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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor U ligt het jaaroverzicht van Seniorenvereniging KBO Lieshout over het jaar 2021. Het is voor 
het eerst dat ik de eer heb het voorwoord te mogen schrijven.  
Net als 2020 was 2021 een bijzonder jaar. Ook dit jaar was er het coronavirus dat muteerde naar 
Delta en uiteindelijk naar Omikron. De gevolgen kennen we allemaal. Daar leest u in dit overzicht 
alles over.  
Veel activiteiten werden noodgedwongen afgelast. Als het even beter leek te gaan, gingen we met 
zijn allen weer hoopvol aan de gang. Om vervolgens met pijn in hart te moeten constateren dat al 
onze inspanningen ten spijt, het virus wederom roet in het eten gooide.  
Zo heeft de commissie Dag van de Ouderen Laarbeek bijvoorbeeld in 2020 en 2021, op het laatste 
moment alle feestelijkheden af moeten blazen.  
Op het moment dat ik dit schrijf is een paar dagen geleden echter afgekondigd dat de meeste 
beperkingen opgeheven worden. Blijkbaar bestaat de stellige indruk dat ons virusje op zijn laatste 
uitsteeksels loopt.  
Hoera! De liefhebbers van carnaval mogen binnenkort zelfs de boerenkielen weer uit de kast 
halen! Grote vreugde over iets dat wij een paar jaar geleden nog als de normaalste zaak van de 
wereld beschouwden!  
Toch is een grootschalige uitbraak van ziektes niks nieuws. Onze wereld werd al eerder 
opgeschrikt door epidemieën. In het begin van de 14e eeuw verscheen de pestbacterie 
bijgenaamd “de zwarte dood” op het toneel. Daarbij overleed naar schatting een derde deel van 
alle Europeanen aan de pest. Wereldwijd stierven naar schatting meer dan 100 miljoen inwoners. 
Aan het einde van de eerste Wereldoorlog werd de mensheid vervolgens hard getroffen door de 
Spaanse griep. Die maakte in korte tijd zelfs meer slachtoffers dan de hele Eerste Wereldoorlog! 
Het virus verspreidde zich razend snel en maakte naar schatting tussen de veertig- en 
honderdmiljoen slachtoffers.  
In Nederland stierven destijds 27.000 mensen op een bevolking van zo’n 6 miljoen. Vervolgens 
arriveerde eind zestiger jaren de Hongkong griep, die veel van onze leden nog meegemaakt 
hebben.  
Daarna kwamen nog het Ebolavirus, Sars en de 
Mexicaanse griep. En dan, begin 2020, landde 
in ons land het coronavirus. Zoals u ziet, 
epidemieën zijn van alle tijden. Ze slaan om 
zich heen, maken veel slachtoffers, maar 
uiteindelijk verdwijnen ze altijd weer! Ook 
corona dus! Dat is de grote constante factor in 
onze wereld, alles op onze aarde heeft een 
begin en alles heeft een einde.  
Ons leven, verdriet en vreugde, het komt en 
gaat. Daarom is er altijd hoop, hoop op een 
nieuwe begin, hoop dat we gauw beter worden 
of hoop dat alles weer goed komt. Dus wellicht 
kunnen we binnenkort weer samen kaarten, 
sjoelen, fietsen, wandelen, reizen en al die 
andere leuke en gezellige dingen doen.  
We beginnen 2022 met de ALV op 22 maart. 
Zet hem in uw agenda, we maken er iets moois 
en gezelligs van, samen, met zijn allen en 
hopelijk zonder mondmasker!  
 
Blijf gezond,  
Groet Toon van de Kerkhof,  
interim voorzitter. 
 
  

De jubilarissen die afgelopen jaar gehuldigd 
werden. 
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Samenstelling Algemeen Bestuur tot 16 september 2021 
 
Dagelijks Bestuur 

Voorzitter    Dhr. Drs. Willem Damen 
Secretaris   Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans 
Penningmeester  Dhr. Theo Pardoel 
 

Leden 
Vicevoorzitter  Vacature   
2de Penningmeester Dhr. Henk Vogels    
2de Secretaris  Mevr. Gerry van Hoof-van Erp 
Lid    Mevr. Elly Kuijlaars-van Vlerken 

     
Samenstelling Algemeen Bestuur na 16 september 2021  
 
Aftredend waren op 16 september 2021:  
Nelly de Groot-Cooijmans (niet herkiesbaar) en Elly Kuijlaars-van Vlerken (wel herkiesbaar). 
Nieuwe bestuurskandidaten: Nettie van Straten, Toon van de Kerkhof en Gerard Goos.  
 
Willem Damen treedt wel af als voorzitter, maar blijft bestuurslid.  
 
Samenstelling bestuur na de vergadering van 16 september 2021: 
Dagelijks Bestuur 

Voorzitter   Dhr. Toon van de Kerkhof 
Secretaris   Mevr. Nettie van Straten-van Hoof 
Penningmeester  Dhr. Theo Pardoel  
    en na verloop van tijd Dhr. Gerard Goos 

 
Leden 

Vicevoorzitter  Vacature 
2de penningmeester  Dhr. Henk Vogels 
2de secretaris  Mevr. Gerry van Hoof-van Erp 
Lid     Mevr. Elly Kuijlaars-van Vlerken 
Lid     Dhr. Willem Damen 

   
Korte terugblik op de jaarvergadering van 16 september 2021 
Er waren 35 leden aanwezig. Veertien leden hebben een bericht van verhindering gestuurd. De 
voorzitter heet de aanwezigen welkom en begint met een dankwoord aan de bestuursleden voor 
hun inzet van het afgelopen jaar. De agenda, die in twee delen is opgesplitst, wordt vastgesteld. 
Omdat in 2020 geen algemene ledenvergadering is geweest, worden in deze vergadering zowel 
het jaar 2019 als 2020 besproken. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 maart 
2019 wordt aan de orde gesteld en goedgekeurd. 
Hierna worden de namen van de overleden leden van het jaar 2019 voorgelezen en is er een kort 
moment van stilte. Er waren vijf jubilarissen die vanwege corona op een eerder moment in 
besloten kring zijn gefeliciteerd.  
De secretaris licht in het kort het jaaroverzicht 2019 toe. Er zijn papieren exemplaren beschikbaar 
maar het overzicht is ook via de website te lezen. Onder dankzegging aan de secretaris wordt het 
overzicht goedgekeurd.  
Penningmeester Theo Pardoel geeft een toelichting op de financiële cijfers die ook op de inloop ter 
inzage hebben gelegen. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen. 
Jacques Beijers treedt af en nieuwe kandidaat is Teun van Hoof.  
De bestuursverkiezing 2019 is nu aan de orde. Elly Kuijlaars is aftredend en herkiesbaar. Nelly de 
Groot is aftredend en niet herkiesbaar. Zij heeft haar taak nog een jaar uitgevoerd. Nieuwe 
kandidaat is Toon van de Kerkhof, die zich voorstelt aan de vergadering.  
Er volgt nu een korte pauze, waarna het jaar 2020 wordt behandeld.  
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Na de pauze worden de namen voorgelezen van de overledenen van het jaar 2020 en van de 
leden die tot aan deze vergadering van 16 september zijn overleden. Zij worden herdacht met een 
korte stilte. Wat de jubilarissen betreft van 2020 wordt vermeld dat ook zij in een besloten 
bijeenkomst zijn gehuldigd met een bloemetje en een oorkonde.  
Secretaris Nelly de Groot behandelt het jaaroverzicht 2020; een jaar waarin maar weinig 
activiteiten doorgang konden vinden.  
Penningmeester Theo Pardoel toont in het financiële jaarverslag dat er weinig uitgaven waren. Wel 
waren er enkele attenties voor de leden zoals de ijsbolletjes, chocola, banketstaaf en paaseitjes. Er 
is een vraag over de contributie en hoe KBO Brabant daarmee omgaat. Antwoord van de Voorzitter 
luidt dat de ondersteuning op velerlei gebied gewoon doorgegaan is en ook het tijdschrift ONS. 
Ook is er een vraag of de gemeentelijke subsidie niet in gevaar komt nu de vereniging vanwege 
minder uitgaven een groter vermogen heeft opgebouwd. Dit blijkt niet het geval. De 
kascontrolecommissie 2020 brengt verslag uit en vraagt om decharge voor het bestuur. Tiny 
Berkers wordt het nieuwe kascommissielid. Besloten is de contributie niet te verhogen omdat veel 
activiteiten niet door konden gaan.  
Dan volgt de bestuursverkiezing. Willem Damen is aftredend en herkiesbaar, maar hij stelt zich 
niet opnieuw beschikbaar als voorzitter. Toon van de Kerkhof neemt even het voorzitterschap van 
de vergadering over om Willem te bedanken voor zijn jarenlange inzet en meldt dat hij voorlopig 
het voorzitterschap wil overnemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Nieuwe 
bestuurskandidaat is verder Nettie van Straten. Zij stelt zich voor en gaat het secretariaat 
overnemen. Er is nog een nieuw bestuurslid in de persoon van Gerard Goos. Ook hij wordt 
benoemd. Het komende jaar wil Karel Huijgens meelopen als kandidaat bestuurslid.  
Bij de rondvraag dankt Jo van den Biggelaar het bestuur voor alle inspanningen. Er is verder nog 
een vraag over de QR code en vaccinatiebewijs die binnenkort nodig zullen zijn. Theo Pardoel 
heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen als penningmeester. Een nieuwe wordt gezocht.  
Bij de sluiting maakt Toon van de Kerkhof gebruik om Nelly de Groot te danken met een bos 
bloemen en Willem met een fles wijn. Nelly dankt voor alle steun en medewerking die zij jarenlang 
had. Willem sluit af met een laatste woord.  
 
