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Van de bestuurstafel 

 

 “Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, is wat de overheid 
ons voortdurend toeroept. Dat is trouwens ook wat vele ouderen 
zelf willen. In een recente publicatie van de Rabobank over 
zelfstandig wonen lees ik een aantal nuttige tips die ik u niet wil 
onthouden. Als zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen 
moeilijker wordt zijn er diverse instanties die u hierbij kunnen 
helpen. 
● Bij de gemeente  kunt u terecht voor hulp via de WMO. De 
gemeente is verplicht om ouderen met een beperking te helpen 
om mee te doen in de samenleving. Bij het WMO-loket kunt u 
terecht voor bijv. hulp in de huishouding, dagbesteding, tijdelijke 
ontlasting van ’n mantelzorger, woningaanpassing, vervoer en 
boodschappendienst. 
● Als het noodzakelijk is om uw huis aan te passen of te 
verbouwen om zelfstandig te kunnen blijven wonen kan de bank 
u advies geven over de financiële mogelijkheden. Zo kunt u een 
hypotheek nemen op de overwaarde van uw huis, bij de 
Rabobank tot 67,5%. Die overwaarde kunt u gebruiken voor de 
financiering van een verbouwing, als aanvulling op uw AOW en 
pensioen of schenken aan uw (klein)kinderen. 
● Als u aanpassingen nodig heeft in uw huurhuis kunt u daar de 
verhuurder  (hier meestal de woCom)  om  vragen, maar die is 
niet verplicht daar aan mee te werken. In dat geval kunt u naar 
het WMO-loket van de gemeente gaan. Als de gemeente de 
nodige aanpassingen doet, of u doet dat zelf, dan heeft u daar 
geen toestemming voor nodig van uw verhuurder. Als u de huur 
opzegt, hoeft u de aanpassing niet ongedaan te maken. 
● Heeft u thuis verpleging nodig dan kunt u de wijkverpleeg- 
kundige inschakelen. Onder wijkverpleging vallen verpleeg- 
kundige handelingen zoals wondverzorging, klaarzetten van 
medicijnen, stomazorg, katheteriseren en ALD (Assistentie bij 
Dagelijkse Levensverrichtingen) zoals aan- en uitkleden, wassen 
en douchen, verzorging van de huid. In de meeste gevallen wordt 
deze zorg vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Er 
geldt geen eigen risico. Heeft u vragen hierover of wilt u er meer 
over weten of heeft u hulp nodig bij het aanvragen kom dan naar 
de Inloop op dinsdagmorgen vanaf 10.00u in het Dorpshuis. Onze 
dorpsondersteuner, die daar aanwezig is, en het Team Zorg en 
Welzijn Lieshout helpen u graag verder. 
                                                                             W. Damen Voorzitter                                                 
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Agenda 

 di  26  3 Thema Verliesverwerking    

 za 30  4 Lieshouts Bridgetoernooi    

 

activiteiten in november-december 2019 
 

 

Film 3 Filmcyclus  
Op dinsdagmiddag 5 november is de 3de film in deze cyclus: “En Man Som Heter Ove” ( Een Man 
Die Ove Heet), ’n film van Hannes Holm uit 2015. ’n Recensie zegt over deze film: Prima Zweedse 
drama/komedie met een uitstekende Rolf Lassgård in de hoofdrol. Het verhaal is zowel grappig als 
ontroerend en vooral daardoor is ‘En Man Som Heter Ove’  voor het merendeel erg boeiend. De film is 
gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2012 van Fredrik Backman. In 2016 werd de film genomineerd 
voor zes Guldbaggen, waarvan er twee gewonnen werden, en de film behaalde eveneens de 
publieksprijs. 
 

 

Samen Uit Eten 
Op woensdag 13 november gaan we Samen Uit Eten bij “Gasterij D’n Heikant” , het restaurant op 
Landgoed D’n Heikant, Asdonkseweg 6, 5735SP Aarle-Rixtel, t 0492-550871. We worden daar verwacht 
om 18.00u. Van mensen die er onlangs nog gegeten hebben horen we zéér positieve geluiden over de 
kwaliteit van de keuken daar. U kunt zich aanmelden om mee te gaan Samen Uit Eten bij de Inloop op 
dinsdagmorgen in het Dorpshuis, t/m dinsdag 5 november. We hebben gekozen voor het Midweek 
Menu, voor €15,95. Hierbij kunt U kiezen uit 5 voorgerechten, 5 hoofdgerechten en 3 desserts. Bij de 
Inloop liggen menukaarten klaar voor elke deelnemer. We verzoeken u vooraf uw menu samen te 
stellen. U kunt de kaart invullen bij de Inloop uiterlijk dinsdag 5 november. Betalen kan contant bij de 
Inloop of bij voorkeur via de bank NL34 RABO 0128 9326 19 o.v.v. Samen Uit Eten. 
 

 
Excursie Slachterij van Rooi Meat BV Helmond 
Op donderdag 14 november organiseren wij een excursie naar Slachterij van Rooi Meat BV in 
Helmond. De belangstelling voor deze excursie naar dit bekende bedrijf is enorm : liefst 56 
inschrijvingen. In goed overleg met de heer Martin van Rooi is besloten de groep in tweeën te splitsen 
en de excursie twee keer te houden. De eerste begint om 13.00u en de tweede om 15.00u 
We vertrekken gezamenlijk met carpooling vanaf de grote parkeerplaats bij de school, om 12.30 uur  
voor de excursie van 13.00 u en om 14.30u voor de excursie van 15.00u. Wie meerijdt betaalt €2,00 
aan de chauffeur. Het adres is van Rooi Meat BV Roggedijk 4 5704 RH Helmond. 
We danken de heer van Rooi om op deze manier de excursie voor zoveel mensen mogelijk te maken. 
De deelnemers horen nog bij welke excursie zij verwacht worden. 

