
1 

  

Jaargang 22, nr. 166  maart 2022   Redactie: N. v. Straten en N. de Groot 
 

Van de bestuurstafel    
Wat gaat het vierde kabinet Rutte betekenen 
voor Nederland en de ouderen? Velen van u zul-
len het zich afvragen. KBO Brabant heeft samen 
met andere (senioren) organisaties inmiddels 
een dringend beroep gedaan op kabinet en 
Tweede kamer om de voorgenomen loskoppe-
ling van AOW, wettelijk minimumloon en het so-
ciaal minimum terug te draaien.  
Laten we hopen dat hun actie succes heeft. 
Voor velen is een aanpassing van de AOW im-
mers hard nodig. Hun financiële positie is door 
het jarenlang niet indexeren van de pensioenen 
al meer dan genoeg onder druk komen te staan. 
De recente extreem sterke verhoging van de 
energiekosten kan voor velen dan ook wel eens 
voor financiële problemen zorgen.  
Tevens is de overheid door KBO opgeroepen om 
met een goed doordacht antwoord te komen op 
de toenemende vergrijzing.  
De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt 
bijvoorbeeld laat pijnlijk zien dat dit lang niet al-
tijd het geval is. Ook in Lieshout en de andere 
dorpen van Laarbeek wordt aan deze zaken 
door de vier seniorenverenigingen aandacht be-
steed. Door samen te werken in de Senioren-
raad, kunnen onderwerpen als Wonen, W.M.O. 

en Welzijn daar afgestemd en besproken wor-
den.  
Ook Gemeente, woningbouwvereniging, dorps-
raden en andere instanties, zoals de LEV groep 
schuiven regelmatig bij dat gezamenlijke overleg 
aan. Ook hier geldt dus weer de regel, kennis 
delen betekent kennis vermenigvuldigen én dat 
maakt ons samen sterk!  
Vriendelijke groet,  
Toon van de Kerkhof, 
Interim voorzitter. 
 

 
 
 
Heb je ideeën, formu-
lieren, puzzels of vra-
gen?  
Gebruik onze rode 
brievenbus in het 
Dorpshuis.  
 
 
 
 

Agenda 

maart 2022 april 2022 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Ma 2 2 Schrijfclub Vrij 1 2 Kienen 

Vrij 4 2 Kienen Ma 4 4 Lezing kunstgeschiedenis 

Zo 6 6 Optreden Koor Elkerliek Vrij 15 2 Kienen 

Do 10 2 Vitaliteitsdag    

Ma 14 3 Leesclub    

Woe 16 3 Samen uit eten    

Vrij 18 2 Kienen    

Di 22 3 Alg. Ledenvergadering    

Ma 28 6 Alg. ledenvergadering Koor    

Di 29 3 Excursie Leenders Kachels    
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Activiteiten die binnenkort gaan plaats vinden 

 

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 
 

Woensdag 2 maart 2022 Schrijfclub 
Na een lange periode van rust gaat ook de schrijfclub weer van start en wel op 
woensdagmiddag 2 maart om 13.30 uur.  
Zoals gewoonlijk in het Zonnehof van Franciscushof. We hebben er weer veel zin 
in. De laatste weken zijn we als schrijfclub nog flink actief geweest met het 
afronden van de laatste interviews voor het jubileumboek van de basketbalclub. 
Het gaat een mooi boek worden en wij zijn er trots op dat we hieraan 
meegewerkt hebben.  
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 beginnen we weer met de fietstochten op de eerste en de 
derde woensdag van de maand. We hopen op veel mooi weer. U hoeft niet aan te 
melden, maar komt gewoon om half 10 naar het Dorpshuis. 
Halverwege de tocht drinken we een kopje koffie.  
 
De fietsclub.  

 

Hoera uw KBO vereniging gaat weer kienen! 
Al 2 jaar heeft het kienen op de vrijdagavonden om voor u bekende redenen stilgelegen. Wij gaan 
weer kienen op de 1ste en 3de vrijdag van de maand. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur. Zie voor 
meer informatie op bijgaande folder op de achterzijde van de puzzel. We beginnen vrijdag 4 maart.  

Donderdag 10 maart 2022 Vitaliteitsdag 
Op donderdag 10 maart wordt de Vitaliteitsdag 
gehouden. Dit is een gratis APK voor leden en 
niet-leden van KBO Lieshout. Bij het vorige 
Prikbord was een formulier bijgevoegd met in-
formatie over deze dag en met een aanmel-
dingsstrook. Tot 15 februari was er gelegenheid  
voor aanmelden en als u dit gedaan hebt, dan 
hebt u inmiddels bericht ontvangen wanneer u 
aan de beurt bent. In het volgende Prikbord 
hopen wij u te kunnen vertellen hoe deze dag 
verlopen is.  