Het bestuur participeert in, en werkt samen met 
KBO-Brabant Den Bosch, Kringbestuur KBO Laarbeek tevens Seniorenraad Laarbeek, 
Activerend Huisbezoek, Wocom, Werkgroep GVO (Gezondheid, Voorlichting en Opvoeding), 
Overleggroep Oudereneducatie, Commissie Sociale Zaken en Welzijn, KansPlus, 
Vrijwilligershulpdienst, LEV-groep, Dorpsraad Lieshout, Zonnebloem, Gemeentelijk Gezondheids- 
en Ouderenbeleid, Werkgroep Veiligheid Laarbeek, Activiteitengroep KBO Zomeractiviteiten 
Laarbeek, Activiteitengroep Educatie Laarbeek, Regiegroep Integraal Beleidsplan Seniorenraad, 
Zorgboog. 
 
Verslag ledenadministratie 
Totaal ledenbestand op 31 december 2021 is 755. Dit is inclusief 31 gastleden. Er zijn 440 
vrouwen lid en 315 mannen. Gedurende het jaar hebben zich 31 nieuwe leden gemeld. Daarnaast 
is het ledenaantal verminderd met 34 vanwege overlijden, verhuizing of anderszins. Reden 
beëindiging lidmaatschap: overlijden 15, opzeggingen 12, verhuizingen 2.  
 
Ledenaantal naar leeftijd 
      Vrouwen Mannen 
Leden tot en met 60 jaar     14                   7 
Tussen 60 en 75 jaar      245    172 
Leden boven 75 jaar      181    136 
4 leden zijn woonachtig in een verpleeghuis.  
Onze vereniging telt 31 gastleden. (leden die ook bij een andere KBO-vereniging lid zijn) 
In 2021 was er één erelid.  
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In Memoriam 2021 
 

Er zijn in 2021 15 leden overleden.  
Mevr. Doortje van Deursen-de Brouwer 
Dhr. Freek Voorthuijsen 
Mevr. Anneke van Venrooij-Donkers 
Dhr. Aad de Jager 
Mevr. Miet Steeghs-van der Velden 
Mevr. Leny Brouwers-Verkuilen 
Mevr. Annie van Kemenade-van den Bogaart 
Mevr. Cisca Swinkels-van Logten 

Dhr. Jean van Lijf 
Mevr. Mariet Swinkels-van de Wetering 
Dhr. Martien van Hoof 
Dhr. Jos van Poppel 
Dhr. Gerard van de Ven 
Mevr. Jo Cuynen 
Dhr. Theo van Veggel 

 
Mevr. Gerry van Hoof-van Erp,  
Ledenadministratie. 
 
Huldiging jubilarissen 
Op dinsdag 6 juli werden in de Hofkamer van Franciscushof de jubilarissen gehuldigd die in 2019 
en 2020 25 jaar lid waren.  
 
In 2019 waren dat:   
Cas van Hout  
Wim Gilsing  
Cor en Mien Opheij-Ophey 
Bets Pardoel-Ketelaars  

 
In 2020 waren dat:  
Kaatje Versteegden-van Veggel  
Kory van Osch-Szentgallay  
Cor van den Broek  
Annie van Kemenade-van den Bogaart 

 
Voorzitter Willem Damen memoreerde enkele belangrijke feiten uit het jaar waarin de betreffende 
personen lid geworden waren. Vice-voorzitter Toon van de Kerkhof had voor ieder een toepasselijk 
woordje. Er was koffie met iets lekkers en nog een drankje toe. Vanwege corona was er slechts 
beperkt familie bij. Er was voor ieder een mooie bos bloemen en een oorkonde. Mevrouw Annie 
van Kemenade verbleef op dat moment in het hospice in Bakel en de bloemen en de oorkonde 
waren bij haar kinderen bezorgd. Die hebben van haar een mooie foto gemaakt. Enkele dagen 
later is zij overleden.  
 
Gouden en diamanten paren en een briljanten paar 
Hoewel er niet echt gefeest kon worden, waren er in het afgelopen jaar veel gouden en diamanten 
paren en een briljanten paar. Hopelijk kunnen zij in de toekomst het feest nog eens inhalen.  
De jubilarissen waren: 
 
50 jaar getrouwd: 
Henk en Jo Rooijakkers-Habraken.  
Jan en Maria Verhoeven-Brouwers.  
Bertus en Christien Biemans-Korsten.  
Willem en Henriëtte Damen-van Stijn.  
Bernard en Dora Donkers-Verstraten.  
Toon en Ans Biemans-Migchels.  
Martien en Nelly de Groot-Cooijmans.  

Theo en Francien Relou-de Groot.  
Harrie en Riky Heerdink-Verschuuren.  
Adriaan en Nelly Schepers-van den Bekerom.  
Ben en Marianne Swinkels-Koenen.  
Seraf en Rina van Zeeland-Kuunders.  
Teun en Gerry van Hoof-van Erp. 
Jo en Mariëtte Caelen-Spierts.  
Dré en Leny Gilsing-van den Biggelaar.  

 
60 jaar getrouwd:  
Jos en Toos Kampers-van Veggel. 
Theo en Jo van den Biggelaar-Voets 
Arnold en Henny Bevers-van den Baar  
 

65 jaar getrouwd: 
Piet en Annie Vervoort-Versteegden 
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Begeleiding en ondersteuning van leden en bestuur 

 
Evaluatiegesprekken met Activiteitengroepen etc. 
Elk jaar in de maand november worden alle Lieshoutse KBO Activiteitengroepen, Commissies, 
Subgroepen etc. door het bestuur uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Dit jaar is deze 
bijeenkomst helaas niet doorgegaan.  
 
Vrijwilligers 
Er zijn 68 vrijwilligers die het bestuur ondersteunen om alle activiteiten te laten slagen.  
 
