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Van de bestuurstafel    
Sinds een paar weken zijn in Nederland de 
mondkapjes nagenoeg uit het straatbeeld ver-
dwenen. Alleen in het openbaar vervoer is het 
dragen daarvan nog verplicht op het moment 
dat ik dit schrijf.  
Ik zet deze letters op zondag 20 maart op papier 
omdat deze uitgave van het Prikbord uiterlijk op 
22 maart naar de drukker moet. Anders kan het 
niet samen met de Ons van april bij u in de bus 
gedaan worden.  
Op 23 maart verviel ook de mondkapjes plicht in 
het openbaar vervoer in ons land zoals u weet. 
Dus, als u dit leest kunt u iedereen weer goed 
herkennen. Toch even wennen dat al die maat-
regelen nu blijkbaar niet meer nodig zijn.  
Mijn vrouw en ik hebben nota bene pas nog, net 
als vele van u, onze tweede boosterprik gekre-
gen. Aan de agenda van het bestuur is goed te 
merken dat alles weer terug gaat naar normaal. 
Er worden volop plannen en afspraken gemaakt 
en de meeste van onze wekelijkse activiteiten 
zijn inmiddels weer opgestart.  
Ook de inloop op dinsdag kan weer bezocht 
worden. Daar verschijnen gelukkig weer de be-
kende gezichten en wordt er als vanouds volop 

gezellig gebuurt. De planning van onze jaarlijkse 
bijeenkomsten en uitstapjes komt weer goed op 
gang. Als bestuur zien wij met plezier dat ons 
jaarschema wekelijks beter gevuld wordt.  
Er zal dan ook beslist geen gebrek aan leuke ac-
tiviteiten zijn voor de rest van dit jaar. De eerste 
jaarlijkse bijeenkomsten hebben al plaatsgevon-
den. Zo was er een goed bezochte Vitaliteitsdag 
en ook onze Algemene Ledenvergadering kon 
doorgang vinden. In die bijeenkomst hebben we 
tevens de uitgestelde huldiging van onze jubila-
rissen alsnog kunnen doen, evenals de bekend-
making van de vrijwilliger van het jaar 2021.  
Uit alles blijkt dat wij als leden van Seniorenver-
eniging KBO Lieshout het voornemen hebben 
om de problemen van de afgelopen 2 jaar ach-
ter ons te laten en op weg zijn om van 2022 
weer een mooi en gezellig verenigingsjaar te 
maken. Wij als bestuur doen daar natuurlijk 
graag van harte aan mee!  
Groet  

Toon van de Kerkhof 

Interim Voorzitter. 

 

Agenda 

april 2022 mei 2022 

Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Vrij 1 2 Kienen    

Ma 4 2 Lezing kunstgeschiedenis Di 17 3 Riviercruise 

Woe 6 2 Opening fietsseizoen    

Woe 6 2 Schrijfclub    

Vrij 15 2 Kienen Ma 30 3 Fietsvakantie 

Woe 20 3 Slechthorendheid    

Don 21 3 Leesclub    

Zon 24 3 Lieshoutse Middag     
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Activiteiten die binnenkort gaan plaats vinden 

Kienavonden KBO Lieshout  vrijdagen 1 en 15 april. 
Elke 1ste en derde vrijdag van de maand houden wij voor iedereen kienavon-
den. Op vrijdag 1 april en 15 april zijn de twee kienavonden die we orga-
niseren.  
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open om 18.30 uur.  
Het kienen wordt gehouden In het Dorpshuis Grotenhof 2. Wij nodigen u en 
of uw buurtgenoten van harte uit. Wij zien u graag op onze kienavonden. 
 

Maandag 4 april 2022 Kunstgeschiedenis 
Op maandag 4 april 2022 wordt al weer de laatste lezing kunstge-
schiedenis van dit seizoen gehouden.  
De lezing gaat dit keer over de schilder Matisse, die leefde van 1869-
1954 en veel werken heeft achtergelaten. Zoals gewoonlijk zal Ine Pels 
weer een mooie presentatie houden via Zoom.  
 
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

 

Woensdag 6 april 2022 Opening fietsseizoen 
We zijn al weer een paar weken aan het fietsen, maar het was een 
mooie gewoonte om het seizoen officieel te openen.  
We gaan dat doen op 6 april. Nu eens niet met een ontbijt bij IKEA, 
maar we maken een stop bij de Klaproos in St. Oedenrode bij de 
familie Van Schaijk.  
We krijgen daar een kopje koffie met appelgebak op kosten van onze 
eigen KBO.  
Stuur even een mailtje als je mee gaat naar het mailadres van de 
fietsclub pjamdegroot@gmail.com om te voorkomen dat ze bij de 
Klaproos voor verrassingen komen staan.  
Even langs komen op de inloop kan ook. We hopen op mooi weer, 
anders schuiven we het twee weken op.  