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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Maandag 14 maart bijeenkomst Leesclub 
Ook de leesclub gaat weer opstarten op 14 maart. Het boek is in elk geval al 
bekend. Dat is het boek waarover we zouden praten op 18 november. Helaas kon 
dat toen niet doorgaan. Het is het boek “De sterren boven Bagdad” van de 
schrijfster Gina Wilkinson. Al lang uitgelezen natuurlijk, maar misschien nog een keer 
lezen. De bijeenkomst is ’s middags om 14.00 uur in de Hofkamer van Franciscushof. 
Wilt u een keer komen luisteren dan bent u van harte welkom. 
 

Woensdag 16 maart 2022 Samen uit eten 

Als de Coronamaatregelen het toestaan gaan we op woensdag 
16 maart Samen Uit Eten in restaurant De Reiger in Zij-
taart. Gaat u mee? Er wordt voor ons een mooi 3-gangenmenu 
verzorgd voor € 22,00. In het najaar van 2021 hebben wij eer-
der aangekondigd te gaan eten bij de Reiger. Dat is toen niet 
doorgegaan. Als u toen had aangemeld en u wilt nu mee, wilt u 
dan nog een keer aanmelden als u dat nog niet hebt gedaan. U 
kunt zich opgeven bij de inloop op dinsdagochtend. Daar kan te-
genwoordig gepind worden, zodat u niet meer speciaal contant 
geld hoeft te halen. Bij de inloop kunt u ook aangeven of u met 
eigen vervoer gaat en eventueel iemand kunt meenemen of dat 

u zelf juist graag met iemand wilt meerijden. Voor verdere informatie kunt u bellen met Jeanne van de 
Ven, 0499-422674. Het wordt vast weer heel gezellig! 

Dinsdag 22 maart 2022 Algemene Ledenvergadering 
Als de maatregelen het toelaten, en daar ziet 
het naar uit, zal op dinsdag 22 maart a.s. de 
Algemene Ledenvergadering gehouden worden. 
Bij dit Prikbord ontvangt u de uitnodiging en de 
agenda. Aanvang 13.30 uur. Na het officiële 
gedeelte zal er een muzikaal optreden zijn dat 
zeker bij u in de smaak zal vallen.  

De stukken voor de vergadering, zoals het jaar-
verslag van de secretaris en van de penning-
meester liggen vanaf 1 maart ter inzage op de 
inloop. Wij hopen op een grote opkomst, zodat 
we voor het eerst in twee jaar weer een gezel-
lige jaarvergadering kunnen houden.  

 

Dinsdag 29 maart 2022 Excursie Leenders Kachels 
Op dinsdag 29 maart a.s. zal er een excursie ge-
houden worden naar Leenders kachels in Oir-
schot. Adres Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot.  
Programma: 
Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Groten-
hof om 9.15 uur. 10 uur ontvangst met koffie en 
thee. De excursie duurt ongeveer 3 uur. 
Leenders kachels is een familiebedrijf. De op-
richter komt uit Breugel en zijn vrouw komt uit 
Lieshout en is een dochter van Simon Staade-
gaard. Het is een maakindustrie. Ze maken en 
ontwerpen de kachels zelf. 
In het bedrijf werken 10 mensen en er zijn ook 
10 mensen die of op kantoor zitten of op de 
baan.  
 

Ze leveren hun kachels in de hele Benelux en 
Duitsland. U kunt bij de inloop of via de mail op-
geven voor deze excursie. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Wilt u bij opgave laten weten of 
u wilt rijden. Rijdt u met iemand mee, dan 
graag € 2,50 afrekenen 
met de chauffeur. De 
groep kan vanwege de 
grootte van het bedrijf 
maximaal uit 20 à 25 
personen bestaan. In-
dien er meer belang-
stellenden zijn kunnen 
we een tweede excur-
sie plannen.  
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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 mooie 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
 

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 50 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. Er is geen extra 
toeslag voor een eenpersoonskamer. Wij 
verzoeken u een aanbetaling te doen van  
€ 50,00, over te maken op de rekening van de 
KBO IBAN NL34RABO 01289 32 619. 