Ouderenadviseurs 

• Dhr. Willem Damen. Tel. 0499-872116  
• Mevr. Dora Donkers-Verstraten Tel. 0499-422551 

Tevens activerend huisbezoeker. 
 
In 2021 zijn er in verband met corona geen huisbezoeken geweest en ook geen bijeenkomsten.  
 
Belastinginvullers en administratieve ondersteuning 
Onze vereniging telt vier Belastinginvullers: 

• Dhr. Sieberen Boltjes Tel. 0499-421001 (ook ondersteuning) 
• Dhr. Jan de Koning Tel. 0499-423092 
• Mevr. Astrid Kweens Tel. 0499-423168 
• Dhr. Martin Logtens Tel. 0499-421925 (ook ondersteuning) 

 
In 2021 werden de aangiftes gedaan over het jaar 2020. Omdat dit veelal digitaal kon heeft dat 
niet tot veel problemen geleid. Of het ging van huis uit, of ter plekke met de dongel van de KBO. 
Dit laatste was van toepassing voor vijf cliënten. Enkele mensen zijn overleden, waardoor de 
aangiftes op papier moeten omdat er geen sprake meer is van een Burgerservicenummer. Bij die 
mensen is ook aangifte erfbelasting gedaan, wat gelukkig wel digitaal kon. Ook werd er een 
aanvraag zorgtoeslag gedaan. Het bovenstaande is voor wat betreft Martin Logtens.  
Astrid meldt dat er vanuit KBO-Brabant weer een stukje opleiding was om de kennis bij te 
spijkeren. Zij zegt dat het aantal mensen die een beroep doen op de belastinginvullers gestaag 
groeit. De nieuwe wetswijzigingen maken soms bij het digitaal aangeven net het verschil tussen 
betalen of terugontvangen. Voor wat betreft de inkomstenbelasting is het geen probleem als je 
pas later ontdekt dat er iets gewijzigd is. Er is vijf jaar de tijd om een gewijzigde aangifte in te 
sturen. Dit is echter niet het geval voor de huur- en zorgtoeslag. Hier moet ook vermeld worden 
dat het gemakkelijker is geworden om huurtoeslag te krijgen. Het aanvragen van de huurtoeslag 
en zorgtoeslag begint een steeds groter deel van de werkzaamheden te worden.  
Sieberen meldt dat enkele van zijn cliënten zijn overleden. Vanwege privéomstandigheden gaat hij 
met ingang van het jaar 2022 stoppen met de invulwerkzaamheden.  
Ook Jan de Koning heeft voor zijn “vaste klanten” de aangiftebiljetten ingevuld en wil dat ook in 
de toekomst voor hen blijven doen.  

 
H. H. Missen voor overledenen/Vaandel/Condoleances  

Mevr. Gerry van Hoof-van Erp Tel. 0499-421715   
 
In 2021 zijn 15 condoleancekaarten verzonden naar nabestaanden van overleden leden van 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout. Bij iedere kerkelijke uitvaart met een H. Mis (dienst) wordt het 
vaandel op het priesterkoor opgesteld. Dit gebeurt door de heer Toon Maas. Het vaandel gaat niet 
mee naar vieringen buiten Lieshout. Op 14 november werd voor de overleden leden een H. Mis 
opgedragen. Er mocht niet gezongen worden.  
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PC hulp aan huis 
Dhr. Toon van Kaathoven Tel. 0499-423036 

 
Er was veel werk te verzetten in het jaar 2021. Minimaal twee keer per dag werd er een beroep 
gedaan op Toon. Behalve computerhulp was er veel behoefte aan ondersteuning bij mobiele 
telefoons. Maar ook bij het instellen van hun TV kwamen veel mensen er niet uit. Wegens 
plaatsgebrek stond de melding van Toon soms niet in het Prikbord, waardoor mensen het 
telefoonnummer misten. Het grootste probleem zat hem in de wachtwoorden die men niet meer 
wist. Tip voor iedereen: schrijf het in een schrift. De behoefte aan computerondersteuning blijft 
dus onverminderd hoog en het is goed dat wij in onze vereniging iemand hebben die onze leden 
met raad en daad kan bijstaan.   
 
Website 
     Contactpersoon namens bestuur: Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans. Tel. 0499-422326. 

Webmasters:  
Mevr. Jeanne Franke-Cooijmans. Tel. 0499-421731, email: jeannefranke@onsbrabantnet.nl 
Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans. Tel. 0499-422326, email: pjamdegroot@gmail.com 

 
De website wordt vooral bezocht voor de foto’s van de activiteiten. Die zijn er dit jaar niet veel 
geweest. Zo werden o.a. de foto’s van de vakantie geplaatst en het huldigen van de jubilarissen. 
Wel werd steeds het nieuwste Prikbord op de site gezet.  
 
Ziekenbezoek 

Contactpersoon namens bestuur: Mevr. Elly Kuijlaars – van Vlerken. Tel.0499-422913. 
Algehele leiding: Mevr. Henriëtte Damen – van Stijn. Tel 0499-872116. 
Overige ziekenbezoekers: Mevr. Tonny van den Heuvel-Habraken en Mevr. Mia van de Ven-
van Kleef. 

 
Henriëtte coördineert het bezoeken van de zieken. Zo nodig overlegt zij met Elly. In 2021 zijn door 
de Corona beperkingen geen zieke leden bezocht kunnen worden. Wel werden nog 17 kaarten met 
beterschapswensen bezorgd en is nog 8 x een bos bloemen aan de deur afgegeven, met in acht 
neming van 1,5 meter regel. 

 

Felicitatiedienst 
Contactpersoon namens bestuur: Mevr. Elly Kuijlaars – van Vlerken. Tel.0499-422913. 
Alg. leiding: Mevr. Henriëtte Damen – van Stijn. Tel 0499-872116. 
Overige leden Felicitatiedienst: Mevr. Gerry van Hoof – van Erp,  Mevr. Maria Gilsing – Wouters, 
Mevr. Marietje Kweens – Vereijken. 

 
Als een lid 80, 85, 90, 95 of 100 wordt, kwam de Felicitatiedienst vóór de Coronatijd op bezoek met 
een bloemetje en een prachtige felicitatiekaart met de hand gemaakt door Mevr. Gerda van 
Velthoven. Door de coronabeperkingen kon dat niet meer en is een LIMO cadeaubon en de 
welbekende felicitatiekaart afgegeven aan de deur, weer op de bekende afstand. 
Iemand die 81 jaar of ouder wordt, ontvangt zo’n handgemaakte kaart als felicitatie namens 
Seniorenvereniging KBO Lieshout. In 2021 zijn 191 kaarten bezorgd en zijn 48 personen bezocht door 
de Felicitatiedienst, aan de deur op 1,5 meter afstand. 
Door de Corona beperkingen konden ook dit jaar geen Kerststukken voor zieke leden gemaakt 
worden.  
 
De Activiteitengroep Ziekenbezoek en Felicitatiedienst draagt al jaren mensen voor het NOF 
Kerstdiner bij Van der Valk in Eindhoven voor. Maar ook in 2021 kon dat Kerstdiner niet door gaan. 
Toen bekend werd dat het NOF Van der Valk Kerstdiner niet door kon gaan was de tijd voor het NOF 
té kort om nog iets anders te organiseren. In 2020 had het Nationaal Ouderen Fonds mooie 
Kerstboxen geschonken aan KBO Lieshout voor de mensen voor wie het Kerstdiner niet door kon 
gaan. KBO Lieshout heeft in 2021 de mensen die mee zouden gaan naar het Kerstdiner een attentie 
bezorgd, en ook aan mensen die wat extra aandacht verdienden. 

mailto:jeannefranke@onsbrabantnet.nl
mailto:pjamdegroot@gmail.com
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Wel heeft het NOF een aantal Kerst- en Nieuwjaarskaarten bezorgd bij de Activiteitengroep 
Ziekenbezoek en Felicitatiedienst die door kinderen van basisscholen in het hele land geschreven 
waren voor ouderen. Die kaarten zijn in Lieshout afgegeven bij ouderen van we dachten dat ze dat 
op prijs zouden stellen. De reacties er op waren hartverwarmend. 
 