Woensdag 6 april 2022 Schrijfclub 
Op woensdag 6 april a.s. zal de volgende bijeenkomst van de 
schrijfclub zijn. Er wordt weer gewerkt met twee onderwerpen.  
We beginnen om half 2 en gaan door tot uiterlijk half 4.  
Wil je een keer meedoen?  
Deelname is gratis. Iedereen is welkom.  
Je betaalt alleen je kopje koffie.  
 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
mailto:pjamdegroot@gmail.com
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Woensdag 20 april 2022 Presentatie Slechthorendheid 
Wat als je slechthorend wordt?  

Naar schatting heeft in Nederland één op de tien 
mensen in meer of mindere mate last van ver-
minderd gehoorvermogen en is dus ook in meer 
of mindere mate slechthorend. In veel gevallen 
is het gehoorvermogen zodanig achteruitgegaan 
dat er problemen ontstaan bij het volgen van 
gesprekken.  
Hoe vaak hoor je niet van (ook jongere) mensen 
dat ze een feest niet leuk vinden omdat ze dan 
de mensen helemaal niet kunnen verstaan, of 
zeggen mensen “het lijkt wel of ik slechter ga 
horen” of zie je dat mensen niet goed begrijpen 
wat er tegen hun gezegd wordt, omdat ze niet 
goed kunnen horen. 

De werkgroep Gezondheidsvoorlichting van het 
Wit-Gele Kruis heeft daarom op verzoek van 
KBO-Lieshout een bijeenkomst georganiseerd 
over dit onderwerp.  
 
Op woensdag 20 april zal Christine ter 
Huurne, klinisch fysicus audioloog van Libra Au-
diologie, om 19.30 uur een presentatie geven 
over slechthorendheid. 
 
De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
-de oorzaken van slechthorendheid 
-waar je op moet letten bij slechthorendheid 
-hulpmiddelen bij slechthorendheid 
 
Om ook jongere (nog werkende) KBO-leden de 
kans te geven naar deze voorlichting te komen 
is gekozen voor een avond. Het vindt plaats in 
het Dorpshuis. Het is fijn als u bij de inloop 
doorgeeft dat u wil komen, maar ook zonder 
aanmelding bent u welkom. 

 

Donderdag 21 april 2022 Leesclub 
De eerstvolgende bijeenkomst van de leesclub wordt gehouden op donderdag 21 april 
2022 om 14.00 uur in het Zonnehof van Franciscushof. Fijn dat we elkaar weer kunnen 
zien. We gaan vóór die bijeenkomst het boek “En De Wereld Was Jong” lezen van de 
schrijfster Carmen Korn. Het is het eerste deel van een triologie over het leven van een 
paar vriendinnen in de vijftiger jaren en het speelt o.a. in Keulen. De tweede 
wereldoorlog was nog maar net afgelopen en er kan weer gefeest en geleefd worden. 
Het is nog onzeker wat de toekomst zal brengen.  U bent van harte welkom.

Zondag 24 april 2022 Lieshoutse Middag 
Op zondag 24 april a.s. zal de inmiddels legen-
darische Lieshoutse Middag worden gehouden bij 
de Koekoek. Al enkele jaren werd deze middag 
rond carnavalstijd gehouden, maar dat was nu 
niet mogelijk. Ook vorig jaar konden we helaas 
geen Lieshoutse middag houden. Dit jaar geen 
carnavalsacts maar gaan we het anders doen. De 
muzikale opluistering is van de band Sixty4 en 
bovendien is er nog een verrassingsoptreden. Na-
tuurlijk zijn er drankjes en hapjes. De toegangs-
prijs is slechts € 5,00. Aanmelden bij de inloop 
of via de mail en het bedrag liefst overmaken. We 
hebben niet graag contant geld. De zaal gaat 
open om 13.30 uur en de middag begint om 
14.00 uur. Rond 18.00 uur sluiten we de middag 
weer af.  

Sixty4, met tweede van links Lieshoutenaar 
en KBO-lid Frans Dekkers. 
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Dinsdag 17 mei 2022 Dinercruise  

Op dinsdag 17 mei 2022 gaan we een 
Dinercruise maken met BTR reizen. We hebben 
gekozen voor de route Rotterdam – Gouda. We 
vertrekken ’s morgens met een luxe touringcar 
vanaf het Dorpshuis om 8.30 uur. Om 11.00 uur 
schepen we in op het Partyschip MS Jacqueline. 
Dit partyschip heeft een rolstoellift en een 
aangepast toilet voor mindervaliden. Na het 

