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Van de bestuurstafel    
Helaas waart het coronavirus nog steeds rond. 
De noodzakelijk geachte maatregelen zorgen in-
middels voor veel problemen en maken steeds 
meer emoties los.  
Ondernemers zijn vaak de wanhoop nabij, de 
jeugd mist hun sociale bijeenkomsten en veel 
mensen, jong en oud, komen ongewild in een 
isolement terecht.  
Ook al is er begrip voor de noodzakelijke maat-
regelen, het is verre van leuk en het duurt bin-
nenkort al twee jaar. En dat is lang.  
In de week voor kerst heeft KBO Brabant een 
schriftelijke oproep aan alle plaatselijke besturen 
en vrijwilligers gezonden met een verzoek om 
hulp. Uit het reguliere overleg met het ministerie 
van VWS en de ouderenbonden kwam naar vo-
ren dat een grote groep ouderen in Nederland 
zonder eigen netwerk hulp nodig heeft.  
Sommigen met een directe vraag voor het halen 
van medicijnen of eten. Anderen met een meer 
duurzame vraag om contact en aandacht.  
Het verzoek was of enkele van onze leden zich 
beschikbaar wilden stellen om als coördinator op 
te treden voor de hulplijn van het Rode Kruis. 
Ouderen in nood kunnen de landelijke hulplijn 
bellen waarna er passende actie wordt onderno-
men. Een prima initiatief natuurlijk, dat wij als 
bestuur van harte ondersteunen. Alhoewel er in 
Lieshout al veel spontane burenhulp geboden 
wordt weten wij echter ook dat een deel van 
onze oudere dorpsgenoten die hulp nodig heb-
ben helaas niet gauw de telefoon pakt en om 
die hulp vraagt. Vaak proberen ze het zelf op te 
lossen. Soms uit een onterecht gevoel van 
schaamte of gewoon omdat ze vinden dat ze 

anderen niet met hun problemen kunnen belas-
ten.  
Graag doen wij dan ook een beroep op al onze 
leden om in deze voor velen moeilijke tijd, extra 
alert te zijn op situaties waarin mogelijk een hel-
pende hand welkom kan zijn.  
Kijkt u eens rond in uw omgeving en bel eens 
aan waar u denkt dat het wellicht zinvol is. Ge-
woon om een praatje te maken en te informe-
ren naar hoe het gaat. Persoonlijk geloof ik dat 
wij met een actieve houding velen een plezier 
kunnen doen. Een boodschapje voor een ander 
doen en een beetje extra aandacht kan soms 
veel betekenen.  
En heeft u zelf behoefte aan een praatje of 
heeft u een verzoek, belt u gerust een van onze 
vrijwilligers of een bestuurslid. Gewoon doen. Ze 
luisteren en helpen graag.  
Laten we er ondanks alles een mooi jaar van 
maken en blijf gezond,  
Groet,  
Toon van de Kerkhof, interim voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten die binnenkort gaan plaats vinden 

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kunnen veel van onze geplande activiteiten helaas niet 
doorgaan. Zo lang de horeca dicht is, kan er niet gekaart worden. Dus geen jokeren, rikken en 
bridgen. Ook het sjoelen gaat voorlopig niet door. Wat wel door gaat is de beweegtuin op dinsdag-  
en vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 uur. Onderstaand vindt u meer activiteiten die wel door-
gaan.  
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Maandag 14 februari 2022 Veilig Internetten 
Op maandag 14 februari a.s. organiseert de 
werkgroep Educatie een informatiebijeenkomst 
over Veilig Internetten en Veilig Bankieren. De 
middag zal gehouden worden in het Dorpshuis 
van 13.30 – 16.00 uur in het Dorpshuis. Deze 

bijeenkomst was aanvankelijk gepland op 17 ja-
nuari maar kon toen vanwege de coronabeper-
kingen helaas niet doorgaan. Wij rekenen op 
een grote opkomst bij dit belangrijke onder-
werp.   

Maandag 28 februari 2022 4de lezing Kunstgeschiedenis 
Op maandag 28 februari 2022 vindt de 4de lezing Kunstgeschiedenis plaats via 
Zoom. Dit keer staat Caspar David Friedrich op het programma. Hij leefde van 
1774 tot 1840. Hij was een Duits schilder en tekenaar en tekende uit de periode 
van de romantiek. Het belooft een mooie avond te worden.  
U kunt nog aanmelden voor deze digitale kunstlezing. De hand-out wordt digitaal 
toegezonden. 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 
 

Jeu de Boules 
Voor wat betreft het Jeu de Boulen zijn we op 
dit moment afhankelijk van het weer. Op de 
laatste donderdag van de maand wordt in de 

winter gespeeld op de binnenbaan van 
Mariahout. We zijn echter van Mariahout 
afhankelijk of zij open zijn.  

Fietsvakantie 2022 
Er hebben zich tot nu toe 47 leden 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 is momenteel het maximale aan-
tal deelnemers bereikt (47 personen). Wie zich 
nu nog aanmeldt komt op de wachtlijst. De reis-
commissie is enkele keren bij elkaar geweest om 
de beste reis uit te zoeken.  
We willen graag een voordelige reis, waarbij we 
toch maximaal kunnen genieten van het mooie 
Schotland.  
Om veel te kunnen zien hebben we gekozen 
voor een 10-daagse rondreis, waarbij we via 
Calais met de ferry naar Dover reizen, om die 
eerste dag te eindigen met een overnachting in 
Midden-Engeland.  
Vervolgens bezoeken we diverse mooie plaatsen 
in Schotland.  
We overnachten in Schotland in drie verschil-
lende hotels.  
Op de terugreis hebben we weer een overnach-
ting in de buurt van Londen.  
Er zal voor ons een reis op maat gemaakt wor-
den, waarvan spoedig het bedrag en de exacte 

datum bekend zullen zijn. We streven naar een 
vertrekdatum eind augustus/begin september.  

