als de 
Aanvullende Verzekering Leden wordt afgesloten. 
Binnenkort krijgen we via de mail meer informatie van KBO-Brabant. Dat zullen we u 
doormailen en het wordt in de volgende nieuwsbrief opgenomen. 
 

 
Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd? Neem dan contact op met de gemeente.  
Of kijk eerst eens op de website: 
Tegemoetkoming energiekosten voor mensen met een laag inkomen | Gemeente Deurne 
U kunt de toeslag aanvragen met het aanvraagformulier. Dit doet u snel en makkelijk door te 
bellen of mailen. De energietoeslag wordt uitbetaald via de Peelgemeenten.  
Telefoonnummer voor vragen over de aanvraag of de betaling: 088 -  50 13 300 (keuze 3), op 
werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Aanvragen kan nog tot 1 november. 
De eenmalige energietoeslag wordt in 2023 opnieuw uitgekeerd. Meer informatie hierover 
volgt op een later moment als daar meer over bekend is. 
Er zijn veel nepberichten in omloop. Wij raden u aan niet in te gaan op e-mails, sms’jes of 
telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op energietoeslag. 
 
 
 

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

https://www.deurne.nl/tegemoetkoming-energiekosten-voor-mensen-met-een-laag-inkomen
mailto:kboliessel@gmail.com
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Themamiddag Verkeer donderdag 17 november 2022 
in De Kastanje 

 
Iedereen wil graag zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk blijven deelnemen aan het verkeer.  
Of dat nu is met de auto, op de fiets, e-bike of scootmobiel of als voetganger, met of zonder 
rollator. 
Ton van den Heuvel heeft 40 jaar gewerkt als rij instructeur en rijschoolhouder in Deurne en is 
nu gepensioneerd. Hij zal op deze middag onze kennis opfrissen wat betreft het verkeer: de 
verkeersregels, verkeersveiligheid, weginrichting enz. Ook zal hij al uw vragen beantwoorden.  
U mag ook een foto van een verkeerssituatie mailen naar kboliessel@gmail.com en dan zal Ton 
van den Heuvel op deze specifieke situatie ingaan.  
 
Het programma voor deze middag is als volgt: 
vanaf 13.00 uur binnenkomst met koffie of thee 
13.30 uur  Presentatie door Ton van den Heuvel: Opfrissen Verkeersregels 
14.30 uur  Pauze 
In de pauze krijgt u een consumptie aangeboden door KBO Liessel en kunt u 
gezellig bijpraten en ontspannen met accordeon muziek van Petro Bouwmans. 
15.00 uur  Wat heeft u geleerd van deze presentatie (of wat wist u al)?  

Iedereen maakt ’n kleine test en na een kwartiertje worden de 
antwoorden gezamenlijk besproken. 

16.00uur Einde programma.  
U kunt wat napraten, met op de achtergrond nog ’n keer accordeon muziek en ’n laatste 
consumptie van KBO Liessel. Om ongeveer half 5 gaan we allemaal weer huiswaarts. 
We hopen op een grote opkomst en we willen vanwege de organisatie graag weten met  
hoeveel we die middag zijn. Daarom vragen we u om u aan te melden met onderstaand  
formulier. U mag uw aanmelding ook mailen.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aanmeldingsformulier Themamiddag VERKEER op donderdag 17 november 
Als u met 2 personen naar de vergadering komt vul dan 2 voornamen in. 
 
  
Voornaam/namen  : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
Achternaam   : …………………………………………………………………………………………..  
 
 
Straat + huisnummer  : …………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefoonnummer  : ……………………………………………. 
 
Lever dit formulier vóór 10 november in bij Jan Mennen, Oude Molen 8a, OF 
Mail uw gegevens vóór 10 november naar kboliessel@gmail.com 

mailto:kboliessel@gmail.com
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