      november december 

Datum Pag Activiteit Datum Pag. Activiteit 
   za   2  H. Mis voor overleden leden   Ma  9    4 Breifabriek / Kerstmarkt 

  di   5  2 Film 3 KBO Filmcyclus  di  10    4 Workshop Kerstbloemstuk 

wo  13  2 Samen uit eten  do 12    5 KBO Leesgroep 

 do 14  2 Excursie v. Rooi Maet B.V.  zo 15    5 Kerstrollershow 

ma 18  3 Lezing 2 Kunst ma 16    5 Kerststukjes maken 

wo 20  3 Korenmiddag Vogelenzang   di 17    6   Kerstviering KBO Lieshout 

 vr  22  3 KBO Super Kienavond    
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Lezing 2 Kunst 2019/20 
Op maandagavond 18 november, om 20.00u, verzorgt mevr. Ine Pels, neerlandica en 
kunsthistorica, in het Dorpshuis de tweede avond van de Lezingenreeks Kunst 2019/20. Het onderwerp 
van deze avond is: Claude Monet (1840-1926). In een artikel van cultuurjournalist Homme Siebenga in 
het Museumtijdschrift van oktober-november 2019 over de grote Monet tentoonstelling in het 
Kunstmuseum in Den Haag (12 oktober t/m 2 februari), noemt  hij Monet “de grootste en beroemdste 
schilder van Frankrijk”. “In Den Haag zijn maar liefst veertig zinderende tuinlandschappen te zien van 
Claude Monet. Die waren even grensverleggend, toen passé en werden daarna herontdekt, met dank 
aan de Amerikanen”, aldus Siebenga in het Museumtijdschrift. 
 

 
 

Korenmiddag ”S.K.Vogelenzang” 
Op woensdag 20 november organiseert ons Seniorenkoor Vogelenzang  de 15de grote Korendag 
in de Grote Zaal van het Dorpshuis. De middag begint om 13.30u  en wordt geopend door de heer 
Wim Verhoeven, de voorzitter van ons koor. Daarna spreekt Wethouder Monica Slaets 
“Inwonerparticipatie” van Laarbeek. In de pauze is er een loterij met fraaie prijzen. Zes 
Seniorenkoren komen, op uitnodiging, laten horen waartoe zij in staat zijn. De koren die dit jaar voor 
u zullen zingen zijn “De Vrolijke Zangers” uit Zijtaart, het “Oda-koor”  uit Sint-Oedenrode, “Nooit 
Gedacht” uit Milheeze, het “Hevo-koor” uit Rosmalen, “Wij Willen Zingen” uit Weert, “Tieners van 
Toen” uit Eindhoven en ons eigen onvolprezen koor “Vogelenzang”. 
“Tieners van Toen”  kunt u nog kennen van hun geweldige optreden tijdens onze Kerstviering enkele 
jaren geleden. Het zijn altijd bijzondere en druk bezochte middagen waar liefhebbers van koorzang 
urenlang kunnen genieten van de koorzang van een zevental Seniorenkoren. Wie van koorzang 
houdt, mag zo’n middag niet missen. U bent welkom. De toegang is gratis. Seniorenkoor 
Vogelenzang is er al druk voor aan ’t repeteren! Om 17.30u wordt de Korenmiddag afgesloten door 
de voorzitter van het koor de heer Wim  Verhoeven. 

 
 

KBO Lieshout Super kienavond 
Op vrijdagavond 22 november houden wij 
een Super kienavond met interessante prijzen 
Wij nodigen iedereen uit deze Super 
kienavond mee te komen maken. Het 
prijzenarsenaal bevat vele rondes met 
enveloppen extra gevuld, daarnaast goed 
gevulde  levensmiddelentassen, 
koffiepakketten, en u maakt kans op de 
Jackpot. De altijd gezellige en gemoedelijke 

kienavonden beginnen om 20.00u in de Grote 
Zaal van het Dorpshuis. De zaal is open vanaf 
19.00u. De nummers worden niet alleen 
afgeroepen maar zijn ook te zien op een 
digitaal scherm. De populaire kienavonden 
worden altijd goed bezocht door zo’n 60 á 70 
enthousiaste kieners die aan lange tafels 
gezeten het spannende spel spelen. Iedereen 
is welkom. 

 

 

Info-avond over verliesverwerking en rouwen 
Op dinsdag 26 november organiseert de Werkgroep Gezondheidsvoorlichting van het Wit-Gele 
Kruis Lieshout-Mariahout en de Werkgroep Oudereneducatie voor KBO Lieshout een thema-avond 
over het onderwerp: Verliesverwerking en rouwen. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout. De toegang is gratis en vooraf aanmelden niet nodig.  
Als we aan rouwen denken, denken we vooral aan mensen die een naaste verloren hebben. Maar, in 
ons leven worden we continu geconfronteerd met momenten van rouw. Het eerste rouwmoment 
begint al bij de geboorte. Je raakt dan de warmte, liefde en veiligheid kwijt die je in je moeders buik 
ervoer. Hoe ouder je wordt, hoe meer rouwmomenten je meemaakt. Je kinderen die het huis 
uitvliegen, je stopt met werken, je kunt niet meer sporten, reizen, autorijden, fietsen, etc. 
Anne-Marie Koppens-Linders is (rouw)therapeut. Zij kan u meer informatie geven over wat rouwen is 
en welke vormen van rouw er zijn. Wat u zelf kunt doen bij rouw en welke begeleiding u hierbij kan 
helpen.  