inschepen krijgen we koffie/thee met 
appelgebak. Terwijl we genieten van langzaam 
voorbijtrekkende landschappen met fraaie 
uiterwaarden afgewisseld door pittoreske 
plekjes met kleine dijkhuisjes, nodigt de crew 
van het partyschip u in het begin van de middag 
uit voor een heerlijk diner met o.a. een heerlijke 
soep, gevolgd door een plate gerecht met 
rollade of schnitzel met champignonsaus, friet, 
rauwkost en gemengde groente. Als toetje is er 
een lekker ijsje met slagroom. Na een gezellig 
ontspannen cruise krijgt u nog een kopje koffie 
met lekkernij aangeboden. Hierna gaan we weer 
met de bus naar Lieshout waar we rond 18.00 
uur hopen aan te komen. De prijs van dit 
uitstapje is € 62,50 per persoon. Aanmelden 
kan bij de inloop. Graag overmaken. Wij nemen 
geen contant geld aan.  Geef door als u een 
dieet hebt. 

 

Maandag 30 mei Fietsvakantie 2022 
Er hebben zich tot nu toe 52 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 tweepersoons-
kamer wilt. Er is geen extra toeslag voor een eenpersoonskamer. 
Uiterste aanmelddatum is 1 mei 2022. Wij verzoeken u een aan-
betaling te doen van € 50,00 per persoon, over te maken op de re-
kening van de KBO IBAN NL34RABO 01289 32 619.  Hebt u een di-
eet, geef dit dan snel door.

 

Meerdaagse vakantie Schotland 
Nadat in het vorige Prikbord de datum bekend is 
gemaakt, hebben enkele mensen af moeten 
zeggen omdat ze al verplichtingen hadden in die 
tien dagen.  
Gelukkig hebben zich inmiddels ook weer 
nieuwe mensen gemeld. Van alle eerder aange-
melde deelnemers is inmiddels een reactie ont-
vangen.  
Ondertussen kan de reiscommissie verder met 
het voorbereiden van de reis. Als het goed is 
heeft iedereen nu de aanbetaling gedaan. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij.  
We hebben nu 44 deelnemers. Als het deelne-
meraantal onder de 45 personen is, betalen alle 
deelnemers € 10,00 meer voor deze reis.  

Had u altijd al naar Schotland gewild en dacht u 
dat er nog een wachtlijst was?  
Dat is nu niet meer zo. Voor alle deelnemers 
geldt dat men een geldig paspoort moet 

mailto:kbolieshout@gmail.com
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hebben. Een identiteitsbewijs is niet meer vol-
doende nu Engeland en Schotland geen deel 
meer uitmaken van de Europese Unie. Denk 
daar op tijd aan. Hebt u een dieet, geef dit dan 
snel door. 

Nog een keer de vertrekdatum:  vrijdag 26 au-
gustus.  Prijs op basis van een tweepersoons 
kamer is € 920,00 inclusief entrees en boottocht 
etc. Toeslag eenpersoons kamer is €  205,00. 

 

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Maandag 28 februari 2022 4de lezing Kunstgeschiedenis 
Op maandag 28 februari 2022 vond de 4de lezing Kunstgeschiedenis 
plaats via Zoom. Dit keer stond Caspar David Friedrich op het pro-
gramma. De hand-out was vooraf al toegezonden en daar was al te zien 
dat we mooie verstilde landschappen en tekeningen te zien zouden krij-
gen. Verbazingwekkend dat deze sombere man zo’n mooie schilderijen 
kon maken. We kregen ook een lijstje met de schilders/beeldhouwers die 
Ine Pels voor het volgende seizoen op haar repertoire heeft staan en we 
kunnen daaruit een keuze maken van vijf onderwerpen. Ook weer via 
Zoom. Interessant is het steeds wel, maar we missen het enorm dat we 
niet bij elkaar zitten en in de pauze van gedachten kunnen wisselen. En 
enkele uren naar zo’n beeldscherm staren, hoe boeiend het onderwerp 
ook is, komt de sfeer ook niet ten goede. Nog een avond te gaan in dit 
seizoen. 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.pelsvande-
ven@gmail.com 
 

Woensdag 2 maart 2022 Schrijfclub 
Na een lange periode van rust is de schrijfclub weer van start 
gegaan op woensdagmiddag 2 maart om 13.30 uur. Zoals 
gewoonlijk in het Zonnehof van Franciscushof, waar de 
mondkapjesplicht nog niet was afgeschaft. We hadden een zieke 
en daardoor werd ons toch al beperkte gezelschap weer wat 
kleiner. Toch hebben we de twee opdrachten afgewerkt. Enkele 
mensen van de schrijfclub hebben de laatste tijd nog wat 
interviews gehouden voor het jubileumboek van de 
basketbalclub. Dit jaar bestaan ze 50 jaar en over enkele maanden zullen we een fantastisch boek in 
onze handen kunnen houden. Wil je een keer mee doen? Kom dan gewoon langs. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Je betaalt alleen je kopje koffie of thee.  