Meerdaagse vakantie Schotland 
Het heeft even geduurd voordat we enkele of-
fertes en opties vergeleken hadden, maar we 
zijn er uit.  
We gaan de reis Fascinerend Schotland maken. 
Een tiendaagse reis met als startdatum vrijdag 
26 augustus 2022 en thuiskomst op zon-
dag 4 september.  
Voor deze reis is momenteel het maximale aan-
tal deelnemers bereikt (48 personen). Wie zich 
nu nog aanmeldt komt op de wachtlijst.  
We hebben gekozen voor een rondreis, waarbij 
we zo veel mogelijk mooie plaatsen kunnen be-
zoeken. We reizen via Calais waar we met de 
ferry de overtocht maken naar Dover. We over-
nachten in goede hotels. Eén overnachting in 
Engeland, twee nachten in Glasgow, twee nach-
ten in Dornoch, drie nachten in Arrochar en op 
de terugweg één nacht in Gatwick.  
We bezoeken o.a. Gretna Green, Edinburgh met 
gids, Inveraray Castle en Oban, Pitlochry, Blair 
Castle en Queens View, Inverewe Gardens en 
Ullapool, Dornoch, Culloden, Loch Ness, Glen 
Coe, Arrochar, Loch Lomond en Trossachs Na-
tional Park. Entree voor kastelen en tuinen zijn 
inbegrepen, evenals een boottocht Loch Lo-
mond. Op de dag van de thuisreis is er een di-
ner ter afsluiting. 

Bij de inloop ligt een uitgeprinte versie van het 
programma en als u wilt kun u er een via de 

mail toegestuurd krijgen. Omdat nu pas de defi-
nitieve datum bekend is zou het kunnen dat u 
op de genoemde datum verhinderd bent. Laat 
zo snel mogelijk weten of u mee kunt op 
het mailadres van de KBO, dus kbolies-
hout@gmail.com 
De reissom bedraagt € 920,00. Voor een 
eenpersoonskamer is dit € 205,00 extra.  
Verder verzoeken wij u een aanbetaling te 
doen van € 100,00 pp op het rekeningnummer 
van de KBO: IBAN NL34RABO 01289 32 619. Wij 
hopen hiermee een mooie reis voor u gekozen 
te hebben.  

Urquhart Castle bij Loch Ness.  

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

Maandag 14 februari 2022 Veilig Internetten en bankieren
Op 14 februari vond - na een activiteitsloze co-
ronatijd - de eerste bijeenkomst van de educa-
tiewerkgroep van/voor de KBO plaats.  
Het onderwerp was: Veilig internetten en veilig 
bankieren.  
De presentatie werd verzorgd door Wim de Wijs 
van Seniorweb. De opkomst was nog niet wat 
we bij educatiebijeenkomsten gewend zijn - zo'n 
25 mensen - maar die kregen wel enorm veel 
belangrijke informatie over deze best moeilijke 
onderwerpen. Want in 2019 kwamen er bij de 
fraudehelpdesk 31.000 meldingen binnen over 
valse e-mails, oplichtingspraktijken, rare tele-
foontjes, wel bestelde en betaalde maar niet ge-
leverde zaken enz. - het schadebedrag van al 
deze zaken bedroeg € 26 miljoen.  
Voorkomen is beter dan genezen en vanuit deze 
werkwijze gaf Wim een heleboel tips om te 

voorkomen dat de bezoekers daar de dupe van 
zouden worden. 
Een zeer zinvolle middag dus met heel veel in-
formatie. De tips die hij gaf worden nog nage-
stuurd - alle bezoekers kregen een cadeaubon 
voor een gratis jaarabonnement van Seniorweb. 
En tenslotte: er zijn mogelijkheden om je verder 
te verdiepen in onderdelen van deze middag. 
Wie hierin geïnteresseerd is kan dat doorgeven 
aan de werkgroep educatie (Astrid Kweens - Ma-
rianne Swinkels - Anne-Lous van Zuijlen). 
En voor wie niet in de gelegenheid was deze 
middag te bezoeken maar wel geïnteresseerd is: 
er komt nog een sessie bij KBO Beek en Donk 
en in de bibliotheek is een zeer informatief boek 
over dit onderwerp: Dirk-Jan van Ittersum: 
Voorkom online oplichting (uitgave van Consu-
mentenbond) 

 

 
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 maart zijn:  
Mevr. J. Bongers-Verheijen  02-03-1940  
Dhr. J. Brouwers    02-03-1941  
Mevr. G. Bekkers-v.d. Meijden  05-03-1940 
Mevr. J. de Jager-Danckaarts  07-03-1939 
Dhr. A. v. Vijfeijken   07-03-1940 
Dhr. P. v.d. Kam    09-03-1933 
Dhr. C. v.d. Broek   10-03-1938  
Dhr. C. Vorstenbosch   11-03-1939  

Dhr. A. Maas   13-03-1934  
Mevr. M. Daniels-Huskens 17-03-1939  
Mevr. W. Merkelbach  20-03-1931  
Dhr. A. v. d. Hurk  22-03-1936  
Dhr. J. Rooijackers  24-03-1938  
Dhr. A. v. Stiphout  29-03-1938  
Dhr. J. v.d. Kam   31-03-1936  

 
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. 

