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Beste leden, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over verschillende activiteiten van KBO Liessel.  
 De themamiddag Verkeer was goed bezocht en werd met een pittige en snelle test afgesloten.  
  KBO-Brabant is gestart met een grote ledenwerfactie. Wij willen ook graag nieuwe leden 
en we doen dus mee met deze actie. In Rond de Toren staat deze maand een stukje van ons en 
in het Weekblad voor Deurne van KBO-Kring Deurne. En u, als lid van KBO Liessel, kunt ons 
daarbij ook helpen. Vertel aan uw familie en buren wat KBO Liessel zoal doet. 
  Wij hebben in deze nieuwsbrief het bericht van KBO-Brabant overgenomen over de 
kortingen van de zorgverzekeringen in 2023 via KBO-Brabant. 
  Op de laatste pagina vindt u het programma en het aanmeldingsformulier voor onze 
kerstviering. We zijn blij dat we de kerstviering dit jaar eindelijk weer mogen organiseren. We 
kijken uit naar een grote opkomst. Dus meld u aan! 
 
Bestuur KBO Liessel 
 
Mutaties in het ledenbestand 
Overleden in november 
Leen Winters-Damen  8 november 96 jaar 
Wim van Stratum  15 november 90 jaar 
Nieuwe leden 
Mariet van Rixtel-Kerkhoff 
Jan en Riecky van Heugten - Bronstein 
We hebben op dit moment 488 leden waarvan 5 gastleden. 
 
Themamiddag Verkeer 
Donderdag 17 november hadden we voor u de 
themamiddag Verkeer georganiseerd. Het 
bestuur was heel blij met de grote opkomst (55 
leden) en aan de reacties te horen was het een 
geslaagde middag! 
Ton van den Heuvel, gepensioneerd 
rijschoolhouder, legde ons aan de hand van een 
presentatie heel veel verkeersregels uit.  
En Petro Bouwmans speelde, voor en na en in de pauze gezellige accordeonmuziek. 
Er is een boekje: “Veilig op weg in het verkeer; bijscholing/nascholing”. Er zijn er nog ’n paar te 
koop voor € 6,00 op dinsdagmiddag in De Kastanje. 
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Rikconcours 
De prijswinnaars van Oktober 2022  
05 Oktober    Maria Mennen Joosten 
12 Oktober    Marga Huibrechtse Jansen 
19 Oktober    Jo van de Mortel 
26 Oktober    Piet Vriens 
Wilt u ook eens deelnemen aan het rikconcours? Kom dan op woensdagavond naar De 
Kastanje. Aanmelden kan vanaf 18.30 uur, het concours begint om 19.00 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 2,00 en er zijn leuke prijzen te winnen. 
 
De Lijsselse Toffel 
Gezellig samen eten! 
Groep 1 woensdag 23 november 
Groep 2 woensdag 7 december 
Groep 3 woensdag 4 januari 2023 
 
Kienen 
Donderdagmiddag 1 december ben u weer welkom om te komen kienen van 13.30-16.00 uur in 
De Kastanje. Aanmelden kan vanaf 13.00 uur. De kosten zijn € 3,00 per kaart en er zijn mooie 
prijzen te winnen! 
 
Seniorweb Liessel  
TIP 
Alle banken besteden aandacht aan veilig bankieren via internet of met de app.  
Banken vragen u nóóit via een e-mail, sms of ander bericht om: 

- uw betaalpas op te sturen 
- uw pincode of wachtwoord online in te vullen 
- geld over te boeken 
- een nieuwe betaalpas aan te vragen of 
- in te loggen 

Kijk op de website van uw bank voor meer tips en informatie. 
De Rabobank had dinsdag 15 november een online event ‘Houd je geld veilig, herken fraude’. 
U kunt u deze uitzending bekijken op www.rabobank.nl/veilig onder het kopje ‘Actueel’,  of 
rechtstreeks via www.rabobank.nl/veiligbankieren/online-fraude-event-15-november-2022. 
Hier komt vanaf 25 november ook de ondertitelde versie beschikbaar.  
De moeite waard om de uitzending te bekijken. 
Of lees de informatie op onderstaande website van de gezamenlijke banken. 
Herken en voorkom fraude in 10 lessen - Zo Werkt Fraude 
 
Mantelzorgwaardering Deurne 
Dit jaar heeft de gemeente ervoor gekozen om een Deurnese cadeaubon ter waarde van  
50 euro te verstrekken aan mantelzorgers boven de 18 jaar. Deze cadeaubon is voor een 
onbeperkte periode in te zetten in winkels van lokale ondernemers. Jonge mantelzorgers (tot 
18 jaar) ontvangen na aanmelding een bedrag van 50 euro op hun bankrekening. 
Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering? 
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering, moet je aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 

• Minstens drie maanden en tenminste acht uur per week onbetaalde ondersteuning 
bieden aan een inwoner van Deurne. 

http://www.rabobank.nl/veilig
https://www.rabobank.nl/veiligbankieren/online-fraude-event-15-november-2022
https://zowerktfraude.nl/
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• Als je voor iemand zorgt in een andere gemeente, kun je in die gemeente de waardering 
aanvragen. 

• Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij opgroeien in een thuissituatie waar meer dan 
gebruikelijke zorg nodig is. Gebruikelijke zorg is de normale ondersteuning die partners, 
ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie, vrienden, naasten of buren 
aan elkaar geven. 