Bericht van de fietsclub 
Op woensdag 2 maart konden we dan eindelijk weer gaan fietsen. 
Het was fris maar zonnig en met muts en handschoenen was het 
goed te doen. Na de pauze, die we hadden bij de Boswachter in Erp, 
was de temperatuur wat gestegen. Zo’n 30 mensen waren naar het 
Dorpshuis gekomen voor deze eerste tocht van het jaar 2022. Dat er 
nog maar veel mogen volgen. Wilt u eens mee fietsen? Kom maar 
gewoon om half 10 naar het Dorpshuis. Iedereen is welkom. De 
fietsclub.  

De Boswachter. 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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Kienen bij KBO Lieshout weer begonnen 
Op vrijdag 4 maart en vrijdag 18 maart zijn we weer begonnen voor 
de liefhebbers van kienen.  
Beide avonden viel het aantal personen wat tegen, maar alle begin is 
moeilijk, het is weer even wennen. Natuurlijk willen wij wat meer perso-
nen ontvangen voor deze mooie en gezellige kienavond.  
Daarom een oproep, kom gezellig naar onze kienavonden en win een van 
die prachtige prijzen waaronder goed gevulde boodschappentassen, ver-
schillende rondes met wisselend geldbedrag en afwisselend met koffie-
pakketten of i.d. Er zijn 12 rondes voor de pauze en 12 rondes na de 
pauze. Let op aanvangstijd is 19.30 uur en de zaal is open om 18.30 uur. 

Donderdag 10 maart 2022 Vitaliteitsdag 
Donderdag 10 maart werd in Lieshout door 
en voor KBO Lieshout de Vitaliteitsdag georgani-
seerd. Deze “APK voor senioren” werd georgani-
seerd door de Werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting van het Wit-Gele Kruis en de Werkgroep ou-
dereneducatie van KBO Lieshout.  
Het kon gratis worden aangeboden door bijdra-
gen van KBO Lieshout – Wit-Gele Kruis Lieshout 
Mariahout – LEV en Dorpsraad Lieshout. 
Het idee was van KBO-Brabant en na de lock-
down vanwege corona was dit weer de eerste 
vitaliteitsdag van een nieuwe reeks. Er werd me-
dewerking verleend door (vrijwillige) medewer-
kers van KBO Brabant, Vitaal Laarbeek, GGD 
Brabant Zuid-Oost, de (oud)huisarts, fysiothera-
peuten, LEV-groep, Van Boxtel hoorwinkels, de 
Zorgboog en MBO-studenten. Zonder de vrijwil-
lige inzet van al deze mensen is het niet moge-
lijk zo’n dag te organiseren, dus onze dank is 
groot. Na ontvangst met een kopje koffie, waar-
bij het deelnemersboekje, de scorelijst en een 
pen werden uitgereikt, gingen er per kwartier 2 
mensen langs een aantal “stations”: bloeddruk-
meting – metingen van BMI, knijpkracht en oog-
hand coördinatie – lichte en zware lichamelijke 
oefeningen – wandeltest en sta-zit-statest – 
voeding en alcohol – oogmeting – orentest – 
eindgesprek/evaluatie onder het genot van een 

fruithapje. In 
de goodiebag 
die daarna uit-
gereikt werd 
zaten allerlei 
folders over 
voor senioren 
interessante 
zaken/activitei-
ten met di-
verse aanbie-
dingen en 
kleine cadeau-

tjes/hebbedingetjes. De meeste deelnemers – 
variërend in de leeftijd van 62 tot 90, mannen 
en vrouwen -  gaven als reden voor deelname 
aan: dit is een mooie (en gratis) kans om te kij-
ken hoe het ervoor staat met mijn gezondheid. 
En hoewel een aantal mensen zich, vanwege 
Corona, alsnog moest afmelden, was het een 
heel gezellige, mooi bezette dag met een goed 
programma (het hele traject duurde 1,5 uur), 
waar veel informatie opgedaan werd en die in 
een zeer ontspannen sfeer verliep. Aan het 
einde van het traject werden er door de deelne-
mers goede punten gegeven aan de organisatie 
en veel dikke duimen opgestoken.  

 

Maandag 14 maart bijeenkomst Leesclub 
Ook de leesclub heeft voor het eerst sinds lange tijd weer een bijeenkomst gehad. 
Dat was op 14 maart en het boek zou op 18 novbember al besproken worden maar 
dat is toen helaas niet doorgegaan.  
Voor de volledigheid hebben we het dus maar een tweede keer gelezen. Er was een 
levendige discussie over het boek “De sterren boven Bagdad” van de schrijfster 
Gina Wilkinson en aan het einde van de middag kreeg het boek een 7 ½ . Het was 
fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer eens te zien.  
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Woensdag 16 maart 2022 Fietsen 
Het zonnetje scheen ons vrolijk toe op woensdag 16 maart, maar er stond een 
koude oostenwind. Gewapend met mutsen en handschoenen hebben 25 fietsers 
het toch gewaagd om een ochtend te gaan fietsen. Via Stiphout en Nuenen kwa-
men we aan bij ons koffieadres De Kruik in Nederwetten.  
Na de koffie fietsten we richting Son en Breugel en langs het kanaal terug. Mooi om 
12 uur waren we weer thuis. Lekker opgefrist. 

