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Van de bestuurstafel    
Gas en licht, energietoeslag? Voor er in Slochte-
ren gas aangeboord werd, verwarmden wij onze 
huizen met hout en kolen. Soms ook met een 
oliehaard met een tank in de tuin. Als zekerheid 
had iedereen een voorraadje hout en steenkool. 
Gekookt werd er overwegend op butagas en ook 
daarvan hadden de meesten wel een reserve-
flesje staan. Het was allemaal erg overzichtelijk. 
Als de voorraad afnam werd die aangevuld. Al-
les wat verbruikt werd was al betaald, dus geen 
verrassingen achteraf. Onze stroom werd gele-
verd door het provinciale elektriciteitsbedrijf dat 
voor iedereen hetzelfde tarief rekende. Zoiets is 
vandaag de dag ondenkbaar. U kunt zelf geen 
voorraadje gas meer aanleggen. Dat had overi-
gens onze overheid beloofd voor ons te doen. 
Maar net als bij de toeslagenaffaire en andere 
overheidszaken de laatste jaren het geval is, 
ging dat helaas niet goed. Onze landelijke gas-
buffer blijkt nu maar voor 58% gevuld! Het re-
sultaat is dat de Nederlands bevolking direct 
met de sterke prijsverhogingen van de gasmarkt 
geconfronteerd wordt. Zeker diegenen die geen 
of een aflopend termijncontract hebben. Bent u 
een van de gelukkigen waarvan de overeen-
komst nog even loopt, houdt u er dan rekening 
mee dat die eindig is. Na afloop kunt u met heel 
forse prijsstijgingen te maken krijgen. Sommige 
tarieven gingen begin van dit jaar maar liefst 
bijna 4 maal over de kop. Vandaag ontving ik 
een mail van mijn energieleverancier. Al lezende 
leek het alsof Sinterklaas binnenkort langs komt. 
Vermindering van energiebelasting en btw door 
de overheid werd aangehaald. Zo ook de 
éénmalige energietoeslag van € 800 voor een 
deel van de huishoudens. Dat alles lezende 
vroeg ik mij af, waarom een leverancier aan mij 

liet weten dat ónze overheid, míj gaat helpen, 
om hún hoge energieprijzen te betalen! Je zou 
denken dat onze overheid dat zelf wel kan. Die 
reden ligt natuurlijk voor de hand. Het heeft 
niks met Sinterklaas spelen te maken. Die kor-
tingen en toeslagen zijn echt nodig om straks de 
jaarafrekeningen te kunnen betalen. In vele ge-
vallen zijn de voorschotten nog niet verhoogd 
en merkt u wellicht nog weinig van de sterk ver-
hoogde prijzen. Maar dat komt wel als de afre-
kening komt. Als die 2 tot vier maal zo hoog is, 
zal dat in veel gevallen tot betalingsproblemen 
leiden. De leveranciers weten dit, vandaar hun 
voorlichting aan hun klanten. Zeker omdat die 
klant ook nog eens dagelijks te maken heeft 
met hoge prijzen aan de pomp en fors hogere 
rekeningen bij de supermarkt! Gelukkig bestaat 
er nu dus de mogelijkheid om die € 800 ener-
gietoeslag aan te vragen bij de gemeente als uw 
huishouden minder dan 120% van het sociaal 
minimum aan inkomen heeft. Denkt u dat u er-
voor in aanmerking komt, aarzel dan niet, aan-
vragen die toeslag! (Zie blz. 11) De kans is 
groot dat u hem hard nodig zult hebben. Per 
slot van rekening wordt die toeslag mede be-
taald met de extra belastingen die wij met zijn 
allen betalen. Hogere prijzen betekent immers 
meer btw en andere belasting inkomsten voor 
overheid. Dus laat het niet gebeuren dat u 
straks met een voor u bijna onbetaalbare eind-
afrekening geconfronteerd wordt. En mogelijk 
daardoor buiten uw schuld in de financiële pro-
blemen komt! We helpen u graag! U kunt daar-
voor ook altijd op de inloop terecht.  
Vriendelijke groet,  
Toon van de Kerkhof, interim voorzitter 
 

Agenda 

juni 2022 juli 2022 

Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Vrij 3 2 Kienen Vrij 1 2 Kienen 

Don 9 2 Kevelaer Di 12 3 Grote fietsdag 

Vrij 17 2 Kienen Vrij 15 2 Kienen 

Woe 22 2 Samen uit eten  Woe 20 12 Vrijwilligersdag 

Don 23 3 Schrijfclub Woe 27 3 Fietstocht Achelse Kluis 
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Activiteiten die binnenkort gaan plaats vinden

Opgeven voor activiteiten 
Voor alle activiteiten geldt dat u eerst moet opgeven en dan pas betalen. Opgeven kan per mail, tij-
dens de inloop of via een briefje in onze rode brievenbus in het Dorpshuis.  
 