Aanmelden kan tot en met 31 december 2022. Klik op onderstaande website voor meer 
informatie en voor het aanvraagformulier.  
https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorgwaardering-deurne  
 
Van KBO-Brabant 
Wijziging zorgverzekeringen 2023 
Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen aangebracht in de zorgverzekering. Zo 
mogen zorgverzekeraars geen premiekorting meer geven op de basisverzekering, alleen op de 
aanvullende verzekering. 
Inmiddels is de polis van uw huidige verzekeraar met de nieuwe tarieven in uw mailbox 
gekomen of op uw deurmat gevallen.  
Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-Brabant collectiviteitsvoordelen op uw 
aanvullende zorgverzekering: VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Aon.  
 
VGZ 
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest voor de 
verzekering via het collectief van KBO-Brabant. Het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant 
voor VGZ is 87718266. U kunt ook bellen naar 088 1311234. Meer informatie en een 
instructiefilmpje vindt u op www.vgz.nl/kbo-brabant. 
 
CZ 
Bij CZ krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende verzekering als u kiest voor de aanvullende 
verzekering CZ leden. Het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant voor CZ is 14103648. U kunt 
ook bellen naar 088 5557777.  
Meer informatie op www.cz.nl/kbo-brabant.  
Als u nú via uw KBO-Afdeling of KBO-Kring collectief verzekerd bent bij CZ, dan wordt uw polis 
per 1 januari 2023 automatisch omgezet naar het collectief van KBO-Brabant. 
 
Zilveren Kruis via Aon 
Via Aon krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende verzekering van Zilveren Kruis als u kiest 
voor het collectief van KBO-Brabant. Het collectiviteitsnummer van KBO-Brabant is ZK/Aon: 
207088388. U kunt ook bellen naar 040 2611888. 
Meer informatie op www.aonverzekeringen.nl/kbobrabant.  
 
Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ 
VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze vereniging als u een 
aanvullende verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van KBO-Brabant staat hoe u 
die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval 
nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of 
CZ. Bent u niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al van plan om over te stappen 
naar een andere zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een van deze twee! 
Helpdesk actief vanaf maandag 14 november 
Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij VGZ, CZ of 

https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorgwaardering-deurne
http://www.vgz.nl/kbo-brabant
http://www.cz.nl/kbo-brabant
http://www.aonverzekeringen.nl/kbobrabant
https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
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Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant?  
Bel met de helpdesk zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur.  
Komt u er zelf niet uit, ook niet met hulp van familie of vrienden, bel dan met Joke van der Tol 
(secretaris KBO Liessel), 06 24801969. Dan kunt u een afspraak maken voor een dinsdagmiddag 
in De Kastanje, waar enkele leden van de werkgroep Seniorweb Liessel u verder helpen. 
 
Alzheimer Café Peelland 
Het Alzheimer Café Peelland bestaat 5 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan is er op dinsdag 6 december een Jubileumvoorstelling: 

Wie van de drie heeft dementie 
Een vrolijke clowneske voorstelling van Theater Aan De Lijn. Twee zussen en een broer, alle drie 
op leeftijd, proberen te ontdekken wie dementie heeft. Kaartjes voor deze voorstelling kunnen 
(gratis) besteld worden via alzheimercafepeelland@gmail.com  
De bijeenkomst vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten en 
begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.00 uur. Deze keer wordt niet 
begonnen met een kop koffie, maar krijgt men na afloop een consumptie en is er gelegenheid 
om na te praten. 
 
Joke van der Tol 
Secretaris KBO Liessel 
kboliessel@gmail.com 
tel 06 24801969 

mailto:alzheimercafepeelland@gmail.com
mailto:kboliessel@gmail.com
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          Kerstviering        

Onze Kerstviering is dit jaar op donderdagmiddag 15 december a.s. in de Kastanje. De zaal is 

open vanaf 13.00 uur en een half uur later wordt er begonnen met een stemmig Kerstverhaal in 

samenwerking met Jan en Toos Verberne die voor de muzikale opluistering zorgen. Hierna volgt 

een korte pauze met koffie/thee en kerstbrood. Rond 15.00 uur treedt Gerard van Kol op, de 

troubadour van Lijssel, en in de pauze  krijgt u een consumptie aangeboden. De middag wordt 

afgesloten met een goed gevulde koffietafel (met soep en een kroket) en een loterij. De kosten 

voor deze middag bedragen € 13,00 p.p. KBO-leden kunnen zich opgeven tot en met  

zondag 11 december a.s.  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                           

Aanmeldingsstrookje kerstviering  15 december 2022  

 

NAAM___________________________________________________________ 1e persoon 

 

NAAM___________________________________________________________ 2 e persoon  

 

ADRES________________________________________________________________  

De betaling van € 13,00 per persoon dient u over te maken op bankrekeningnummer 

NL25RABO 0129001457 vóór  zondag 11 december  2022, onder duidelijke  vermelding  Kerstviering 

met  naam en adres . Dit deelnamestrookje inleveren vóór 11 december 2022 bij Jan Mennen, Oude 

Molen 8a. Of stuur ’n e-mail met de gevraagde gegevens naar:  kboliessel@gmail.com 

mailto:kboliessel@gmail.com

