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Van de bestuurstafel 
 
De boodschap van onze regering op dinsdag 14 
december was helder. Ons land blijft vooralsnog 
minimaal een maand in een beperkte lockdown. 
Niet leuk, maar het is niet anders.  
Onze wereld wordt nu even beheerst door omi-
kron, de laatste gedaanteverwisseling van het 
coronavirus. Zelfs met alle kunde, kennis en 
wijsheid van de 21ste eeuw zijn we blijkbaar nog 
steeds niet in staat de opmars van het virus een 
halt toe te roepen.  
Zou het kunnen dat het probleem deels mede 
veroorzaakt wordt doordat het rijke westen 
blijkbaar nog steeds in eerste instantie voor 
zichzelf zorgt?  
De politiek praat wel over vaccins beschikbaar 
stellen maar het komt er om de een of andere 
reden niet echt van lijkt het. Welke reden er ook 
voor is, het betekent dat al die miljoenen arme 
mensen in de ontwikkelingslanden nog niet ge-
vaccineerd kunnen worden. Dat voelt vind ik 
niet sociaal en solidair en is dus in feite geen ac-
ceptabele optie. Daarbij, wellicht is het ook niet 
echt wijs, immers die landen vormen daardoor 
mogelijk een prachtige kweekbodem voor de 
ene na de andere nog besmettelijkere virusmu-
tatie.  
Natuurlijk kunnen wij als inwoners van Lieshout 
daar zomaar geen verandering in brengen, hoe 
graag we dit waarschijnlijk ook zouden willen. 
Wij zouden ons echter wel voor kunnen nemen 
om niet alleen rond de kerst extra aandacht aan 
onze medemensen te schenken, maar hier een 
vaste gewoonte van maken.  

Elke dag gewoon iets doen voor alle mensen die 
dat kunnen gebruiken. Een beetje samen delen 
en voor elkaar zorgen. Om zo in onze eigen 
Lieshoutse omgeving een nog socialer klimaat te 
scheppen, waarbinnen het voor onze inwoners 
goed toeven is.  
Samen delen wordt dan het vermenigvuldigen 
van geluk. Dat is toch een mooie kerstgedachte 
en een prachtig voornemen voor het nieuwe 
jaar? Als we eens met zijn allen meedoen?  
 
Mede namens het bestuur van Seniorenvereni-
ging KBO Lieshout wens ik alle leden en inwo-
ners van Lieshout, hele fijne kerstdagen, geluk, 
vrede en gezondheid voor 2022 toe.  
 
Toon van de Kerkhof, interim voorzitter 
Bestuur Seniorenvereniging KBO Lieshout 
 

                                        Agenda 
 

Januari 2022 Februari 2022 

Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

ma 10  Lezing kunstgeschiedenis Ma 28  Lezing kunstgeschiedenis 

ma 17  Veilig Internetten    

  



2 
 

Activiteiten die binnenkort gaan plaats vinden 

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kunnen veel van onze geplande activiteiten helaas niet 
doorgaan. Onderstaand vindt u de activiteiten die (voorlopig) wel doorgaan.  
 

Maandag 10 januari 2022 3de lezing Kunstgeschiedenis 
Op maandag 10 januari 2022 vindt de 3de lezing Kunstgeschiedenis plaats 
via Zoom.  
Dit keer staat Giovanni Bernini op het programma. Hij leefde van 1598 tot 
1680. Het belooft dus weer een boeiende avond te worden. U kunt nog aan-
melden voor deze digitale kunstlezing. De hand-out wordt digitaal toegezon-
den. Wilt u deze op papier dan betaalt u € 5,00 per keer. U ontvangt de link 
ongeveer een uur van tevoren.  
Opgave kan bij Ine Pels tel. 06 44 26 41 89 of 040-2442984. Per email kan 
ook i.pelsvandeven@gmail.com 
 

 

Bericht van de werkgroep Educatie 
Jawel, we bestaan nog, maar verkeren in diepe 
Corona-slaap. Verandering in de samenstelling: 
Astrid Kweens blijft ondersteunen, in de uitvoe-
ring komt Anne-Lous van Zuijlen haar bijdrage 
leveren. 
Al een hele tijd hebben we niets meer georgani-
seerd en in overleg met het bestuur is besloten 
daar pas in het nieuwe jaar mee te beginnen.  
De schrik voor corona zit er bij veel leden nog 
wel (een beetje) in en om voor een paar men-
sen deskundigen van buiten iets te komen laten 
vertellen is niet zinvol.  

We gaan dus voor het nieuwe jaar in de hoop 
dat er dan weer veel geïnteresseerde bezoekers 
zullen zijn. 
Voorlopig is de eerste bijeenkomst gepland op 
maandag 17 januari van 13.30 – 16.00 uur in 
het Dorpshuis. Het onderwerp is dan "Veilig in-
ternetten en veilig bankieren". Met de invulling 
zijn we nog bezig, maar deze datum mag u al 
wel reserveren. Onder voorbehoud.  
Prettige jaarwisseling en hopelijk gezond aanwe-
zig op 17 januari. 
 
Namens de werkgroep, 
Marianne Swinkels. 

 

 

Fietsvakantie 2022 
Ruim 40 leden hebben zich tot nu toe 
aangemeld voor de fietsvakantie van 2022. Die 
zal gaan plaatsvinden van 30 mei tot en met 3 
juni 2022 in Eigentijds Erf in Westelbeers.  

U kunt hiervoor nog aanmelden op 
kbolieshout@gmail.com of op 0499-422326. 
Geef ook op of u een eenpersoons- of 
tweepersoonskamer wilt. 
 