Bezorgers ONS 

Contactpersoon namens bestuur: Dhr. Theo Pardoel. Tel. 0499-422966 
Coördinator is: Dhr. en Mevr. Arends, Grotenhof 31, 5737 CA Lieshout. Tel. 0499-422008 

 
Overige bezorgers: Mevr. Gon Bastiaans-Robbescheuten, Dhr. Harrie van den Biggelaar, Dhr. Leo 
van Bommel, Mevr. Leny van den Broek-Vorstenbosch, Dhr. Gerrit van den Broek, Mevr. Annie 
Daniëls-Gijsbers, Mevr. Lenie Dekkers-Daniëls, Mevr. Nollie Dekkers-Daniëls, Mevr. Nelly van 
Kaathoven-Jonkers, Dhr. Mari van Leuken, Dhr. Carel Migchels, Dhr. Theo Pardoel, Mevr. Roos 
Sleenhoff-Vulders, Mevr. Annegeert Steenbakkers-Verhoeven, Mevr. Elly Stoop-Manders, Dhr. Willy 
van de Ven, Mevr. Agatha Verboven-Boullart, Mevr. Corrie Vogels-Möllmann.   
Reservebezorgers Frits en Annie Vorstenbosch.  
 
Hand- en spandiensten 
 Contactpersoon namens bestuur tevens coördinator: Dhr. Henk Vogels. Tel. 06-396 86 873  
 
Overige medewerkers: Dhr. Henk Brouwers, Dhr. Piet van Bussel, Mevr. Annie Daniëls, Dhr. Harrie 
Heerdink, Dhr. Jos van de Kam, Dhr. Hein van Kleef, Dhr. Karel Sanders en Dhr. Jozef Verhoeven. 
Enkele mensen zijn aan het einde van het jaar gestopt met het verrichten van hand- en 
spandiensten.  
 
PR 
 De PR wordt verzorgd door mevr. Anneke op den Buijs. Tel. 0499-421830 
 Aansturing door het bestuur.  

  
Het afgelopen jaar zijn er voornamelijk berichten naar De Mooi Laarbeek Krant en Rond de Linde 
gegaan. Er is één keer een bericht over de zoomkunstlezing naar ONS gestuurd maar dat heeft 
niets opgeleverd. Af en toe werd er een bericht naar de omroep gestuurd. Dan betrof het zaken 
die niet in het Prikbord staan, want dat ontvangen ze al van KBO Lieshout. De berichten gingen 
over de activiteiten zoals kaarten, fietsen, jeu de boules, kunstlezingen enz. Ook werd er een 
uitvoerig verslag gemaakt van de jubilarissenbijeenkomst.  
 
Beweegtuin 

Algehele leiding en contactpersooon namens het bestuur: Dhr. Theo Pardoel 
 
Wekelijks wordt er op dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur de mogelijkheid 
geboden om onder leiding van een fysiotherapeut of de sportcoach van de gemeente Laarbeek, 
Jaccy van den Enden, een uurtje te bewegen. Er wordt druk gebruik gemaakt van de apparaten in 
de beweegtuin. Eind april stopte de begeleiding van Jaccy op de vrijdagen. Er meldde zich al snel 
een nieuwe begeleider in de persoon van Arie Aarts.  
 
Redactie PriKBOrd 

Dhr. Willem Damen 
Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans 
Mevr. Nettie van Straten-van Hoof 

   
In 2021 werd het PriKBOrd elf keer uitgebracht. In de maanden tot en met oktober was dit een 
extra editie in verband met corona. De nummers van november en december hadden iets meer te 
bieden aan activiteiten. In de loop van het jaar heeft Theo Pardoel zijn taak als redactielid 
neergelegd en overgedragen aan Nelly de Groot. Willem Damen heeft in november het stokje 
overgedragen aan de nieuwe secretaris Nettie van Straten. Samen met Nelly de Groot vormt Nettie 
nu de redactie van het Prikbord. Het Prikbord is ook te lezen op onze website www.kbolieshout.nl 

http://www.kbolieshout.nl/
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Het Prikbord wordt digitaal breed verspreid naar andere KBO-verenigingen, KBO Brabant, LEV 
groep, de media en andere belangstellenden. Door KBO-Brabant werd maandelijks een puzzel 
toegestuurd voor ons Prikbord. Hieraan hebben diverse leden meegedaan en mooie prijzen 
gewonnen, die bij de plaatselijke middenstand konden worden ingewisseld.  
 
Inloop 
Tijdens de coronaperiode was er langdurig geen inloop. In de vakantietijd werd de inloop 
gehouden in de Hofkamer van Franciscushof. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. Na de 
vakantie is de inloop weer gehouden in het Dorpshuis, zo lang dit mogelijk was.  
 
Corona 
Vanwege het wegvallen van veel activiteiten is er gedurende vijf maanden via het Prikbord een 
Bingo gehouden via het met diverse prijzen. Deze actie is begonnen in maart en liep door tot en 
met juli.    
 

Activiteitenclubs 

 
Jeu de Boulesclub “Ons Genoegen” 
 
Contactpersoon namens bestuur: Theo Pardoel 
Voorzitter:   Dhr. Jan van Asseldonk, tel. 0499-423006 of 06-236 12 897 
Secretaris:   Mevr. Kaatje Versteegden-van Veggel, tel. 0499-421552 
Penningmeester: Mevr. Betsy Donkers-Vorstenbosch, tel. 06-491 14 667 

 
Jaarverslag van de Jeu de Boulesclub "Ons Genoegen" 2021. 
 
Het ledenaantal blijft stabiel, in 2021 hadden we 54 leden, waarvan 3 ereleden. Door de corona-  
regels hebben we geen enkele competitie kunnen spelen. Wel hebben we bijna het hele 
zomerseizoen, met inachtneming van de strenge corona regels, onderling onze wedstrijdjes 
gespeeld. Normaal spelen we elke maand een mixtoernooi met de eigen leden met de inzet om 
aan het eind van het jaar een kampioen aan te wijzen, maar dit jaar hebben we dat maar 7 keer 
kunnen spelen. Toch heb ik een uitslag na 7 wedstrijden.                                                                    
1e Jozef Verhoeven, 2e Frits Vorstenbosch, 3e Annie van Veggel.                                                                                            
Later in het jaar hebben we nog 2 uitwisselingen gespeeld met Nijnsel, een in Nijnsel en een in 
Lieshout wat wel heel leuk was met veel deelnemers. Onze fietsdag met onderweg op bospaden 
een potje Jeu de boules en het afsluitend etentje kon helaas dit jaar ook weer niet door gaan.                                  
Wel hebben we ons kermistoernooi kunnen spelen omdat de regels op dat moment versoepeld 
waren, waarbij Jozef Verhoeven wederom de wisselbeker heeft gewonnen met 3 gewonnen 
wedstrijden en 22 pluspunten.                            
Verder had iedere deelnemer een prijsje in de 
vorm van een plantje. Aansluitend hebben we 
bij de Scouting onze jaarlijkse feestavond 
gehouden met een drankje en warm en koud 
buffet waar we allen aan toe waren.  
Met de feestdagen heeft iedereen een 
presentje ontvangen met de beste wensen van 
de Jeu de boulesclub “Ons Genoegen”.                                                      
We hopen dat 2022 weer als vanouds kan 
verlopen met veel uitwisselingen en toernooien 
waarbij gezelligheid en plezier het hoofddoel 
zijn en winnen op de tweede plaats komt. 
Corona heeft veel afgebroken maar wellicht 
komt het weer goed. 
 
Jan v Asseldonk,   
Voorzitter. 