 



4 
 

Lieshouts Bridgetoernooi 
In mei 2018 organiseerde de seniorenvereniging KBO-Lieshout 
in samenwerking met bridgeclub “De Poort van Binderen” voor 
de eerste keer het Lieshoutse Bridgetoernooi. De drijvende 
kracht achter dit nieuwe  toernooi was de eind vorig jaar 
helaas overleden Jan van Zuijlen. Er is in 2018 onder andere 
gestreden om een wisselbokaal, die werd gewonnen door Fons 
en Francien van der Linden. 
Dit jaar zal het Lieshouts Bridgetoernooi gehouden worden op 

zaterdag 30 november in het Dorpshuis te Lieshout. Aanvang van de wedstrijd is 13.30 uur. Men 
wordt verzocht uiterlijk 13.15 uur aanwezig te zijn. Aan dit Bridgetoernooi kan worden deelgenomen 
door leden van KBO-Lieshout, leden van bridgeclub “De Poort van Binderen” en overige inwoners van 
Laarbeek. Er kunnen maximaal 40 paren geplaatst worden. Inschrijven uiterlijk 23 november 2019 
door het overmaken van €10,- per paar op bankrekeningnr. NL03 RABO 0128 909994 t.n.v. J. van 
Asseldonk, Lieshout onder vermelding van naam, adres en e-mailadres. Voor meer informatie  
namens KBO:  Jan van Asseldonk, 06-23612897,  e-mail  jmvanasseldonk361@kpnmail.nl 
namens De Poort van Binderen: Nettie van Straten, 0499-324919, e-mail ajnvanst@caiway.nl 
 

 

Naar Kerstshow Marcienne en de Kerstmarkt Aken 2019 
Op veler verzoek 
wordt er dit jaar 
weer een reis 
georganiseerd 
naar de bekende 
en populaire 
Marcienne 
Collection in 

Heinsberg, Duitsland. De datum is maandag 
9 december. Eerst bezoeken we de 
Marcienne Collection. Er is ontvangst met 
koffie/thee met een lekker stuk gebak. Daarna 
krijgen we de actuele Marcienne collectie 
gepresenteerd in een sprankelende Kerst 
modeshow. Vervolgens is er nog tijd om 
gezellig te shoppen in de Marcienne boutique. 

Speciaal voor de mannen met belangstelling 
voor techniek is er de mogelijkheid van een 
rondleiding door de breifabriek, productie- en 
confectieafdelingen. Kort voor vertrek staat er 
weer verse koffie en thee klaar. Vanaf 13.15u 
gaan we verder naar Aken voor een bezoek 
aan de Kerstmarkt, tot ca. 17.00u. De bus 
vertrekt vanaf het Dorpshuis in Lieshout om 
09.00u. De prijs voor de reis met de bus en 
het bezoek aan de Marcienne Collection en de 
Kerstmarkt in Aken is €15,00. Graag te 
voldoen bij inschrijving bij de Inloop. De 
belangstelling is groot: wie nog mee wil wordt 
verzocht zich z.s.m. op te geven bij de Inloop. 
Betaling via de bank kan ook ovv Marcienne ( 
Rabobank: IBAN: NL34 RABO 0128 9326 19)  

 

 
 

Workshop Kerstbloemstukken maken 
Dinsdag 10 
december om 
19.30u kunt u 
kerstbloemstukken 
maken tijdens de 
Workshop die 
gehouden wordt 

onder leiding van bloemist Ralph Bertens van 
Bloemend in de Dorpsstraat. Mensen die hier 
in voorgaande jaren aan hebben meegedaan 
weten nog hoe fraai de kerststukken zijn die 
Ralph ontwerpt en onder zijn inspirerende en 
deskundige leiding tot stand komen tijdens 
zijn workshop. Bloemist Bertens zorgt voor 

alle bloemen en verdere benodigdheden. Hij 
vraagt u wel zelf een mesje en/of 
snoeischaar mee te brengen. We beginnen 
om 19.30u in het Dorpshuis. Leden kunnen 
zich vanaf nu opgeven voor deelname bij de 
Inloop in het Dorpshuis op dinsdagmorgen 
van 10.00u tot 11.30u t/m uiterlijk dinsdag 3 
december, of rechtstreeks bij Bloemist Ralph 
van Bloemend.  De kosten voor deelname 
aan de workshop bedragen € 25,00, inclusief 
een kopje koffie. Voor onze leden is er de  
gereduceerde prijs van €22,50. Het zijn altijd 
bijzonder gezellige en geslaagde 
bijeenkomsten. 

 

 

mailto:jmvanasseldonk361@kpnmail.nl
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KBO Lieshout Leesgroep 
door: Nelly de Groot Cooijmans 

Op donderdag 12 
december komt de schrijver 
Peter Buwalda naar het 
Literair Café en daarom gaat 
de leesgroep vooraf een boek 
van hem lezen. De keuze is 
gevallen op “Otmars Zonen” , 
een lijvig boek, maar men 
heeft er ruim de tijd voor. 

Eerst is er de bespreking binnen de groep op 
5 november en daarna het bezoek aan het 
Literair Café. Vooraf gaat de leesgroep (op 
eigen kosten) gezellig een hapje eten 
vanwege het 10-jarig jubileum Wilt u eens 
komen luisteren en meepraten? U bent van 
harte welkom. De bijeenkomsten worden 
gehouden in de Hofkamer van Franciscushof 
en beginnen om 20.00 uur.  

 
 

KerstROLLERshow 

Van Rollerclub ”De Oude Molen”  in Beek en 
Donk hebben we een uitnodiging ontvangen 
om met een speciaal groepsarrangement 
naar hun KerstROLLERshow te komen kijken 
op zondag 15 december om 16.00u. Het 
arrangement houdt in: gereserveerde 
plaatsen voor de hele groep, gratis 
garderobe en een drankje in de pauze. We 
komen via een andere ingang binnen en 
worden daar door een van de medewerkers 
opgewacht en naar de plaatsen gebracht. De 
kosten zijn €13,00 pp. en €11,50 voor 
kleinkinderen t/m 11 jaar. Dat is ook de prijs 
voor een gewoon kaartje, maar omdat we 
met een groep komen krijgen we de extra’s 
er bij.  

Dit jaar nemen zij de kijkers 
mee op een ontdekkingsreis 

rond de wereld en wordt er een kijkje 
genomen bij de verschillende landen en 
culturen die er op de wereld zijn.  Rollerclub 
De Oude Molen uit Beek en Donk heeft vele 
kampioenen in huis, met internationale 
ervaringen. Enthousiaste vrijwilligers 
ontwerpen en maken bijzondere kostuums, 
accessoires en attributen. En in de lokale 
sporthal wordt een speciaal rolschaatstheater 

gebouwd. “De KerstROLLERshow is een 

uniek uitje”, aldus de Rollerclub, “en door 
enthousiaste bezoekers worden we vaak 
vergeleken met Holiday on Ice, waarbij ze 
ons zeker zoveel waarderen. Het is een 
wervelende Show op rolschaatsen waar u 
geniet van dans, theater, vaart, ritme, humor 
en ontroering in gevarieerde bijzondere 
acts.”De datum van de voorstelling is 
zondag 15 december om 16.00 uur.  De 
voorstellingen zijn in Sporthal D’n Ekker Beek 
en Donk. Vanaf nu kunt u zich opgeven bij 
de Inloop. Graag meteen betalen. 