Vrijdagen 3 en 17 juni en 1 en 15 juli 2022 Kienen 
Bezoek ook eens onze KBO kienavonden. Elke 1ste en 3de vrijdag van de 
maand organiseert KBO Lieshout een kienavond voor ieder die dat wil. 
U kunt mooie prijzen winnen: goedgevulde boodschappentassen, kof-
fiepakketten en geldbedragen.  
In de maand juni kienen we op de vrijdagen 3 en 17 juni. In juli op 
de vrijdagen 1 en 15 juli. Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur.  
Het kienen wordt gehouden in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in 
Lieshout. U bent van harte welkom met uw familie, vrienden en buurt-
genoten. Wij zien u graag op onze kienavonden. 

 

Donderdag 9 juni 2022 Fietsbedevaart Kevelaer 
Op donderdag 9 juni a.s. zal de fietsbedevaart 
naar Kevelaer worden gehouden. U kunt hier-
voor vanaf nu aanmelden. We zullen weer via 
een mooie route naar Kevelaer fietsen. Vertrek 
’s morgens om 9.00 uur vanaf het Dorpshuis. 
Koffiestop bij het theehuisje en lunchstop bij de 
tennisbaan in Oostrum. Neem zelf je lunchpak-
ket mee. Ook zijn we verheugd dat we een 

Laarbeekse priester bereid hebben gevonden de 
H. Mis voor ons op te dragen in Kevelaer. Pastor 
Geoffrey de Jong zal om 19.00 uur in de kaar-
senkapel de H. Mis opdragen. Daarvóór, om 
17.30 uur gaan we gezamenlijk het diner gebrui-
ken. ’s Morgens hebben we om 8.00 uur ons 
ontbijt in het priesterhuis waar we logeren. Om 
ongeveer 10.00 uur vertrekken we dan weer 

richting Lieshout, waar we met de ge-
bruikelijk stops weer aan het einde van 
de middag zullen arriveren. Wilt u een 
eenpersoons kamer dan betaalt u inclu-
sief ontbijt en diner € 68,00. Voor een 
tweepersoonskamer betaalt u € 63,00 
per persoon. Mochten er soms mensen 
zijn die met de auto willen komen en 
mee willen dineren dan kan dat ook. U 
betaalt dan € 25,00 voor het diner. 
Geef op als u een dieet hebt.  
 

Samen uit eten woensdag 22 juni 2022 
We gaan weer eens gezellig uit eten op woensdag 22 juni 
en dit keer weer bij D’n Heikant in Aarle-Rixtel.  
Er is altijd een grote opkomst als we daar naar toe gaan, dat 
is een goed teken. Er zal voor ons een driegangenmenu ge-
serveerd worden voor de prijs van € 22,75.  
Bij aanmelding op de inloop ligt er een menukaart voor u 
klaar en kunt u kiezen uit vlees of vis.  
We hopen dat het weer een gezellige avond wordt. Graag om 
18.00 uur aanwezig zijn.  
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Donderdag 23 juni 2022 schrijfclub 
Hoewel de zomer is begonnen gaan we toch nog 
een keer een middag schrijven, vooral omdat we 
zo lang niet bij elkaar waren. Op donderdag 
23 juni gaan we er weer voor zitten in het Zon-
nehof van Franciscushof.  

We beginnen om half 2. Ieder-
een is welkom om mee te 
doen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden; u betaalt alleen uw 
kopje koffie of thee.  