Woensdag 16 maart 2022 Samen uit eten 
Eindelijk kon het weer! Samen uit eten. Op 
woensdag 16 maart waren we met 50 men-
sen om 18.00 uur aanwezig bij de Reiger in Zij-
taart. We hebben daar genoten van de gezellige 
ambiance en het voortreffelijke drie gangen 
keuze menu, speciaal samengesteld voor senio-
ren. De commissie samen uit eten hoopt dat er 
dit jaar nog meer van deze gezellige avonden 
gehouden kunnen worden. Deze ene nemen ze 
ons in elk geval niet meer af.  

Dinsdag 22 maart 2022 Algemene Ledenvergadering 
Korte terugblik op de algemene ledenver-
gadering. 
Interim-voorzitter Toon van de Kerkhof opende 
de vergadering, heette de aanwezigen welkom 
en stelde de bestuursleden voor aan de verga-
dering. De agenda werd zonder op- of aanmer-
kingen vastgesteld. De secretaris Nettie van 
Straten las de berichten van verhindering voor 
en Gerry van Hoof memoreerde de overleden 
leden vanaf de vorige algemene ledenvergade-
ring tot nu toe. Er was een kort ogenblik van 
stilte. Hierna volgde de huldiging van de jubila-

rissen die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Er 
was slechts één lid aanwezig en wel mevrouw 
Nelly Gilsing-van den Broek. De overige jubila-
rissen, Jo van Neerven en Jan en Johanna Mig-
chels zullen op een later tijdstip thuis bezocht 
worden. Nelly ontving de oorkonde en een 

mooie bos bloemen uit handen van Toon van 
de Kerkhof en zij kreeg een groot applaus van 
de aanwezigen. Hierna volgde er een dank-
woordje voor alle vrijwilligers die onze vereni-
ging draaiende houden. Een speciaal woordje 
was er voor de vrijwilliger van het jaar, die nor-
maal gesproken op onze nieuwjaarsbijeenkomst 
wordt gehuldigd. Dit keer viel de beurt te eer 

aan mevrouw Gon Bastiaans-Robbescheuten 
die maar liefst 8.000 mutsjes gebreid heeft 
voor het Ouderenfonds. Dank zij dit werk mo-
gen jaarlijks diverse leden van onze KBO deel-
nemen aan het kerstdiner bij Van der Valk. Ap-
plaus voor Gon voor deze geweldige prestatie. 
Zij ontving het vrijwilligersbeeldje en een mooie 
bos bloemen. Het is een goede gewoonte om 
tijdens de algemene ledenvergadering de vrij-
willigers in de bloemetjes te zetten die in het 

Jubilaris Nelly Gilsing-van den Broek.  

Gon Bastiaans-Robbescheuten. 
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afgelopen jaar afscheid hebben genomen. Dat 
waren Sieberen Boltjes en Wim Verhoeven. Bei-
den waren niet aanwezig. Sieberen is jarenlang 
belastinginvuller en administratief ondersteuner 
geweest en Wim heeft zich gedurende lange 

tijd verdienstelijk 
gemaakt als 
voorzitter van 
het senioren-
koor. Applaus 
voor beide he-
ren. Hierna werd 
officieel afscheid 
genomen van 
mevrouw Nelly 
de Groot-Cooij-
mans die tijdens 
de vorige alge-
mene ledenver-
gadering haar 
werkzaamheden 
als bestuurslid 

en secretaris heeft neergelegd. Zij ontving van 
de heer Fijten van KBO-Brabant een oorkonde 
en een zilveren speld met goud voor haar ver-
diensten. Natuurlijk was ook hier applaus en 
een mooie bos bloemen.  
Na deze feestelijkheden gaf secretaris Nettie 

van Straten een 
toelichting op het 
jaarverslag van 
de secretaris, ge-
volgd door uitleg 
over het financi-
ele verslag van 
de penningmees-
ter door Gerard 
Goos. Namens de 
kascontrolecom-
missie deed Henk 
van der Zanden 
verslag, ook na-
mens zijn col-
lega’s Tiny Ber-
kers en Teun van 

Hoof. Met een applaus werd het bestuur gede-
chargeerd voor het financiële gedeelte van 
2021. Henk van der Zanden treedt af als kas-
commissielid. Er meldde zich geen nieuw lid en 
hopelijk komt dit nog op een later moment. 
Ook de balans wordt behandeld en voorgesteld 
werd om de contributie voor 2023 te handha-
ven op het bedrag van € 19,00. De vergadering 
is het hiermee eens.  