 

 
  

Kerststukken maken voor onze Kerstviering 
Elk jaar maken een aantal vrijwilligers kerststukken voor onze 
zieke leden en voor de kerstloterij in de pauze van onze 
Kerstviering. Ook dit jaar zijn we voor deze dankbare activiteit van 
harte welkom in de mooie loods bij de familie Van Bommel in de 
Schutsstraat, op maandag 16 december, vóór de middag en/of 
ná de middag. Laat u ons even weten bij de Inloop als u mee wilt 
helpen met kerststukjes maken. Voor koffie met wat lekkers wordt 
gezorgd. 
  

We vragen dringend mensen die mee willen komen helpen!! 
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Kerstviering 
Onze jaarlijkse Kerstviering is weer in Zaal De Koekoek, en wel op dinsdag 17 december. De zaal 
wordt door Karel Huygens en zijn team zoals altijd weer prachtig in Kerstsfeer gebracht. De indeling 
van de zaal vorig jaar was een succes. Dus in plaats van de lange tafels krijgen we ook dit jaar 
weer tafels van maximaal 8 personen. Ontmoeten en buurten krijgen zo wat meer de nadruk. 
Om 13.30u gaat de zaal open en worden we ontvangen met koffie of thee met Amarenen kerstbrood. 
Om 14.00u opent voorzitter Willem Damen de middag waarna de pastoor zijn Kerstboodschap 
uitspreekt. Ons Seniorenkoor “Vogelenzang”  zal voor ons in Kerstsfeer optreden. In de loop van de 
middag zal er zeker ook voor de inwendige mens gezorgd worden. Dat is bij Karel en zijn mensen in 
goede handen! Verder zullen er nog enkele verrassingen in Kerstsfeer zijn. Meer er over in het 
volgende priKBOrd. Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor deelname bij de Inloop in het Dorpshuis op 
dinsdagmorgen van 10u tot 11.30u, of met een briefje in de rode KBO bus bij de ingang aan de muur.  
Als bijdrage in de kosten vragen we van u € 10,00.  Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van “Voor de Ouderen”, voorheen Premieplan KBO-Brabant. De belangstelling 
voor onze Kerstviering is elk jaar erg groot. We hopen U ook dit jaar te mogen  begroeten. 
 

korte terugblik op activiteiten die geweest zijn 
  

Dag van de Ouderen 
Op woensdag 2 oktober is in Laarbeek de Internationale Dag van de Ouderen gevierd. De 275 
gasten werden ontvangen in de Grote Zaal van het Dorpshuis met koffie en iets lekkers erbij. Om 
goed 14.00u kwam het grote Shantykoor  “Aan Paol 60” uit Nederweert de zaal in. Zij begonnen de 
middag met hun herkenningslied, in het Nederweertse dialect. Daarna werden vele bekende 
liederen op een aanstekelijke en meeslepende manier gezongen. Bij sommige nummers werd er 
mee “geschunkeld” en bij andere meegezongen. In de pauze werd een consumptie aangeboden en 
er werd enkele keren rondgegaan met een hartig hapje. Het koor kwam niet weg zonder “Zugabe, 
Zugabe!!” De zaal was erg enthousiast! De middag werd afgesloten met de traditionele loterij. 
De mensen gingen tegen 17.00u naar huis, ze hadden genoten van een gezellige middag. 
De Commissie Dag van de Ouderen mag terugzien op een zeer geslaagde activiteit. 

 

Lezing 1 Kunst 2019/20 
Na een bespreking van enkele tentoonstellingen die nu of binnenkort in Nederlandse musea te zien, 
ging mevr Ine Pels, op maandagavond 7 oktober, over op het onderwerp van deze goed 
bezochte avond: David Hockney(1937). Zij vertelde dat deze veelzijdige Britse kunstenaar een van 
de grondleggers is van de popart en een van de bekendste en meest geliefde kunstenaars ter 
wereld. In Amerika ontmoette hij Andy Warholl. Vincent van Gogh was een grote bron van 
inspiratie voor David Hockney, aldus Ine Pels, die vervolgens een boeiende vergelijking maakte 
tussen het werk van Van Gogh en dat van Hockney. Ze projecteerde weer veel werken en nam 
haar gehoor, al vertellend, zo mee door het grote en fascinerende oeuvre van Hockney. 

 

Ave Maria in Brabant en daarbuiten 
Op dinsdag 8 oktober heeft Eric Kolen in de grote zaal van het Dorpshuis een onderhoudende 
middag verzorgd over Maria in Brabant en daarbuiten. Hij vroeg zich af hoe ’t komt dat anno 2019 
nog zoveel mensen iets hebben met Maria: “Daarop is geen antwoord te geven”, was zijn reactie. 
Zijn interessante verhalen over Maria en de Mariaverering wisselde hij af met prachtige muziek, 
zoals “Maria” uit de West Side Story gezongen door de 35-jarige José Carreras, “Ave Maria” door 
André Bocelli en door de Wiener Sängerknaben, “Stabat Mater” van Pergolesi en “Ave Maria” uit de 
opera Othello van Giuseppe Verdi. Hij vertelde dat er in “het Groene Woud”  van Brabant (de 
driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch) 9 splinternieuwe veldkapellen staan waarvan er liefst 6 zijn 
gewijd aan Maria. En in samenzang werden tussendoor nog vele bekende Marialiederen gezongen, 
begeleid door Arie Ketelaars op de piano, zoals “Sterre de Zee”, “Te Lourdes in de Bergen”, “O 
Reinste der Schepselen” om er ‘ns ’n paar te noemen. 
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Opfriscursus automobilisten 55+ van Laarbeek 
Een van de deelnemers, de heer Henk van der Zanden, stuurde ons dit verslag, waarvoor onze dank. 