Van alle deelnemers hebben wij een mailadres 
en zij zullen via de mail op de hoogte gehouden 
worden en het volledige programma ontvangen.  
Wij hopen dat de versoepelingen doorzetten en 
dat wij kunnen genieten van deze geweldige 
reis.  
 

  

Urquhart Castle bij Loch Ness.  

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
mailto:kbolieshout@gmail.com
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Activiteiten die hebben plaats gevonden 
 

Kunstgeschiedenis 
Op maandag 10 januari 2022 werd de 3de le-
zing Kunstgeschiedenis gehouden via Zoom. Het 
was een boeiende lezing over het leven en de 
werken van Giovanni Bernini, die vooral bekend 
is van zijn vele beelden o.a. in Rome. Wie het 
boek van Dan Brown (2003) met de titel Het 

Bernini Mysterie heeft gelezen, zal veel beelden 
en fonteinen herkend hebben uit dit spannende 
boek. Ine Pels had er weer een zeer compleet 
verhaal van gemaakt. Fascinerend hoe iemand 
uit een brok marmer zo’n mooie beelden kan 
scheppen. 

 
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.    

De jarigen van februari zijn:  
Mevr. C. v.d.Kam-v.d. Tillaar  01-02-1932  
Mevr. C. de Louw-v. Acht   01-02-1941  
Mevr. D. Bevers-v. Zwol   06-02-1940  
Mevr. F. Jansen-v.d. Biggelaar  11-02-1934  
Mevr. G. Spek-v. Hees   11-02-1940  
Mevr. C. Hoeks-Tielemans  12-02-1936  
Dhr. P. Franke    13-02-1938  
Mevr. M. v. Hoof-v. Osch   13-02-1940  

Mevr. A. Bosmans-Meulders  17-02-1941  
Dhr. A. Bevers    17-02-1941  
Mevr. A. de Jong-Engelen  18-02-1938  
Mevr. H. Swanenberg-Rooijmans  20-02-1935  
Dhr. E. Langstraat   22-02-1941  
Mevr. A. v. Rooij    25-02-1938  
Dhr. J. Swinkels    27-02-1940  
Mevr. F. Brouwers-v. Vegchel  29-02-1940 

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. 

 

 

Overlijdens 
Op 19 december 2021 is ons KBO-lid mevrouw Jo Cuynen overleden. Zij woonde De Klumper 28 te 
Lieshout. Zij was 88 jaar oud en 5 jaar lid van onze vereniging. 
Op 22 december 2021 is ons KBO-lid de heer Theo van Veggel overleden. Hij woonde Den Effer 8 en 
hij was 72 jaar oud. Hij was 8 jaar lid van onze vereniging. 
Op 9 januari 2022 is ons KBO-lid de heer Bertus Biemans overleden. Hij woonde Kuiperstraat 13 te 
Lieshout. Hij was 84 jaar oud en 11 jaar lid van onze vereniging.  
 
De redactie wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 

Nieuwe leden 
Mevr. Mirjam Smit, Pater Vogelsstraat 48 te Beek en Donk 
Dhr. John van Kaathoven, Schutsstraat 5 te Lieshout  

 
We heten hen van harte welkom in onze vereniging.
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Jubilarissen 50 jaar getrouwd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
Kortingen voor Leden Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
Op vertoon van uw geldige KBO ledenpas vooraf, bieden onderstaande ondernemers u korting: 
 
Bloemenwinkel “Bloemend” 
Dorpsstraat 20 in Lieshout: 10% korting, uitsluitend op vertoon van uw geldige KBO leden pas. De 
korting geldt niet bij aankoop van Bloemenbonnen “Bloemend” of “Fleurop”, voor bezorging en bij lo-
pende acties. LET OP: I.v.m. Corona kunnen kortingen tijdelijk aangepast worden. 
 
De Concurrent 
De Fietsenwinkel in Lieshout: 10% korting op alle onderdelen in de winkel. 
 
Hanex Carwash in Veghel 
Doornhoek 3910, Veghel: hoge korting op wassen van uw auto, de buitenkant of de buitenkant én de 
binnenkant, uitsluitend op vertoon van uw geldige KBO leden pas.  
Let op: Dit is alleen geldig van maandag t/m donderdag. Openingstijden van 08.00 uur tot 18.00 uur.  
Prijs voor normaal programma is € 16,50 en met korting KBO € 12,00. Combi programma normaal      
€ 28,50 en met korting € 19,00.  
 
Hermus Notaris 
Wilhelminalaan 1 a/b Son: 10% korting op alle te maken akten 
 
Pedicurepraktijk Voet-Gezond 
Kuiperstraat 32 in Lieshout: 50% korting op de eerste behandeling. Tel. 06-50511472 
 
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. 

 
 
 

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 

Op 14 januari 2022 waren Cor 
en Tonny Bastiaans 50 jaar ge-

trouwd. 

Ook op 14 januari 2022 waren Ad en 
Annemie Beks 50 jaar getrouwd.  

mailto:kbolieshout@gmail.com