Nu volgt het afscheid van Theo Pardoel als pen-
ningmeester van de vereniging. Zijn opvolger 
Gerard Goos memoreert zijn lange staat van 

dienst. Vanaf 2001 
was Theo lid van de 
KBO en tevens pen-
ningmeester vanaf 
die periode. Gelukkig 
blijft Theo wel be-
stuurslid. Voor Theo 
is er een attentie. 
Ook de bestuursver-
kiezing is snel achter 
de rug. Aftredend en 
herkiesbaar zijn 
Gerry van Hoof, Theo 
Pardoel en Henk Vo-

gels. Middels een hartelijk applaus worden zij 
weer voor drie jaar gekozen als bestuurslid.  
Er zijn enkele vragen voor de rondvraag. O.a. 
over het standpunt van de KBO voor wat be-
treft Plan De Heuvel. Hoewel nagenoeg alle be-
stuursleden zich als privépersoon geschaard 
hebben achter het Plan Lieshout, heeft de ver-
eniging als zodanig geen standpunt willen inne-
men in deze kwestie.  
De KBO wenst geen politiek te bedrijven en niet 
te spreken namens de individuele leden.  
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en is 

er nog geruime tijd gezelligheid bij de muziek 
van Bietje Brabants.  
Ondanks het mooie weer was er een overweldi-
gende belangstelling voor deze vergadering 
waarvoor dank.  
 

De redactie.  

  

Nelly de Groot. 

Theo Pardoel. 

Jan en Johanna Migchels-Gilsing. 

Jo van Neerven-van den 
Biggelaar. 
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Dinsdag 29 maart 2022 Excursie Leenders Kachels 

Bij het ter perse gaan van dit Prikbord moest de excursie nog 
plaats vinden. In het volgende Prikbord kunt u lezen hoe het ge-
weest is.  
Er waren niet veel belangstellenden, maar wij hopen dat zij toch 
een fijne ochtend zullen hebben.  
 

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.  
In het vorige Prikbord is een fout gemaakt. De jarigen die in de maand maart 80 jaar werden, zijn door 
een technische fout weggevallen. 

De vergeten jarigen van maart zijn:  
Mevr. G. Jansen- Litjens   03-03-1942  
Dhr. J. de Beer    06-03-1942  

Mevr. P. van Kaathoven- Jonkers  17-03-1942  
Dhr. C. Smits    22-03-1942  

 

De jarigen van april zijn:  
 

Mevr. P. v.Vijfeijken-Meulendijks  01-04-1939  
Mevr. H. de Laat-v.d. Heuvel  03-04-1942  
Mevr. Th. Eijfferts-Strik  05-04-1928  
Mevr. M. v.d. Kam-Teunissen  08-04-1932  
Dhr. M. Bekx  09-04-1939  
Mevr. M.v. Stiphout-Jansen  13-04-1942  
Dhr. J. Daniels  14-04-1937  
Mevr. E. Pardoel-Ketelaars  15-04-1938  
Dhr. P. Dekkers  15-04-1940  
Dhr. M. Verboven  16-04-1942  
Mevr. L. v. Zon-Grieten  17-04-1940  

Mevr. G. Maas-Gilsing  19-04-1942  
Dhr. Th. V.d. Biggelaar  21-04-1940  
Dhr. H. Arends  22-04-1941  
Mevr. M. v. Loen-Teepen  25-04-1938  
Dhr. L. Maas  25-04-1939  
Mevr. W. Opheij-Ophey  26-04-1936  
Mevr. M. Kornuijt-v. Erp  27-04-1934  
Mevr. F. Verkuijlen-Leijten  27-04-1939  
Mevr. J. v.d. Biggelaar-Voets  28-04-1938  
Dhr. A. Maas  29-04-1939  

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

 

Jubilarissen 50 jaar getrouwd 
Op 23 maart 2022 waren Jac en Arianne Babin-van Hal 
50 jaar getrouwd.  
Dank zij de versoepelingen hebben zij dit feest kunnen 
vieren met hun kinderen en kleinkinderen.  

De redactie feliciteert hen en wenst hen nog vele geluk-
kige jaren samen.  

Met dank aan Martin Prick voor de foto.  
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Ziekenbezoek 
Oproep aan de leden van onze vereniging: wan-
neer 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 atten-
tie die nodig is. 

 

Overlijdens 
Op 7 maart 2022 is ons KBO-lid Dhr. Lambert van den Eerenbeemt overleden. Lambert is 84 jaar 
geworden. Hij was bijna 22 jaar lid van onze vereniging. Hij woonde Beverstraat 97, 5741 KW te Beek 
en Donk.  
Op 20 maart 2022 is ons KBO-lid Dhr. Piet van Berlo overleden. Piet is 81 jaar oud geworden. Hij 
was 21 jaar lid van onze vereniging. Hij woonde tot voor kort Vogelenzang 21, maar was enkele weken 
geleden verhuisd naar Den Dissel 5, 5737 AH te Lieshout.  