Donderdag 10 oktober was een spannende dag voor de deelnemers aan de cursus. Wat zullen 
de opmerkingen zijn over mijn rijgedrag? Zie ik nog goed genoeg of is mijn gehoor voldoende om 
aan het verkeer deel te nemen.? En dan al die veranderde en nieuwe regels.  
Een drietal kwieke opgewekte vrouwen maakten de invulling van de morgen of middag duidelijk. 
De belangstelling was groot en de aanwezigheid van wethouder Slaets onderstreepte het belang 
van deze bijeenkomst. In haar openingswoord maakte zij dit duidelijk.  
En dan de mannen. Aan de tafel waar ik zat bleek dat ze in enkele gevallen geadviseerd waren 
door hun partner om toch eens een ander te laten beoordelen hoe hun rijgedrag nu eigenlijk is.  
" 's Avonds rijden is toch wel moeilijker geworden." werd veel gehoord. "Zou het staar zijn ? " Ik 
denk dat ik niet meer zo goed hoor " zei een ander. " Heb ik voorrang als ik in de Dorpsstraat rij en 
er komt verkeer uit de Vogelenzang?" Vertellen ze ook iets over de navigatie ? " Onzekerheid 
alom. Het is goed dat er dit soort bijeenkomsten zijn. 
De organisatie liep gesmeerd, er zat vaart in. De nabespreking van de rijtest leverde nogal wat 
opmerkingen op. " Dat rode bord ? Dat heb ik niet gezien". " Is een grindpad van rechts echt gelijk 
aan een zandweg?". " Heeft een voetganger voorrang in Mariastraat ?"  
Adviezen van de audicien en de opticien werden genoteerd in de agenda. Toch maar eens een 
afspraak maken. 
De initiatiefnemers hebben in de roos geschoten. Elke twee jaar zoiets doen en misschien ook voor 
E-bike gebruikers. 

 
 

Film 2 Filmcyclus  
Op dinsdagmiddag 15 oktober was de tweede Filmcyclusmiddag. De film deze middag was “The 
Death of Stalin” van Armando Iannucci uit 2017. Het is een heel bijzondere film, vol satire, 
karikaturen en parodieën, goed passend in het thema van deze cyclus: “Humor, meer dan alleen 
maar lachen”. De film was aanleiding tot vele gesprekken in de pauze en daarna tijdens de 
nabespreking met Philip Verdult. Hij ging daarbij in op het verschil tussen ironie, satire, sarcasme 
(van het Griekse sarkazo=ontvlezen, legde Philip uit) parodie en persiflage. De film bleek veel meer 
dan wat je aanvankelijk wellicht zou denken. 

 
 

Workshop Herfstbloemstukken maken 
Op dinsdagavond 15 oktober is er door 11 dames deelgenomen aan de Workshop 
Herfstbloemstukken. Onder de inspirerende en creatieve aanvoering van bloemist Ralph van 
Bloemend  is er gewerkt aan bloemstukken die er mochten zijn: vol kleur en herfstsfeer.  
Tijdens de volgende Workshop worden weer de inmiddels fameuze prachtige Kerststukken 
gemaakt, ook onder leiding van bloemist Ralph. De datum is bekend: dinsdagavond 10 december, 
in het Dorpshuis. 

      

 
 

KBO Lieshout Schrijfgroep 
door: Nelly de groot-Cooijmans 

De Schrijfgroep heeft op donderdag 17 oktober een cursus Fabels schrijven gevolgd. Deze cursus 
werd gegeven door Inge Dümpel uit Boekel. Het was een boeiende bijeenkomst waarbij we alles 
leerden over een plot en de moraal en de karakters van de dieren. Met meegenomen kleurpotloden 
werden er illustraties gemaakt bij de verzonnen verhalen. Los van deze cursus gaat de maandelijkse 
bijeenkomst gewoon door op de laatste maandag van de maand. Ook is de schrijfgroep gevraagd om 
een boekje te schrijven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Winkeliersvereniging. Dit 
jubileum wordt door de heemkundekring in april gevierd met een tentoonstelling. Het is de bedoeling 
dat het boekje dan klaar is en verkocht kan worden aan de bezoekers. De Schrijfgroep gaat 
ondertussen aan de slag met het interviewen van de leden van de Winkeliersvereniging.  
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Afsluiting zomerfietsen 
door: Nelly de groot-Cooijmans 

Met ongeveer 45 fietsers hebben we op woensdag 23 oktober het zomerseizoen afgesloten. 
Vanwege het overlijden en de afscheidsdienst van een van onze medefietsers was deze fietstocht een 
week opgeschoven. Gelukkig was het nog mooi weer, al moesten ’s morgens vroeg de handschoenen 
bij sommigen aan. Via een mooie tocht kwamen we in Nijnsel bij de Beckart aan voor een kopje 
koffie. Daarna ging de tocht verder via Vressel, Breugel en Nederwetten naar de plaats van onze 
lunchpauze: het gildeterrein in Gerwen. Daar hadden Teuny, Ine en Jeanne voor twee soorten 
overheerlijke soep gezorgd en waren er broodjes en krentenbollen met koffie en thee. Het was weer 
heel lekker en vooral gezellig. Wie dacht dat we daarna recht naar huis zouden fietsen, kwam 
bedrogen uit. Er werd nog een flinke lus gemaakt naar Nuenen en via het nieuwe fietspad door de 
bossen naar Stiphout reden we dan toch eindelijk richting Lieshout. Zo tegen 2 uur was iedereen 
weer thuis. We hadden ruim 40 kilometer gefietst. Het zomerseizoen is afgesloten, maar het fietsen 
gaat gewoon door op de eerste en derde woensdag van de maand. U bent altijd welkom om mee te 
fietsen.  