Dinsdag 12 juli 2022 Grote fietsdag 

Het is al weer enkele jaren geleden dat we een 
grote fietsdag hebben gehouden, maar nu gaat 
het er dan toch weer eindelijk van komen. Op 
dinsdag 12 juli hebben wij de ruimte bij de 
scouting aan de Herendijk afgehuurd en hopen 
we er weer een ouderwets gezellige dag van te 
maken. De fietsclub zorgt voor een mooie tocht. 
Op verzoek van veel leden hebben wij er dit jaar 
voor gekozen om geen lunchpakket te verstrek-
ken, maar willen wij dat u uw eigen boterham-
men meebrengt.  
Al vaak hadden deelnemers dit aan ons aange-
geven, maar wij vonden het een mooie geste 
om voor iedereen broodjes te smeren. Voor dit 
jaar gaat dat dus anders. Wel staan wij onder-
weg met koffie en andere drankjes en met fruit. 
Samenkomst bij de scouting om 10.00 uur 
waar we eerst nog een kopje koffie drinken. Zo-
als gewoonlijk fietsen we in groepjes en om half 
11 vertrekt de eerste groep. We fietsen een 
route van ongeveer 55 km. Het was een mooie 
gewoonte om ook een route uit te zetten van 
ongeveer 30 km., waarvoor dan na de middag 
gestart werd. Voor deze route was heel weinig 
animo.  
Mocht u wel een korte route willen, dan zou het 
fijn zijn als u dit laat weten. Onderweg zijn 

diverse pauzeplaatsen o.a. om uw lunchpakket 
op te eten. Rond de klok van half 6 zorgen wij 
voor de versterking van de inwendige mens. Dit 
keer niet met een Chinese maaltijd, maar wij 
hebben Wendy’s broodjes gevraagd om goed 
voor u te zorgen. Haar befaamde broodjes met 
warm vlees worden geserveerd, aangevuld met 
friet als u dat wilt. Voor deze mooie dag vragen 
wij van u een bijdrage van € 10,00. Deze dag 
kan niet georganiseerd worden zonder de mede-
werking van vrijwilligers. Wilt u ons die dag hel-
pen, geef dit dan even door op de inloop. En nu 
nog mooi weer en onze dag kan niet meer stuk.  

Woensdag 27 juli 2022 Fietstocht Achelse Kluis 
Het is een mooie traditie om elk jaar richting de 
Achelse Kluis te fietsen. Dit jaar gaan we dit 
doen op woensdag 27 juli.  
Sinds vorig jaar hebben we een andere stop-
plaats, waar we onze lunch gebruiken.  
Voor wie dat wil maken we ook even een stop 
bij de Kluis. Misschien wilt u wat kaarsen kopen 
of een beeldje of wat dan ook. Geef dat dan 
even aan en we maken er een stop.  
De route naar de Achelse Kluis voert door een 
mooi gebied van heide en bossen.  
Op de heenweg maken we een koffiestop bij de 
bekende manege Meulendijks in Geldrop en op 
de terugweg vinden we meestal een gastvrij 
onthaal bij de camping De Sprink in Mierlo.  
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U hoeft niet aan te melden voor deze mooie ex-
tra fietstocht. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze tocht. Wel betaalt u zelf uw consumpties. 
Zorg gewoon dat u om half 10 bij het Dorps-
huis bent.  

De afstand die we fietsen is in totaal ongeveer 
65 km. heen en terug. Rond 17.00 uur hopen 
we weer thuis te zijn. Mocht het regenen dan 
stellen we de tocht uit. We zullen dit op tijd be-
kend maken. 

 

Donderdag 4 augustus 2022 Dagreis Floriade  
Een keer in de tien jaar wordt in Nederland een 
grootschalige wereldtuinbouwtentoonstelling ge-
houden: De Floriade. Dit jaar in Almere en ons 
Seniorenkoor “Vogelenzang” is gevraagd om 
daar op 4 augustus te zorgen voor muzikale 
opluistering. Een hele eer en ze zijn er ook al 
geruime tijd voor aan het repeteren.  
Graag organiseert de reiscommissie dan ook een 
busreis naar de Floriade en uiteraard hebben wij 
gekozen voor de datum van 4 augustus, de 
dag dat ons koor zal optreden. Omdat ons koor 
om 10.00 uur present moet zijn, vertrekken we 
al om 8.00 uur vanaf het Dorpshuis. De koorle-
den betalen geen entree en bovendien ontvan-
gen zij een bijdrage voor hun optreden, waar-
door zij een korting hebben op de buskosten. 
Deze mooie dag kost voor onze leden, inclusief 
entree, bus en een diner op de terugreis:  
€ 55,00.  
De koorleden betalen € 22,00.  