Feestavond bij de scouting. 
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Seniorenkoor “Vogelenzang” 
 

Contactpersoon namens het bestuur: Dhr. Henk Vogels. Tel. 06-396 86 873 
Voorzitter:  Dhr. Wim Verhoeven. Tel. 0499-423425 
Na 1 november 2021 Dhr. Willy van de Ven Tel. 06-309 21 209 
Secretaris  Dhr. Henk Vogels. Tel. 06-396 86 873 
Na 1 november 2021 Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans. Tel. 06-108 28 605 
Penningmeester: Dhr. Henk Vogels. Tel. 06-396 86 873 
 
Jaarverslag 2021 van Seniorenkoor “Vogelenzang” 
 
Zoals gebruikelijk zouden wij op de 1ste maandag van januari 2021 een nieuwjaarsborrel hebben, 
maar dit is helaas niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. 
Terugkijkend op het jaar 2021, moeten we constateren dat het weliswaar een heel bijzonder jaar 
is geworden, maar niet zoals we dat in gedachten hadden, want van onze positieve verwachtingen 
is helaas weinig terecht gekomen. Vanwege de coronapandemie waren er veel afgelastingen van 
geplande activiteiten, waaronder onze eigen korenmiddag. 
 
Wel kwamen we maandagmiddag 12 juli 2021, van 14:00 tot 16:00 uur, in de grote zaal van  
het Dorpshuis bij elkaar, om onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten, nadat we 
elkaar sinds 5 oktober 2020, niet meer ontmoet hadden. 
 
Eind 2020 hadden we drie koorleden die 15 jaar lid waren van ons seniorenkoor, te weten: Wim 
Ederveen, Theo Pardoel en Henk Vogels. Onze voorzitter heeft, naast de gelukwensen met dit 
jubileum, hen de bijbehorende onderscheidingen overhandigd, een mooie oorkonde, de zilveren 
LOVOK-speld, én een rode roos voor het thuisfront. Een warm applaus, van alle koorleden, 
onderstreepte nog eens extra het bereiken van deze mijlpaal. 
 
Op maandag 27 september zijn we weer begonnen met zingen. Eindelijk weer een repetitie. 
Op de algemene ledenvergadering van 18 oktober heeft Dhr. Wim Verhoeven de 
voorzittershamer overgedragen aan Willy van de Ven. Mw. Nelly de Groot heeft functie als 
secretaris van Henk Vogels overgenomen. Dhr. Henk Vogels blijft penningmeester. De 
bestuurswijzigingen gingen per 1 november 2021 in. Tijdens deze vergadering zijn Mevr. Carla 
Verhoeven-Kunnen en Dhr. Wim Verhoeven gehuldigd vanwege hun 10-jarig lidmaatschap bij het 
koor.  

Pijnlijk was dat in 2021 diverse activiteiten niet zijn doorgegaan: 
1) H. Misviering in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis op 24 januari.  
2) De Kempische Zangersdagen in Hapert.  
3) H. Misviering in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis op 10 oktober.   
4) H. Misviering in onze eigen parochiekerk.  
5) Onze eigen korendag op 17 november.  
Vanaf maandag 29 november tot eind december waren er geen repetities meer vanwege de 
Lockdown. 
 
Namens Seniorenkoor “Vogelenzang” 
Henk Vogels (secretaris tot 1 november 2021) 
Nelly de Groot-Cooijmans (secretaris vanaf 1 november 2021)  
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Wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse activiteiten aangestuurd vanuit het 
Algemeen Bestuur 

 
Fietstochten: 

Contactpersoon namens bestuur: Dhr. Theo Pardoel. Tel. 0499-422966. 
Alg. leiding: Dhr. Martien de Groot. Tel. 0499-422326. 
Overige leden van de activiteitengroep Fietsen: Dhr. Henny Stoop, Dhr. Gerard de Groot, 
Mevr. Teuny van Leuken voor catering en hotelboekingen.  

 
Jaarverslag activiteitengroep Fietsen 
 
Fietsvakantie 
De fietsclub had vol goede moed een optie genomen bij de Kruishoeve in Vught. Door het 
samengaan van de Kruishoeve met Enjoy-hotels paste een fietsvakantie niet meer in hun concept 
en hebben zij onze reservering geannuleerd. Vanwege de onzekere tijd is besloten de fietsvakantie 
voor 2021 te annuleren. 
Tweewekelijkse fietstochten 
Elke eerste en derde woensdag van de maand wordt er gefietst, maar in 2021 was dit anders. Als 
de horeca dicht is kan er ook niet gefietst worden. Toen er in de zomermaanden wat 
versoepelingen kwamen is de fietsclub weer gestart met de tweewekelijkse fietstochten. De eerste 
tocht was op woensdag 2 juni. Koffie drinken moest buiten kunnen anders ging het niet door. 
Bij mooi weer werd een tocht gehouden richting St. Oedenrode waar bij “De Klaproos” van de 

familie Van Schaijk de koffiestop 
werden gehouden. Er waren 30 
deelnemers. 
Ook op 16 juni was het mooi 
weer en ging de tocht naar De 
Boompjes in Aarle-Rixtel. Ook nu 
weer ruim 30 deelnemers die 
genoten hebben van de mooie 
tocht en het geweldige terras.  
De volgende fietstocht werd 
gehouden op 7 juli en weer 
waren de weergoden ons 
goedgezind. Voor de koffiepauze 
streken we neer bij 
Palingkwekerij “De Rijpelaal” in 
Helmond. Weer fietsten ruim 30 

fietsers mee. De koffie was uitstekend net zoals het broodje paling wat door menig fietser werd 
besteld.  
Ook op 21 juli werd er gefietst. Dit keer naar De Kruik in Nederwetten waar we gezellig met de 
hele groep op het terras hebben gezeten.  
Het weer bleef goed en op woensdag 4 augustus fietsten we naar De Pluktuin in Handel. Het is 
daar altijd goed toeven en het was jammer te horen dat ze gaan stoppen.  
Op woensdag 18 augustus liet de zon ons in de steek maar het was droog op de heenweg naar 
ons koffieadres bij het Joe Man Theater in Best. Tijdens de terugtocht viel er wat lichte regen, 
maar het was toch een geslaagde tocht.  
Ook op 1 september konden we nog fietsen. Er waren 28 deelnemers en we hadden een 
koffiestop bij de Familie Van Vijfeijken Op de Hei.  
Op 15 september was het slecht weer en de jaarlijkse seizoensafsluiting bij het Gilde in Gerwen 
kon helaas niet door gaan omdat we daar met te veel mensen binnen zitten en te dicht bij elkaar.  
Het gebeurt maar zelden dat we vanwege het weer niet kunnen fietsen, maar in het najaar was 
het toch een paar keer raak. Zowel 15 september, als 6 en 20 oktober regende het. Gelukkig 
was het in november weer wat beter. Wel fris, maar droog, zodat we op 3 en 17 november 
gefietst hebben. We hadden onze koffiepauze respectievelijk bij De Heikant en bij De Rijpelaal. Na 

Pauze bij De Boompjes.  
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deze twee fietsdagen verslechterde de situatie met corona, zodat we jammer genoeg niet meer 
gefietst hebben.  
Fietsbedevaart Kevelaer 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 juli kon de bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. Omdat 
we geen priester hadden konden we geen H. Mis laten opdragen in de kaarsenkapel, maar hebben 
we in de ochtend een H. Mis bijgewoond in de grote kerk. Organisatorisch was dit niet zo handig 
omdat de H. Mis pas om 10.00 uur was, waardoor ons fietsschema in de war raakte wat eet- en 
drinkpauzes betreft. Voor 2022 proberen we een andere regeling te treffen. Ook het restaurant 
waar we sinds enkele jaren de warme maaltijd gebruiken gaat sluiten, waardoor we een nieuwe 
locatie hebben moeten zoeken. De fietstocht was weer geweldig mooi. Fijn om dit na een jaar van 
afwezigheid weer te mogen doen.  
Fietstocht Achelse Kluis 
Op 14 juli stond de fietstocht naar de Achelse Kluis gepland, maar het weer was op die dag zo 
slecht dat deze mooie jaarlijkse tocht werd uitgesteld. Op de nieuwe datum van 11 augustus was 
het weer schitterend en werd met een grote groep de tocht gemaakt. Vanwege de gewijzigde 
situatie bij de kluis zelf werd de lunchpauze op een andere plaats gehouden.  
Fietstocht Strabrechtse Heide 
Op woensdag 25 augustus hadden we de fietstocht naar de Strabrechtse Heide. Een groep van 
29 fietser genoot van deze mooie dag. De heide stond mooi in bloei. Het is elk jaar weer een 
uitdaging om precies op tijd te zijn. Niet te vroeg en niet te laat en dat verschilt nog wel eens.  
 