 

 Wensambulance Brabant 
Op donderdagavond 24 oktober  was er een Info avond over de Wensambulance Brabant in het 
Dorpshuis, georganiseerd door onze Activiteitengroep Educatie. De heer Wan Merks, zelf oud-
verpleegkundige en ambulance medewerker, vertelde over de Wensambulance die met liggend 
vervoer in een schitterende, aangepaste ambulance laatste wensen van terminaal zieken vervult. 
Die wensen lopen van nog een keer naar de zee, afscheid nemen van het lievelingspaard in de wei, ’n 
bedevaart naar Lourdes tot naar de uitvaart van ‘n echtgeno(o)t(e).  Het is ontroerend mooi te horen 
wat zij allemaal mogelijk maken. U kunt de Wensambulance steunen door ’n gift over te maken op 
reknr. IBAN NL90 RABO 0106 0579 44 t.n.v. Stichting Wensambulance Brabant. 

 

Mededelingen 
 

Afscheid van bestuur 
In de Jaarvergadering van 26 maart jl. is de heer Tiny Berkers gekozen tot bestuurslid van onze 
Seniorenvereniging. Hij heeft zich in korte tijd onderscheiden door de bijzonder geslaagde excursie 
naar Wish Outdoor te organiseren en door de organisatie van de Dag van de Ouderen voor zijn 
rekening te nemen, samen met de overige leden van de commissie. 
Tiny heeft nog een volledige, drukke baan. Hij had gedacht dat die goed te combineren zou zijn met 
een bestuursfunctie bij de Seniorenvereniging/KBO Lieshout. Tot zijn grote spijt heeft hij ervaren dat 
dat niet zo is en heeft hij te kennen gegeven dat zijn werk hem, helaas, niet de ruimte laat die hij 
nodig heeft om als bestuurslid te functioneren zoals hij dat wil. Hij heeft het besluit genomen als 
bestuurslid van onze vereniging te stoppen. 
Wij respecteren zijn besluit en hebben er begrip voor. Wij danken Tiny voor wat hij in die korte tijd als 
vrijwilliger al voor de vereniging betekend heeft. We hopen hem later in het bestuur terug te zien. 

 

10-daagse KBO reis 2020 naar Zuid-Tirol (Italië) 
De reiscommissie heeft voor 2020 weer een mooie 10-daagse reis geselecteerd. Er is deze keer bewust 
gekozen voor een ontspannen, rustige reis. De reis voert ons dit maal naar Zuid-Tirol in Italië, 
Gardameer, Trentino en de Dolomieten. Op de heenreis wordt overnacht in Denkendorf, Zuid-
Duitsland. Op de 2de dag door Oostenrijk naar Levico Terme, Italië waar we overnachten in Hotel Villa 
Flora (met restaurant, bar, terras, lift en prachtig buitenzwembad, en op loopafstand van het centrum 
en ’n meer). Bij deze reis maken wij geen gebruik van plaatselijk gidsen. Meer info bij de inloop. Op 
dag 9 en 10 reizen we terug met een overnachting in Kufstein, Oostenrijk. Om voor vroegboek-korting 
in aanmerking te komen moeten we voor 31 december laten weten aan de reisorganisatie of er 
voldoende belangstelling is voor deze reis. Hebt u belangstelling, wilt u dat dan a.u.b. voor eind 
december aangeven bij de Inloop, of via de e-mail of met een briefje in de rode KBO-bus. 
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Nieuwe Dorpsondersteuner 
Onze nieuwe Dorpsondersteuner Julia Dabekaussen stelt zich graag aan ons voor: 

Als nieuwe dorpsondersteuner in Lieshout stel ik me graag aan jullie voor. Alweer sinds 1 
september ben ik begonnen bij ViERBINDEN en in Lieshout als opvolger van Suzan de 
Koning. 
Samen met mijn man en twee dochters van 8 en 5  (ik hoor haar roepen: bijna zés!) 
woon ik in Den Bosch. De afgelopen jaren ben ik bij verschillende welzijnsorganisaties 
werkzaam geweest. Van opbouwwerker, tot jeugd/jongerenwerker, van brede wijkwerker, 

tot coördinator vrijwillige hulp en mantelzorgondersteuning. Altijd in beweging en bezig met 
verbindingen leggen. In mijn vrije tijd was ik lang betrokken bij waterscouting en deed ik aan 
improvisatietheater. Nu doe ik dat op een lager pitje en ben ik altijd in voor een goed spel. 
Als eerste aanspreekpunt voor inwoners van Lieshout kunt u bij mij terecht voor vragen rondom 
welzijn, zorg en wonen. Maar ook als u een idee heeft om iets voor uw dorp te organiseren of een 
ander initiatief wil opstarten kunt u met vragen bij mij terecht. Samen bekijken we hoe ik u kan 
ondersteunen. Naast het werk als dorpsondersteuner heb ik ook enkele taken in het ouderenwerk in 
Laarbeek. Denk aan dementievriendelijk Laarbeek, maaltijdbezorging, vrijwillige hulp en sociale 
alarmering. In Lieshout ben ik op dinsdagochtend te vinden in het Dorpshuis, tijdens de Inloop van de 
KBO. Kom langs met uw vraag, voor een lekker kopje koffie en om kennis te maken! 
Ook kunt u me telefonisch bereiken via 06 11518194 of per e-mail: jdabekaussen@vierbinden.nl  
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en te horen wat Lieshout bezighoudt.  
We wensen Julia alle succes met haar werk in o.a. Lieshout! 

 

Gesprekken met al onze Activiteitengroepen 
Volgens een goed gebruik nodigen we aan het einde van elk jaar al onze Activiteitengroepen uit voor 
een gesprek over het afgelopen jaar en om samen vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Vorig jaar 
voor het eerst zijn alle Activiteitengroepen tegelijk en gezamenlijk ontvangen voor een plenaire 
gedachtewisseling met elkaar en met het bestuur. Dat is goed bevallen. Heel veel onderwerpen 
kwamen aan de orde en zijn gezamenlijk besproken. Mocht blijken dat er behoefte bestaat aan ’n 
verder gesprek van een of meer afzonderlijke Activiteitengroepen met het bestuur dan blijft dat 
uiteraard mogelijk. We kunnen dan daarvoor meteen een afspraak maken na de plenaire bijeenkomst.  
Plenair komen we bij elkaar op donderdag 21 november om 14.00u uur in het Dorpshuis in ruimte 
7, de kleine zaal boven. 
Alle Activiteitengroepen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor die bijeenkomst. 