 

 

Overlijden 
Op 21 januari j.l. is ons KBO-lid de heer Jos Bekx overleden. Jos is 82 jaar geworden en hij is 17 jaar 
lid geweest van onze vereniging.  
 
Wij wensen vrienden en familie van de overledene veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Nieuwe leden 
Dhr. Constant van Rhee, Lage Heesweg 102, Beek en Donk. 
Dhr. en mevr. Henk en Hanita Swinkels- Opheij, Balduinstraat 15 Lieshout. 
Mevr. Astrid van Bergen, Dorpsstraat 57, Lieshout. 
 
We heten hen van harte welkom in onze vereniging.

Bericht van Seniorenkoor Vogelenzang 
U moet me geloven dames en heren. Ik geloof 
niet meer in Sinterklaas en ook niet meer in de 
Kerstman. Het was wel altijd spannend of je 
fijne kadootjes zou krijgen, of dat het weer een 
goedbedoelde stropdas of een paar afschuwe-
lijke sokken zouden zijn. Toch mis ik het erg, die 
sfeer. Ik hoor u denken: wat heeft dat nou te 
maken met het Seniorenkoor. Luister, dan zal ik 
het uitleggen. 
Met Kerstmis heerst er een gevoel van saamho-
righeid, van familie, van samenzijn onderling. En 
precies dat zelfde gevoel heb ik ook bij Vogelen-
zang. Het is net of je in een gezellig gezin bent. 
Iedereen praat met elkaar, niemand wordt bui-
tengesloten, in de pauze wordt er voor elkaar 
koffie of thee gehaald. Men vraagt hoe het gaat 
en men luistert naar elkaar.  
En dat beste mensen, hebben we zeg maar 
bijna twee jaar gemist. Dus ben ik blij, nee, IK 
BEN BLIJ, dat we weer zijn begonnen met zin-
gen.  
Je merkt dat de stemmen, die twee jaar onge-
veer stilgelegen hebben, weer een duwtje in de 
goede richting moeten krijgen. De stembanden 
zijn alleen nog maar gewend aan het dagelijkse 
praatje over het weer, de coronacrisis, de prij-
zen bij de slager en de groenteboer en niet 
meer aan zingen.  
Ook de adem heeft ingeleverd. We trainden bij 
het koor iedere week de longcapaciteit en waren 
al best ver. Ook het bereik in de hoogte en de 
laagte heeft ingeboet. Maar, nu zijn we weer op 
het goede spoor.  
We bereiden ons voor op de optredens die in 
het verschiet liggen. We zingen in de kapel van 
het Elkerliek ziekenhuis op zondag 6 maart, 
we verzorgen een optreden in Beek en Donk op 
de kiosk in de muziektuin en last but not least, 
we zijn uitgenodigd door de grote internationale 
bloemenorganisatie, de Floriade Expo 2022 in 
Almere, om daar in augustus te komen zingen. 
Dat wordt dus een uitdaging waar we flink aan 
te werken hebben. We hopen dat er meer 

mensen denken: daar zou ik ook wel willen zin-
gen, maar ik kan niet zingen hebben ze vroeger 
tegen me gezegd.  
U moet me weer geloven dames en heren: die 
mensen, die dat ooit te horen hebben gekregen 
zijn bij ons van harte welkom.  
Wees niet bang dat je moet voorzingen of an-
dere enge dingen moet doen, niets van dit alles, 
je komt gewoon, gaat ergens zitten, probeert 
wat mee te zingen en zolang de kraaien niet gil-
lend wegvliegen is er niets aan de hand en is 
het een goede beslissing om te komen.  
Zingen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook 
nog goed voor je longen, je hersenen en bloeds-
omloop. Door de inspanning die je levert, wordt 
het bloed beter rondgepompt en worden de or-
ganen beter van bloed voorzien. En daarbij komt 
ook nog een keertje: je komt onder de mensen 
en bent er een keertje uit.  
In de afgelopen jaren hebben we onze jubilaris-
sen helaas niet kunnen huldigen. Ik hoorde van 
het bestuur dat er een datum voor de jaarverga-
dering is vastgesteld en wel op 28 maart. Dan 
worden ook de jubilarissen gehuldigd.   
 