Namens de fietsclub, Nelly de Groot-Cooijmans 
 
Zwemmen: 

50+ Zwemmen in zwembad de Drie Essen in Beek en Donk 
Op dinsdagmiddag van 14.30 – 15.15 uur en op donderdagmorgen van 9.15 tot 10.00 uur een 
compleet fitnessprogramma voor senioren: vrij zwemmen, aqua-sportief, natte gymnastiekles, 
gratis koffie/thee. Op vertoon van uw KBO pas krijgt u korting op een abonnement. In 2021 is het 
zwembad enkele malen gesloten geweest vanwege Corona. Tussendoor werd er op aangepaste 
wijze gezwommen. Vanwege Corona hebben diverse zwemmers tijdelijk hun abonnement 
stilgelegd.   

Zwemmen in Nuenen 
Het Laco Sportcentrum in Nuenen is omgebouwd tot Feel Fit Center Nuenen. Met een 
lidmaatschap kan men deelnemen aan diverse zwemactiviteiten. Kijk op de site voor meer 
informatie. www.laco.eu/Nuenen.  
 
Sjoelen: 

Alg. leiding en Contactpersoon namens bestuur: Henk Vogels. Tel.06-396 86 873. 
 

De wekelijkse sjoeldag is nog steeds dinsdagmiddag van half 2 tot 4 uur, maar in 2021 hebben we 
helaas niet veel kunnen sjoelen. Slechts acht keer hebben we kunnen sjoelen in oktober en 
november. De eerste bijeenkomst was op 4 oktober en het was fijn om na zo’n lange afwezigheid 
weer eens in actie te kunnen komen. We hadden toen een groep van acht personen en we 
speelden met twee sjoelbakken. Het is heerlijk ontspannen om te doen, wat sjoelen en wat 
kletsen. Er worden twee keer vijf partijen gespeeld en tussendoor hebben we pauze met koffie en 
thee. Elke partij heeft drie beurten en daarna tellen we de punten. Tegen 4 uur worden de punten 
van de tien partijen opgeteld. Hopelijk kunnen we het komende jaar wat vaker spelen.  
Er kunnen altijd nog liefhebbers aansluiten bij onze sjoelclub. Wij kunnen beschikken over drie 
sjoelbakken. Voor informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Henk Vogels. 
 
Bridgeavonden: 

Contactpersoon namens het bestuur: Gerard Goos 
Alg. leiding: Dhr. Jan van Asseldonk, tel. 0499-423006 of 06-236 12 897 
Overig bestuurslid Bridgeclub en wedstrijdleider: Dhr. Jan van Asseldonk geassisteerd door 
Maria van Asseldonk. 

 

http://www.laco.eu/Nuenen
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Onze bridgegroep speelt iedere donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur in het Dorpshuis. Er 
wordt nu regelmatig gespeeld met zeven tafels, dit is 28 personen.  
We waren weer mooi opgestart na de lockdown, maar daar kwam weer snel een einde aan. Maar 
we blijven positief. Vijf mensen waarvan er drie al regelmatig bij ons bridgen zijn bij KBO Aarle-
Rixtel een vervolg bridge-cursus van 20 lessen aan het volgen, maar door corona is dit halverwege 
gestopt. Gelukkig zijn ze nu weer opgestart. Waarschijnlijk kunnen we in het komende jaar met 
zeven tafels spelen. Leden zijn van harte welkom.  
We hebben in 2020 een bridgedrive voor heel Laarbeek gehouden in samenwerking met de 
Bridgeclub De Poort van Binderen en onder leiding van Joop Seijkens. Dit stond voor 2021 weer op 
het programma, maar is door corona niet door gegaan. Hopelijk gaat dit in 2022 wel lukken. 
Iedereen was zeer positief over deze bridgedrive. 
Voor informatie: Dhr. Jan van Asseldonk en Maria van Asseldonk. 
 
Dhr. Jan van Asseldonk                       
 
Kaarten: Rikken en Jokeren 

Contactpersoon namens het bestuur: Dhr. Theo Pardoel. 
Alg. leiding: Jan en Maria van Asseldonk. Tel. 0499-423006. 

 
Kaarten gebeurt op maandagavond vanaf 19.30 uur en woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. In de 
zomermaanden wordt alleen op maandagavond gekaart. Deelnemen kost 1 Euro per persoon en 
we hebben per tafel een prijsje. Bij de afsluiting van het seizoen van jokeren en rikken zijn er 
extra prijzen. Door de corona regels is alles anders geweest, zonder competitie afsluiting maar we 
hopen dat dit in het vervolg wel weer kan. We spelen een competitie over het hele seizoen en er is 
een extra rondje koffie aan het einde. Begin 2021 waren er vijf of zes tafels voor rikken en een of 
twee voor jokeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Jan en Maria van Asseldonk. 
 
Dhr. Jan van Asseldonk 
 
Kienavonden: 

Contactpersoon namens bestuur: Dhr. Theo Pardoel 
Alg. leiding: Mevr. Marianne Arends. Tel. 0499-422008 

 
Helaas hebben we in 2021 niet gekiend.  
 
Namens de werkgroep kienen, 
Marianne Arends-Fransen. 
 
Leesgroep: 

Coördinatie en tevens contactpersoon bestuur: Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans. Tel. 0499-
422326. 

 
Jaarverslag Leesgroep 
Onze leesgroep telde in 2021 tien personen, waarvan twee leden na enige tijd zijn afgehaakt. De 
ene voorgoed en de andere neemt een jaar vrijaf. De leesgroep staat onder leiding van mevrouw 
Nelleke van Vlokhoven, docente Nederlands. In 2021 hebben we slechts één bijeenkomst kunnen 
houden. Vorig jaar waren we gestrand met het boek “Lichter dan ik” van Dido Machielsen en 
daarmee hebben we de draad opgepikt op 28 september. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt 
voor 18 november en een nieuw boek uitgekozen (De sterren van Bagdad), maar helaas is er geen 
enkele bijeenkomst meer geweest in 2021.      
De bijeenkomsten werden gehouden op een dinsdagavond in de Hofkamer van Zorgboogcentrum 
Franciscushof in Lieshout. De kosten voor deelname aan de leesgroep bedragen € 25,00 per 
persoon per jaar. Dit is exclusief de kosten voor koffie en thee (€1,50 per kopje). 
Namens de leesgroep,  
Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans  
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Schrijfgroep: 
Contactpersoon bestuur: Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans. Tel. 0499-422326. 
Alg. Leiding: Jeanne Franke. Tel. 0499-421731 