 
 

Contributie 2020 
Tijdens de Jaarvergadering van dinsdag 26 maart jl. is besloten dat de contributie met 50 eurocent 
omhoog gaat. In de Jaarvergadering van 13 maart 2012 was besloten indexering toe te passen op de 
contributie. Niet elk jaar, maar te wachten tot die indexering €0,50 is. Dat punt is nu, na 7 jaar, 
bereikt. Sinds 2012 was de contributie €18,50. M.i.v. 2020 wordt het €19,00. 
Opzegging van het lidmaatschap van onze Seniorenvereniging dient u voor 1 december schriftelijk en 
met inlevering van het KBO pasje te doen bij het secretariaat. Bedenkt u wel dat als u bij KBO Lieshout 
een collectiviteitskorting op de zorgkosten ontvangt, dat die dan komt te vervallen.   

 

OV-training 
Onze Activiteitengroep Educatie biedt aan dat zij aan belangstellenden zelf ook, zonder tussenkomst 
van Reizigersoverleg, op kleine schaal Openbaar Vervoer training aan kunnen bieden. Dus als u zich 
niet zeker voelt om met ’n OV-kaart met trein of bus of tram te reizen of als u niet weet hoe dat werkt  
of als u geholpen wilt worden bij het aanvragen van zo’n kaart, laat het even weten bij de Inloop en wij 
geven het door aan Educatie. Zij organiseren dan zo’n training voor ’n klein groepje. 
Zo’n OV-training bestaat uit onder begeleiding ’n keer gewoon met de Buurtbus naar Helmond, vandaar 
met de trein naar Eindhoven en dan met de BRAVO-bus terug naar Lieshout. Dat kan evt. ook met een 
anonieme OV-chipkaart. Met alle vragen hierover kunt u terecht bij de Inloop. 
 

 

mailto:jdabekaussen@vierbinden.nl
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Leren kalligraferen 
We danken de Activiteitengroep Educatie voor al de moeite die zij zich hebben getroost om aan de 
wensen van enkele leden tegemoet te komen om een cursus kalligraferen op te zetten.  
Zij laten ons weten: 
Bij gebrek aan belangstelling kan de cursus kalligraferen helaas niet doorgaan. Met slechts 3 
aanmeldingen uit eigen kring vinden we dat niet zinvol. Wie geïnteresseerd is kan terecht bij de 
Volksuniversiteit. 
 

Dans middagen of dansavonden 
Een van onze leden heeft ons gevraagd of we ‘ns de belangstelling wilden peilen 
voor het organiseren van gewoon gezellige dansmiddagen of dansavonden. Leuke 
dansmuziek, niet al te modern en niet al te hard, waarop samen gedanst kan 
worden. Die belangstelling is er! Intussen hebben zich al een aantal personen met 
belangstelling gemeld, maar nog niet genoeg om van start te kunnen gaan!!. Als u 
dit ook ’n aantrekkelijk idee vindt laat het ons dan even weten bij de Inloop. Ook 
suggesties voor de invulling zijn zéér welkom. In het volgende priKBOrd leest u of we 
er mee door gaan. 

 

 
 

  

 

 

Hulde aan de twee 
Gouden Bruidsparen 
Wij wensen hen beide 
Nog vele jaren geluk 

en 
Gezondheid. 

Hennie en Marianne Arends       Jan en Wilhelmien  Brans - Bogert 
 

 

 

Passiespelen Tegelen 2020 
We hebben een optie genomen op 60 kaarten voor de Passiespelen 
van volgend jaar in Tegelen, voor de voorstelling van 
zondagmiddag 7 juni 2020. De prijs voor een kaartje is €50,00. 
Dat is inclusief de bus, een toegangskaartje eerste rang, koffie of 
thee bij binnenkomst en een consumptie in de pauze. Deze kaartjes 
zijn voor alle vier de KBO-afdelingen van Laarbeek. Vanaf nu kunt u 
zich opgeven voor deelname. Dat kan per e-mail 

kbolieshout@gmail.com of tijdens onze Inloop op dinsdagochtend van 10.00 - 11.30 uur. Betalen kan 
per kas of per bank ovv Passiespelen. Het bankrekeningnummer van KBO Lieshout is NL34 RABO 
01289 32 619. De optie is geldig tot 31 december. En houdt u er rekening mee: vol = vol.  Als er 
wijzigingen zijn of als er verder nieuws is, houden we u op de hoogte. 
 

 

 
 

mailto:kbolieshout@gmail.com
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Problemen met Uw computer 

Heeft u, lid van Seniorenvereniging/KBO Lieshout, problemen met uw computer? 
Bel gerust Antoon van Kaathoven, zijn telefoonnummer is 0499-423036. Voor 
€5,00 komt hij voorrijden en verleent hij Eerste Hulp gratis. Eventuele verdere 
kosten, zoals bijv. te vervangen onderdelen, zullen uiteraard in rekening gebracht 
moeten worden. Ook wanneer de hulp duidelijk meer dan eerste hulp blijkt te zijn 
zal Antoon een tegemoetkoming in de kosten in rekening moeten brengen. Als u 
geen gehoor krijgt dan niet inspreken op de voicemail maar graag terugbellen, 
want dan kan hij iets met u afspreken. 

 
 

Felicitatierubriek   

► Jarige leden vanaf 80 jaar 
Wanneer U de leeftijd bereikt van 80 jaar, 85 jaar of 90 jaar ontvangt U van Uw KBO een 
felicitatiekaart én een bloemetje. Vanaf 90 jaar krijgt U dat verder elk jaar! Tussen de 80 en 90 
ontvangt U ieder jaar een mooie felicitatiekaart van Uw Seniorenvereniging.  
 