Meerdaagse vakantie Schotland 
Voor deze reis kunt u nog aanmelden. We had-
den gehoopt dat rond deze tijd de definitieve 
prijzen bekend zouden zijn, maar helaas moeten 
wij daar nog op wachten. Ondertussen hebben 

zich ruim 40 leden aangemeld. In een volgend 
Prikbord hopen wij hier uitgebreid op terug te 
komen. 

 
 

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 cadeaubon van de LIMO (vanwege corona geen bloemetje). Vanaf 90 jaar krijgt u dat verder 
elk jaar! Tussen de 80 en 90 ontvangt u ieder jaar een mooie felicitatiekaart van uw Seniorenvereni-
ging.   

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
mailto:kbolieshout@gmail.com
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De jarigen van januari zijn:  
Mevr. P. Heukers-Streun               06-01-1934  
Mevr. A. Thielen-Meulendijks     13-01-1940   
Dhr. J. van Eck    13-01-1941  
Mevr. M. Leenders-Hobbelen   15-01-1937 
Mevr. E. Jacobs-Bolhaar    18-01-1937  
Dhr. G. van den Biggelaar  23-01-1940   

Wij feliciteren de jarigen van harte. Wilt u niet vernoemd worden in deze rubriek, laat dit ons dan even 
weten.  

 

Ziekenbezoek 
Oproep aan de leden van onze vereniging: wanneer u weet of hoort dat er leden ziek zijn en het op 
prijs stellen dat een van de dames van het Ziekenbezoek contact opneemt, geef dit dan even door aan 
Henriëtte Damen, tel. 872116. Dan krijgen zij de aandacht en attentie die nodig is. 

 

 

Jubilarissen:  50 jaar getrouwd 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie feliciteert hen van harte en wenst hen nog veel gelukkige jaren samen. 

 

Overlijden 
Op 16 november jl. is ons KBO-lid de heer Gerard van de Ven overleden. Hij woonde Brugstraat 3 in 
Lieshout. Hij was 85 jaar oud en 14 jaar lid van onze vereniging.  
De redactie wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
  

 

Nieuwe leden 
Dhr. F. Smulders, Burg. Mostermanslaan 5, Lieshout 
Dhr. A. Spoor, Bosrand 5, Lieshout 
Dhr. en mevr. Barendrecht, De Klumper 10, Lieshout 
We heten hen van harte welkom in onze vereniging  

 

Bericht van de penningmeester 
Contributie 
Op 14 januari 2022 zal de contributie via automatische incasso ingehouden worden.  
De contributie voor het komende jaar is nog steeds € 19,00 per lid en € 10,00 voor een gastlid.  

Op 24 november jl. waren Jo en Mariëtte 
Caelen 50 jaar getrouwd.  

 

Op 14 december jl. waren Dré en Leny 
Gilsing 50 jaar getrouwd.  
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Mailadres 
Hebt u een mailadres en hebt u dat nog niet 
aan ons doorgegeven? Het zou fijn zijn als u dit 

aan ons doorgeeft op kbolieshout@gmail.com 
Het bespaart ons een hoop tijd.  
 

Museum Plus Bus  
Zoals al eerder in het PriKBOrd is gemeld hebben we in oktober 
j.l. een aanvraag ingediend om in 2022 deel te mogen nemen 
met de activiteit “MuseumPlusBus”.  Behalve een bevestiging 
van inschrijving hadden we tot dusver nog niets vernomen. 
Daarom hebben we bij de MuseumPlusBus geïnformeerd naar 
de procedure die zij volgen bij de toewijzingen. Zij hebben ons 
het volgende antwoord gegeven: 
“Wij maken onze planning altijd 3 maanden voorafgaand aan 
de uitstapjes. Dat betekent dat wij nu bezig zijn met de peri-
ode februari / maart 2022. Als uw groep aan de beurt is, dan 
zullen wij dat telefonisch ongeveer 3 maanden vooraf laten we-
ten. Het kan dus nog tot en met september 2022 duren voor-
dat u iets van ons hoort. Helaas hebben wij altijd meer aan-
meldingen dan plaatsen. Zodra wij weten dat een groep niet meer aan de beurt komt, dan zullen wij 
dat per email laten weten. Het is dus nog even afwachten voor u en uw groep. Zeker nu we door het 
coronavirus de bus stil hebben moeten zetten.” 
Afwachten dus….!!

Kerstpresentjes 
Een hele groep vrijwilligers is op maandag 13 december bezig geweest in het Dorps-
huis om ruim 750 kerstpresentjes klaar te maken. Op dinsdag 14 en woensdag 15 
december zijn tussen 10 en 12 uur veel leden langs geweest om een presentje op te 
halen. Ook op vrijdagmiddag was er nog een mogelijkheid om langs te komen van 
13.30 – 16.00 uur. Had u dit gemist? Dan wordt dit presentje u bij dit Prikbord aan-
geboden. Ook dat gemist? Bel dan met Theo Pardoel tel. 0499-422966 en er wordt 
voor gezorgd. Volgend jaar hopen wij weer op een mooiere manier het kerstfeest 
met u te vieren. Voor nu: Geniet van uw presentje en blijf gezond.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretariaat: Mw. N. van Straten-van Hoof, Lijsterlaan 3A, 5737 PG, Lieshout. 

tel: 0499-324919. E-mail: kbolieshout@gmail.com 
Inschrijving K.v.K. Eindhoven nr. V17141709  

Rabobank: IBAN NL34RABO0128932619 
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