Mede namens het bestuur hoop ik u een keer te 
mogen verwelkomen op de repetitie. 
Of informeer een keer vrijblijvend bij mij. Tele-
foonnummer 06 16 52 97 14. 

 
We gaan ervoor! En echt iedereen is welkom, 
leeftijd of zo is onbelangrijk. 
 
Arie Ketelaars, dirigent 
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Voorlees opa’s en oma’s gezocht 
De huiskamer in het Dorpshuis wordt steeds gezelliger. We zien dat steeds meer mensen de huiskamer 
ook weten te vinden. Lekker even bijkletsen, de krant lezen of gewoon even op de bank een kopje kof-
fie drinken.   

Iets nieuws is dat “De Sprankel” en kinderdagverblijf “Spring” voor-
leesochtenden willen gaan houden. De allerkleinsten, groep 1 en 2, 
komen elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur naar de Huiskamer. 
Vanuit de school is de vraag gekomen of  er ‘senioren’ zijn die het leuk 
zouden vinden om de allerkleinsten te willen voorlezen. Daarom deze 
oproep: Wie wil er komen voorlezen? Je hoeft je niet op te geven maar 
het mag natuurlijk wel. Kom vrijblijvend naar het Dorpshuis, kijk of je 
het leuk vindt en kom voorlezen of luisteren naar de mooie verhalen. 
Vanaf 10 maart, elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur, voorlezen in 
de Huiskamer van het Dorpshuis. Telefoon 06-46795295. 
  

 

Problemen met Uw computer 
Hebt u, lid van Seniorenvereniging KBO Lies-
hout, problemen met uw computer? Belt u ge-
rust Antoon van Kaathoven, zijn telefoon-
nummer 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 ge-
hoor krijgt dan niet inspreken op de voicemail 
maar graag terugbellen, want dan kan hij iets 
met u afspreken.  

Situatie in de Klumper 
De bewoners van De Klumper hebben ons om 
hulp gevraagd. Zij ervaren het als een gemis dat 
ze niet meer terecht kunnen in hun gemeen-
schappelijke ruimte, hun huiskamer. 
Die is door de woCom gesloten voor de bewo-
ners. Het idee van de bewoners was om dan de 
overloop boven te gaan gebruiken als ontmoe-
tingsruimte. Maar daar konden ze ook niet te-
recht omdat woCom de verwarming in de ge-
meenschappelijke ruimtes (de overloop en de 
gangen) heeft afgesloten en dan is het er te 
koud, zeker voor senioren. 

Ze hebben een handtekeningen actie gehouden, 
die door bijna alle bewoners is getekend, om 
hun huiskamer weer open en de gangen weer 
verwarmd te krijgen. Ze hebben ons gevraagd 
om hen te helpen. En omdat we belangenbehar-
tiging hoog in ons vaandel hebben, hebben we 
daar graag ja tegen gezegd. Er is een brief ge-
schreven aan mevr. M. Kräwinkel, de directeur-
bestuurder van de woCom, met het verzoek de 
vurige wens van de bewoners in overweging te 
willen nemen. We wachten haar reactie af. We 
houden u op de hoogte. 

Betalen op de Inloop 

Vanaf 8 februari jl. is het mogelijk om bij de inloop met uw pinpas te betalen. Wij 
hebben een mobiel pinapparaat aangeschaft. Bij opgave van activiteiten kunt u 
daar gebruik van maken. Meteen al op de eerste dag waren er diverse aanmeldin-
gen voor samen uit eten en tot ieders tevredenheid werd het apparaat in gebruik 
genomen. Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs dat door het apparaat ge-
print wordt. Wilt u opgeven voor een activiteit dan mag u het geld ook overmaken 
als u daar de voorkeur aan geeft en niet naar de inloop kunt komen. Contant geld 
hebben wij liever niet op de inloop, vanwege de hoge kosten die er aan verbonden 
zijn als wij dit geld willen storten. Wij vinden het een grote vooruitgang en hopen 
dat u er massaal gebruik van zult maken. 
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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 vrij-
dag van 10.00 – 11.00 uur kunt u onder begelei-
ding sporten aan de diverse toestellen. Op dins-
dag 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 na-
tuurlijk op eigen gelegenheid komen sporten. 
Met een vriend of vriendin kan dat ook heel ge-
zellig zijn. Ook kleinkinderen zijn er regelmatig 
te vinden.  

   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 19.30 

 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 28 maart 2022. Kopiedatum 21 maart 2022. Graag in-
leveren/insturen naar kbolieshout@gmail.com  
 

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 
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