Jarigen van november 2019    
Mw. H. Swinkels-Snieders  02-11-1931        Dhr. J. Swinkels  21-11-1933 
Dhr. P. Vermeulen   04-11-1937        Dhr. R. Merkelbach  23-11-1939 
Pater A. Wester   05-11-1939        Mw. J van Vijfeijken-v.d. Burgt 24-11-1936 
Mw. M. van Schalkwijk  14-11-1932        Dhr. M. van Rooi  26-11-1936 
Mw. A. van Leuken-van der Putten 16-11-1934        Dhr. J. van Rixtel  29-11-1937 
Mw. A. Vervoort-Versteegden 19-11-1933  
Wilt u niet vernoemd worden in deze rubriek, laat dit dan even weten bij de Inloop. 

 

 

Nieuwe leden 
In de afgelopen maand hebben zich geen nieuwe leden aangemeld. 
We blijven u uitnodigen nieuwe leden aan te brengen: ons streven is dat iedere Lieshoutenaar die 
50+ is, ook lid is van onze vereniging. Wie zich daar nog te jong voor voelt kan toch met een gerust 
hart lid worden, al is het maar uit solidariteit met alle Lieshoutse senioren voor wier belangen wij ons 
blijven inzetten! Collectieve belangenbehartiging staat hoog in ons vaandel! 

En ……..wij een nieuw lid, u een waardebon van € 2.50 !!! (alleen bij gewone leden) 

 

 

Ziekenbezoek 
Oproep aan de leden van onze vereniging: wanneer u weet of hoort dat er leden ziek zijn die het op 
prijs stellen een bezoekje te ontvangen, geef dit dan even door aan Mevr. H. Damen, tel. 872116, of 
bij De Inloop elke dinsdagmorgen van 10 uur tot 11.30 uur in het Dorpshuis. Dan krijgen zij de 
aandacht en attentie die nodig is. 
 

 

In  Memoriam: 
Op dinsdag 8 oktober 2019 is op 76-jarige leeftijd overleden de heer Jan Meeuwsen, 
Servaasplein 1. Jan is bijna 13-jaar lid geweest van onze Seniorenvereniging. 
Op donderdag 10 oktober 2019 is op 73-jarige leeftijd overleden mevrouw Anny Fleuren- van 
Haare. Anny is 13-jaar lid geweest van onze vereniging. 
Op donderdag 24 oktober 2019 is op 77-jarige leeftijd overleden mevrouw Lies van den Akker-
Remmets, De Schop 16. Lies is 15 jaar lid geweest van onze seniorenvereniging 
Namens bestuur en leden van de Seniorenvereniging/KBO Lieshout wensen wij de families heel veel 
sterkte toe. 
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Prikbord 
Heeft u klachten over de bezorging of heeft u het priKBOrd  niet ontvangen? Bel dan 0499-422966. 
Let op: Kopie voor het volgende priKBOrd 141 van december graag vóór dinsdag 19 november 

aanleveren bij het secretariaat: kbolieshout@gmail.com .  

Het volgende priKBOrd en ONS verschijnen op maandag 2 december. 
 

 
 
 
 

Vaste activiteiten in Dorpshuis: sport, spel, ontmoeting 
 activiteit tijd  activiteit tijd 

      

ma Seniorenkoor 13.15 - 15.15 wo Fietsen 1e en 3e    9.30 - 12.00 

 Rikken en Jokeren 19.30 - 22.30  Seniorengym 13.30 – 14.15 

    Rikken en Jokeren 13.30 - 16.30 

      

di Zwemmen  “3 Sss”  B&D  9.30 - 11.30 do Zwemmen  “3Sss”  B&D    9.30 - 11.30 

 Inloop 10.00 - 11.30  Jeu de Boules 13.30 - 16.30 

 KBO Beweegtuin 10.00 - 11.00  Volksdansen 14.00 - 15.30 

 Sjoelen 13.30 - 16.00  Bridge avond 19.30 - 22.30 

 Jeu de Boules 13.30 - 16.30    

   vr KBO Beweegtuin 10.00 – 11.00 

    Zwemmen Feel Fit Nuenen 08.00 – 15.30 

    Kienen om de drie weken 20.00  - 22.30 
 

 
 

Kortingen voor Leden Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
Op vertoon van uw geldige KBO ledenpas vooraf bieden onderstaande ondernemers u korting: 
De Concurrent 
De Fietsenwinkel in Lieshout: 10% korting op alle onderdelen in de winkel. 
Pedicurepraktijk Voet-Gezond 
Kuiperstraat 32 in Lieshout: 10% korting. Tel. 06-50511472 
Bloemenwinkel “Bloemend”   
Dorpsstraat 20 in Lieshout: 10% korting. De korting geldt niet bij aankoop van Bloemenbonnen 
“Bloemend” of “Fleurop”, voor bezorging en bij lopende acties.    
“Something Els, Bloem en Kado”   
Dorpsstraat 53 in Lieshout: 10% korting op bestedingen vanaf €10,00. Geldt niet voor afgeprijsde 
artikelen. Bloemen kunnen telefonisch besteld worden: 0499-872125. 
Totaal Service Laarbeek 
De Stater 6 in Lieshout: 5% korting op de onderdelen in de kampeerwinkel en gasfles ruil/verkoop, en 
op reparaties en onderhoud van auto, caravan en camper.  
Hermus Notaris  
Wilhelminalaan 1 a/b Son: 10% korting op alle te maken akten. 
Hanex Carwash in Veghel 
Doornhoek 3910, Veghel: op dinsdag hoge korting op wassen van uw auto, de buitenkant of de 
buitenkant én de binnenkant.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat: Mw. N. de Groot-Cooijmans, Deense Hoek 17, 5737 PB,  Lieshout. 
tel: 0499-422326  e-mail: kbolieshout@gmail.com 

Inschrijving K.v.K. Eindhoven nr. V17141709 
Rabobank: IBAN: NL34 RABO 0128 9326 19 

mailto:kbolieshout@gmail.com
mailto:kbolieshout@gmail.com