Wij wensen de nabestaanden van de overledenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Nieuwe leden 
Dhr. Joep Aarts, Heindertweg 12, Aarle-Rixtel 
Mevr. Annelies Darmstadt, Franciscushof 1, Lieshout 
Mevr. Gidi Peters- Blijlevens, Rosenborg 6, Beek en Donk 
Mevr. Jeanny Franssen-Verbakel, De Klumper 20, Lieshout  
Dhr. J.C. Kuijpers, Burg. van den Heuvelstraat 10, Lieshout
 

We heten hen van harte welkom in onze 
vereniging. 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 inzet-
ten. Collectieve belangenbehartiging staat 
hoog in ons vaandel! En … wij een nieuw 
lid, u een waardebon van  € 2,50! (alleen 
bij gewone leden).

Bericht van Seniorenkoor Vogelenzang 
Na het uitgebreide verslag in het vorige priK-
BOrd, nu een ingekorte versie. De repetities 
zijn weer in volle gang gelukkig en we zijn ons 
aan het voorbereiden op het najaar, waarin 
diverse optredens op de planning staan. Voor de 
Floriade in augustus zijn we volop aan het 
repeteren, want we willen als Seniorenkoor Vo-
gelenzang goed voor de dag komen.  
We hebben diverse liederen om ten gehore te 
brengen. Een van die liederen is een nieuw. 
Althans de tekst is nieuw. Het is op de melodie 
van het lied: Voulez vous des fleurs? Je vous 
offre les plus belles. De tekst is aangepast in het 
Nederlands met als thema de lente die de 
winter doet verdwijnen en zorgt voor geurige en 
kleurrijke bloemen. Een thema dat past 
volgens ons bij de Floriade waarin bloemen cen-
traal staan. Afgelopen 6 maart hebben we 

ons eerste optreden gehad in de kapel van het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De opkomst 
was goed voor een regelmatige verdeling van de 
stemmen. We hadden mooie liederen die we 
ook nog mooi gezongen hadden.  
Van de toehoorders kregen we diverse compli-
menten en sommigen vonden dat we te weinig 
zongen in de kapel. Dat is toch wel een opsteker 
na zoveel stilte in repetitie en optreden. Het 

Sfeerimpressie Floriade. 
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openingslied was het Russische lied: Tjebje 
pojem. Na de eerste lezing werd het lied: The 
Lord of the dance ten gehore gebracht. Tijdens 
de offerande zongen we: Ave verum van Perosi 
en bij de communie het lied: Into my heart. Als 
slotlied klonk: You raise me up. Een prachtig 
lied, speciaal voor de vastentijd. Misschien kunt 
u de liederen eens beluisteren op YouTube. Echt 
de moeite waard. Helaas gaat ons optreden in 

de Muziektuin in Beek en Donk niet door dit 
jaar. Er waren gigantisch veel aanmeldingen en 
dan moeten er keuzes gemaakt worden. Mocht 
u behoefte hebben aan een gezellig middagje 
uit, dan nodig ik u uit om een keer vrijblijvend te 
komen luisteren. Elke maandagmiddag om half 
twee in het Dorpshuis. Wellicht vindt u het mooi. 
Hopelijk tot ziens. 
Arie Ketelaars, dirigent. 

 

Situatie in De Klumper 
Wij hebben ’n reactie ontvangen van woCom op 
de brief die wij namens de bewoners van de 
Klumper hebben gestuurd aan mevr. M. Kräwin-
kel, directeur-bestuurder van woCom.  
In die brief werd de vurige wens van de bewo-
ners duidelijk gemaakt om weer gebruik te mo-
gen maken van hun gemeenschappelijke huiska-
mer/ontmoetingsruimte. De brief met de vurige 
wens was ondertekend door vrijwel alle bewo-
ners. Mevr. Harriet van Lierop laat weten dat 
mevr. Kräwinkel de brief met haar besproken 
heeft. 

Zij schrijft: “Wij zijn altijd bereid om samen tot 
een oplossing te komen”. “We kunnen geen 
nieuwe ontmoetingsruimte creëren in De Klum-
per. De oude ontmoetingsruimte is verhuurd.” 

Ze stelt voor om gezamenlijk te bekijken welke 
mogelijkheden er dan wel zijn. Daartoe stelt ze 
voor een overleg te plannen met de bewoners. 
We zijn benieuwd. We houden u op de hoogte 
van ontwikkelingen. 