 
Jaarverslag Schrijfgroep 
Vanwege corona zijn de bijeenkomsten van de schrijfgroep op een laag pitje komen staan. Vorig 
jaar werden maandelijks columns geschreven in de Mooi Laarbeek Krant, maar de krant is hiermee 
gestopt vanwege een nieuwe formule waarmee ze gestart zijn en daarin paste de schrijfclub niet 
meer. Op donderdag 30 september is de werkgroep bij elkaar geweest om te schrijven. Ook op 
donderdag 4 november kon dit nog, maar daarna stopte het.  
Wel is de schrijfclub zeer actief bezig geweest met interviews voor het jubileumboek van de 
basketbalclub. Deze club bestaat in 2022 50 jaar en bij gelegenheid daarvan geven ze een boek uit. 
Daarin staan 50 hoofdstukken en hiervoor zijn interviews gehouden met o.a. de trainers, coaches, 
voorzitters, bestuursleden, het G-team (gehandicaptenteam). Deze interviews zijn 
gehouden/geschreven door mensen van de schrijfclub, bijgestaan een bestuurslid. Het boek 
verschijnt in de loop van 2022. Het was fijn om in deze tijd waarin we nagenoeg niet bij elkaar 
konden komen dit mooie werk te doen. Uiteraard vonden deze interviews voornamelijk via Zoom 
plaats. Het is het derde boek waaraan de schrijfclub meewerkt. Eerder was er een boekje over 
Bavaria en over de LIMO. In de loop van 2021 heeft de schrijfclub zelfs een nieuw lid mogen 
verwelkomen. Enkele mensen hebben in Gemert een workshop gevolgd met als titel “Grenzen 
verleggen”. Aan de hand van het boek van Adriaan van Dis getiteld De Wandelaar werd de 
workshop gehouden.   
 
Namens de schrijfgroep, 
Mevr. Jeanne Franke-Cooijmans 

 

Activiteitengroepen ter organisatie van jaarlijks terugkerende activiteiten 

 
Activiteitengroep Reizen, Excursies, Theater, Cultuur, Bloemschikken  

Contactpersoon namens bestuur: Dhr. Theo Pardoel. Tel. 0499-422966. 
Leden werkgroep Reizen, Excursies, Theater en Cultuur: Dhr. Theo Pardoel, Mevr. Teuny van 
Leuken-de Lange, Dhr. Willy van de Ven.  

 
Jaarverslag van de activiteitengroep reizen, excursies, theater en cultuur 
Vakantie Vier Alpenlanden 
Op maandag 30 augustus werd in de Hofkamer van Franciscushof een bijeenkomst gehouden 
ter voorbereiding van de vakantie naar de Alpenlanden. Er werd o.a. hulp verleend bij de 
coronacheck app.  
 

Vakantie Vier Alpenlanden zaterdag 18 
september tot en met 25 september. We 
hielden ons hart vast of dit door zou kunnen gaan. 
En gelukkig, het kon. We hadden ons verblijf in 
hotel Tia Monte in Feichten. De omgeving was 
schitterend en het weer speelde ook mee. 
Hoogtepunt van de reis was wel de treinreis met de 
Bernina Express. We hadden een geweldige week 
die eindigde met een diner in Vaals. Het was fijn om 
na zo’n lange tijd weer eens een mooie reis te 
kunnen maken.  
Ten Blakke 
Zie verslag Seniorenraad. 
 

Passiespelen 
Nadat de Passiespelen van 2020 enkele keren waren uitgesteld konden deze voor ons dan toch 
eindelijk doorgaan op zondag 8 augustus. De organisatie rondom de boeking was in handen 

Ons hotel Tia Monte in Feichten. 
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van KBO Lieshout en inschrijven was toegankelijk voor leden uit Laarbeek. Met een volle bus was 
het uiteindelijk toch een succesvol evenement. In het theater zaten we ver uit elkaar en ook het 
horecaelement was aangepast. We kregen een tasje met een stuk appeltaart en een flesje 
drinken. Het optreden was zeer de moeite waard en maakte het vele werk van telkens uitstellen 
en nieuwe tickets printen en berichten sturen meer dan goed.  
Kerstmarkt 
Voor dinsdag 14 december was er een uitstapje georganiseerd naar de kerstmarkt in 
Oberhausen. Diverse mensen hadden zich aangemeld en hadden er zin in, maar helaas kon dit niet 
doorgaan.  
In 2021 zijn er geen excursies geweest.  
 
Activiteitengroep Bijzondere evenementen  

Contactpersoon namens bestuur: Mevr. Elly Kuijlaars-van Vlerken. Tel. 0499-422913. 
Leden activiteitengroep Bijzondere evenementen: Dhr. Jan Brans, Mevr. Kori van Osch-
Szentgallay en Mevr. Anne-Lous van Zuijlen-van der Horst.   

 
De activiteiten van deze werkgroep zoals: Bezoek aan de Huishoudbeurs in de RAI, 
Superseniorendag, Marcienne, Vrijwilligersdag konden in 2021 helaas niet door gaan.  
 
Activiteitengroep Educatie  

Contactpersoon namens bestuur: Vacature.  
Leden Activiteitengroep Educatie: Mevr. Marianne Swinkels-Koenen, Mevr. Teuny van Leuken-
de Lange en mevr. A. van Zuijlen-van der Horst 
 

De activiteitengroep Educatie van de vier Laarbeekse KBO-verenigingen komt gemiddeld vier keer 
per jaar bij elkaar om samen een programma te maken dat in alle vier de kernen uitgevoerd kan 
worden. Daarnaast is iedere afdeling bezig met een eigen programma.  
Kunstgeschiedenis 
In 2021 heeft de activiteitengroep Educatie diverse activiteiten ontplooid. Dit waren:  
Kunstgeschiedenis. In verband met corona worden de lezingen kunstgeschiedenis via Zoom 
gehouden. De hand-out wordt via de mail verzonden, of, als men dat wil via de post. De volgende 
lezingen werden gegeven door Ine Pels:  
Op maandag 11 januari was er een lezing Kunstgeschiedenis over Nefertite en Achnaton. De 
derde van het seizoen 2020-2021. Veel is van hen bekend vanwege de vondsten die gedaan zijn.  
Op maandag 8 februari was de vierde lezing met als onderwerp Pieter Bruegel. Ook via Zoom is 
het interessant om de mooie schilderijen voorbij te zien komen. Uiteraard begeleid van mooie 
verhalen door Ine Pels. Met nog een lezing te gaan kon er weer een keuze gemaakt worden uit 
onderwerpen voor het volgende seizoen.  
Op maandag 22 maart werd de vijfde en laatste lezing van het seizoen 2020-2021 gehouden. 
Onderwerp van gesprek was Jan Steen. Diverse mensen hebben zich aangemeld voor het nieuwe 
seizoen, eveneens via Zoom.  
Op maandag 4 oktober ging het seizoen 2021-2022 van start met een boeiende lezing over 
Frida Kahlo. Deze Mexicaanse kunstenares heeft een geheel eigen stijl die nog steeds erg 
aanspreekt.  
Op maandag 22 november was de tweede lezing van het seizoen 2021-2022 over Rafaël. Een 
schilder die leefde van 1483-1520 en heel wat moois gemaakt heeft.  
 
Activiteitengroep Samen Uit Eten 

Contactpersoon namens het bestuur en tevens lid werkgroep: Dhr. Henk Vogels. 
Overig lid Samen uit eten: Mevr. Jeanne van de Ven-Vromans.    

 
De werkgroep Samen uit eten heeft in 2021 geen etentjes kunnen organiseren.  
 
Activiteitengroep Bedevaarten 

Contactpersoon namens het bestuur en tevens lid werkgroep: Dhr. Henk Vogels,  
Tel. 06-396 86 873 



16                                                          Seniorenvereniging/KBO  Lieshout   Jaaroverzicht 2021 
 

 
In 2021 werd alleen een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Zie bij de berichten van de 
fietsclub voor het verloop van deze bedevaart.  
Zowel de jaarlijkse bedevaart naar Handel als de bedevaart in Mariahout met Hemelvaartsdag 
konden geen doorgang vinden.  
 