 

 

Bericht van onze belastinginvullers 
Deze maand moeten de belastingaangiftes weer 
gedaan worden.  
Onze belastinginvullers vragen u om de vol-
gende gegevens te ordenen en paraat te heb-
ben als de belastinginvuller op bezoek komt om 
de aangifte in te vullen: 

Jaaropgave van de SVB, pensioenfonds(en) 
en/of lijfrente verzekeraar(s) over 2021. 
De WOZ – beschikking 2020/2021 met waarde 
peildatum 01-01-2020. 

Jaaropgave(n) hypotheekverstrekker(s) over 
2021. 
Jaaropgave(n) van de bank(en) over 2021. 
Beschikking van zorgtoeslag en eventueel huur-
toeslag over 2021. 
Rekeningen van specifieke zorgkosten en dieet-
kosten over 2021. 
Bewijsstukken van gedane giften over 2021. 
Brief van de belastingdienst met de machtigings-
code betreffende aangifte 2021. 
Wifi-code en wachtwoord. 

Problemen met Uw computer 
Hebt u, lid van Seniorenvereniging KBO Lieshout, problemen met uw computer? 
Belt u gerust Antoon van Kaathoven, zijn telefoonnummer is 0499-423036. Via 
de telefoon zal hij u in deze tijd graag vooruit proberen te helpen of een afspraak 
met u maken. Als u geen gehoor krijgt dan niet inspreken op de voicemail maar 
graag terugbellen, want dan kan hij iets met u afspreken.  

 

Woonzorgcomplex De Klumper. 



  

12 

Mobiel betaalapparaat SumUp verleden tijd 
In februari hebben we uitgebreid kennis gemaakt met het mobiele betaalap-
paraat van SumUp. Tot ieders tevredenheid. Helaas kregen we op 4 maart het 
bericht dat wij, per direct, geen gebruik meer kunnen maken van hun dien-
sten. Zij (Sumup) zeggen dat hun licentie niet ongelimiteerd is en kunnen 
daarom niet elke bedrijfssoort ondersteunen. Zij moeten zich houden aan 
strenge voorwaarden, opgelegd door de financiële toezichthouder, kaartsys-
temen en betaalverwerkers. Na wat uitzoekwerk blijkt dat zij geen licentie 
hebben voor o.a. non-profit organisaties zoals onze vereniging. Alle betalingen 
via het mobiele betaalapparaat zijn op onze bankrekening bijgeschreven. Hoe 
nu verder? Wij willen toch af van contante betalingen en zoeken verder naar 
alternatieven. Ook KBO-Brabant hebben we gevraagd om een inventarisatie te 
maken naar de mogelijkheden en ons hierover te adviseren.  
Gerard Goos. 

 

KBO-Beweegtuin 
Elke dinsdag- en vrijdagochtend kunt u komen 
sporten in onze beweegtuin. Veel mensen heb-
ben hun weg naar deze mooie beweegtuin bij de 
Franciscushof al gevonden. Op dinsdag en 
vrijdag van 10.00 – 11.00 uur kunt u onder 
begeleiding sporten aan de diverse toestellen. 
Op dinsdag is dat door Jaccy van den Enden en 

op vrijdag door Arie Aarts. Na afloop staat er 
een kopje koffie klaar. Buiten deze tijden kunt u 
natuurlijk op eigen gelegenheid komen sporten. 
Met een vriend of vriendin kan dat ook heel ge-
zellig zijn. Ook kleinkinderen zijn er regelmatig 
te vinden.  

 

Om alvast te noteren in de agenda: 
Donderdag 9 juni – vrijdag 10 juni. Fietsbedevaart naar Kevelaer.  
Dag van de Ouderen woensdag 12 oktober 2022 in Aarle-Rixtel.  
Nadere bijzonderheden van beide activiteiten volgen nog.  
Kijk voor het jaarprogramma 2022 op onze website www.kbolieshout.nl 
 

  Vaste   activiteiten    Dorpshuis,   sport,   spel  en  ontmoeting    

dag activiteit tijd dag activiteit Tijd 

Ma Kaarten 19.30 Woe Kaarten 13.30 

 Jeu de Boules  19.00 – 21.00   Fietsen 1ste en 3de 09.30 – 12.00 

 Repetitie koor 13.30 – 15.15 Do Zwemmen 3 Essen 09.15 – 10.00 

Di Inloop 10.00 – 11.30  Jeu de Boules 13.30 – 16.30 

 KBO beweegtuin 10.00 – 11.00  Bridgen 19.00 

 Jeu de Boules 13.30 – 16.30 Vrij KBO beweegtuin 10.00 – 11.00 

 Sjoelen 13.30 – 16.00  Feel Fit Nuenen 08.00 – 14.30 

 Zwemmen 3Essen 14.30 – 15.15    

 

Het eerstvolgende Prikbord komt op 25 april 2022. Kopiedatum 15 april 2022. Graag inle-
veren/insturen naar kbolieshout@gmail.com 

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 NL 34 RABO 0128 932 619 
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