Activiteitengroep Lieshoutse middag 

Contactpersoon bestuur tevens lid activiteitengroep: Dhr. Theo Pardoel. Tel. 0499-422966 
 
Zoals zo veel activiteiten heeft ook de Lieshoutse middag geen doorgang kunnen vinden.  
 
Activiteitengroep Kerstviering 

Contactpersoon bestuur en tevens coördinatie: Mevr. Nelly de Groot-Cooijmans,  
tel.  0499-422326.  

 
Vol enthousiasme werd er een 
kerstviering georganiseerd voor 
dinsdag 21 december en veel 
mensen hadden zich hiervoor al 
aangemeld. Er waren voorbereidingen 
getroffen, maar helaas kon ook dit niet 
doorgaan. Op 13 december heeft een 
groep vrijwilligers maar liefst 750 
kerstpresentjes ingepakt. Deze werden 
op dinsdag 14 en woensdag 15 
december afgehaald door de leden, 
dan wel thuisbezorgd door de 
vrijwilligers.  
 
 
 
 

 
Activiteitengroep Nieuwjaarsinloop 

Contactpersoon bestuur en coördinatie: Dhr. Henk Vogels 
Verder werken alle bestuursleden aan deze ochtend mee.  
 

Op de eerste dinsdag van het jaar is het gebruikelijk een extra feestelijke inloop te houden. 
Tijdens deze inloop wordt de vrijwilliger van het jaar gekozen en wordt er een drankje en een 
hapje gepresenteerd. Helaas kon deze activiteit in 2021 niet door gaan.    
 

Overige activiteiten 

 
Rabobank clubsupport 
Ook dit jaar heeft onze vereniging weer meegedaan met de Rabo Clubsupportactie. Dit heeft het 
mooie bedrag opgeleverd van € 1.360,00. Dank aan alle stemmers.  
   

Stichting Seniorenraad Laarbeek/Kring Laarbeek 

 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout maakt onderdeel uit van Stichting Seniorenraad Laarbeek, 
tevens Kring Laarbeek. De Seniorenraad wordt gevormd door de vier Laarbeekse KBO-
verenigingen met een totaal aantal leden van 2250. In 2020 was dit 2266.  
 
Ondersteuning LEV-groep 
De Seniorenraad krijgt ondersteuning van een functionaris Ouderenwerk van de LEV-groep. Tot 
september 2021 was dit mevr. Suzan de Koning. In september 2021 werd zij opgevolgd door de 
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heer Geert Lemmen. Aangezien er weinig activiteiten waren, bleef zijn taak o.a. beperkt tot het 
bijwonen van de vergadering van 16 november 2021 en het notuleren van die vergadering.  
 
Vergaderingen 
De Seniorenraad heeft in 2021 twee keer vergaderd en wel op 28 september en 16 november. 
Tijdens deze vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

• Sluiting Rabobank Beek en Donk.  
• Mogelijkheid opzetten Hospice in Laarbeek. Eventueel in Franciscushof in Lieshout. 
• Ervaringen WMO 
• Afhandeling Regeling MBvO. Er moet een uniforme regeling komen voor Laarbeek, hetgeen 

nu niet het geval is.  
• Eventuele naamswijzigingen afdelingen. Beek en Donk heeft haar naam gewijzigd in 

Seniorenvereniging Beek en Donk. Mochten andere afdelingen in Laarbeek een 
naamswijziging overwegen, dan zou het wenselijk zijn dit in dezelfde trant te doen. De 
overige drie afdelingen hebben overigens vooralsnog geen plannen om hun naam te 
wijzigen.  

• Regionaal Beraad KBO Brabant met als belangrijkste punt de woningtoewijzing en het 
moeizaam werven van bestuursleden.  

• Contributie van de afdelingen. Mariahout is de goedkoopste met € 18,00, Lieshout € 19,00, 
Beek en Donk € 21,75 en Aarle-Rixtel € 21,50. Afdracht aan KBO Brabant is vanaf 2022     
€ 13,00 per lid.  

• Verzilveringsregeling. 
• Openbaar toilet in alle kernen.  
• Tijdens de vergadering van 16 november 2021 verzorgde Wim van Hest samen met Jan de 

Wit een PowerPoint presentatie van Tot Uw Dienst over vergrijzing en systeeminfarct van 
de samenleving. Er werd gesproken over de gevolgen hiervan en welke acties ondernomen 
moeten worden.  

• Kamer van Koophandel en UBO register. We volgen hierbij de richtlijnen van KBO Brabant.  
• Evaluatie Ten Blakke en wat te doen in de toekomst.  
• Bedevaarten. Men stopt met de bedevaart naar Handel.  

 
KBO Brabant 
Jaarlijks worden diverse vergaderingen van KBO Brabant bijgewoond.  

• Op 26 mei was er een Regionaal Beraad in Maarheeze, waarvoor onze Kring heeft 
afgemeld.  

• Op 24 juni was de Algemene Vergadering gepland, maar deze is verschoven naar 1 juli. 
• Op 1 juli was de Algemene Vergadering in Udenhout, ook bijgewoond door een 

afvaardiging van onze Kring.  
• Op 22 september heeft er een Extra Regionaal Beraad plaats gehad met als thema het 

Beleidsplan van KBO Brabant 2020-2024, bijgewoond door twee afgevaardigden van het 
bestuur KBO Lieshout.  

• Op 25 november werd in Udenhout de Algemene Vergadering gehouden. Ook deze 
vergadering is bijgewoond door een afvaardiging van onze Kring.  

 
Seniorenraad met Gemeente 

De geplande bijeenkomsten zijn niet doorgegaan. Voor de vergadering van 30 november 
hadden we de volgende punten op de agenda staan: 
• WMO-ervaringen van burgers. 

• Woningtoewijzing. 
• Sluiting Dorpshuizen in de vakantieperiode. 
• Openbare toiletten in alle kernen.  
• Presentatie “Mijn Huis Past”.  
Genoemde punten zijn doorgeschoven naar de vergadering van 1 februari 2022.  
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Activiteiten van de Kring 
Ten Blakke 
Op woensdag 4 augustus werd in het Openluchttheater van Mariahout Ten Blakke gehouden. 
Deze activiteit is het enige overgebleven element van de zomerschool. Vanwege corona had het 
seniorenorkest niet kunnen repeteren, reden waarom zij verstek moesten laten gaan. Gelukkig 
hebben de Grottendorfers het optreden overgenomen. Henrie Bouwmans ging in gesprek met 
advocaat Peter Verstappen die ook veel vragen vanuit het publiek kreeg. Na de pauze sloot de 
zangeres Ria Valk aan. Zij gaf een optreden met haar bekende liedjes zoals Rocking Billy en werd 
ook door Henrie geïnterviewd. Het was een mooi programma, maar het theater was nagenoeg 
leeg. Vanwege corona konden kaarten alleen digitaal besteld worden, hetgeen klaarblijkelijk een 
brug te ver was voor de doelgroep.  
Dag van de Ouderen 
De geplande Dag van de Ouderen, die normaal gesproken jaarlijks door een werkgroep met 
vertegenwoordigers van de vier kernen wordt georganiseerd, kon helaas niet doorgaan. De dag 
was gepland op 6 oktober 2021.  
Overige activiteiten 
Vanwege de corona-epidemie hebben de jaarlijkse gezamenlijke activiteiten zoals:  
Bedevaart naar Handel, Besturendag, Bedevaart Mariahout, Dag van de Ouderen en de Filmcyclus 
geen doorgang kunnen vinden.  

 
Wocom 
Vanwege corona hebben geen bijeenkomsten plaats gehad in 2021.   
 
Nelly de Groot-Cooijmans, secretaris tot 16 september 2021 
Nettie van Straten-van Hoof, secretaris vanaf 16 september 2021 
 
Februari 2022 
 

 
                     
                   Passiespelen in Tegelen. 

 