Graag op tijd aanmelden bij de inloop of via de 
mail kbolieshout@gmail.com  
Geef door of u koorlid bent of gewoon meerei-
zend lid. Geef ook door als u een dieet hebt. We 
hebben een optie op twee bussen en hopen met 
een groot gezelschap aanwezig te zijn.  
We verwachten om 21.00 uur weer thuis te zijn.  

Vrijdag 12 augustus 2022 Rondleiding Hof van Lof 

Op vrijdag 12 augustus hebben wij een rond-
leiding gepland bij het klooster De Hof van Lof 
in Megen. In dit eeuwenoude stadje aan de 
Maas staat een 375 jaar oud klooster van de 
Minderbroeders (Franciscanen). Er is een oude 
moestuin, die bijgehouden wordt door de broe-
ders van het klooster. In het verleden werkten 
zij ook als leerkracht in de Latijnse school, het 
gymnasium, aan de overkant van de straat. Te-
genwoordig leiden ze vooral gasten rond in het 
klooster en de tuin. De rondleiding duurt van 

14.00 tot 16.00 uur en begint met een uitleg 
over het ontstaan en de indeling van de tuin en 
de betekenis van de bloemen en planten. U 
hoort veel folkloreverhalen, ontleend aan de 
volksfantasie maar ook aan de bijbel. Er is een 
tentoonstelling met geschilderde panelen, die 
elk een couplet van de Lofzang der Schepselen 
(Het Zonnelied) van Franciscus uitbeelden. Tij-
dens de rondleiding wordt ook het verhaal van 
Everardus Witte verteld, het “heilig Bruurke” die 
in 1950 is overleden. Ook kunt u een bezoek 
brengen aan het museumpje en de kapel waar 
hij sinds 1854 begraven ligt. Hebt u interesse in 
deze rondleiding, geef u dan op. Geef aan of u 
wilt rijden. De kosten bedragen € 5,00 inclusief 
koffie. Meerijden kost € 3,00. Er kunnen maxi-
maal 40 mensen deelnemen aan de rondleiding. 
Opgeven uiterlijk 1 augustus. Het adres is 
Kloosterstraat 6 Megen. We vertrekken om 
12.30 uur vanaf het Dorpshuis

. 
 

mailto:kbolieshout@gmail.com
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Meerdaagse vakantie Schotland
We hebben nu 48 deelnemers voor de reis naar Schotland. De af-
gelopen periode is er één deelnemer afgevallen. De reis is eigen-
lijk volgeboekt, maar door het afvallen van de deelnemer is een 
andere persoon (man) alleen komen staan. Het zou mooi zijn als 
zich hiervoor nog iemand zou melden. Mocht u nog interesse heb-
ben, dan horen wij dat graag. Voor alle deelnemers geldt dat men 
een geldig paspoort moet hebben. Een identiteitsbewijs is niet 
meer voldoende nu Engeland en Schotland geen deel meer uitma-
ken van de Europese Unie. Denk daar op tijd aan. Hebt u een di-
eet, geef dit dan snel door. Nog een keer de vertrekdatum:  vrij-
dag 26 augustus.  Prijs op basis van een tweepersoons kamer 
is € 920,00 inclusief entrees en boottocht etc. Toeslag eenper-
soons kamer is €  205,00. 

Lezingenreeks Kunstgeschiedenis 2022-2023 

Ook in het seizoen 2022 – 2023 zal er weer een lezingreeks Kunstge-
schiedenis gehouden worden via zoom. Op onze website kunt u het 
volledige programma zien. In het kort geven we dit hier weer:  
Maandag 26 september 2022 Mycene en Epidaurus 
Maandag 21 november 2022 Ontwikkeling van de Japanse Prentkunst 
Maandag 9 januari 2023 Vermeer 
Maandag 27 februari 2023 Jean Francois Millet 
Maandag 3 april 2023 Fernando Botero 
 
U kunt hiervoor aanmelden bij Ine Pels. Tel. 06 44 26 41 89 of via de 
mail i.pelsvandeven@gmail.com 
Betalen aan KBO Lieshout op rekeningnummer 
NL34RABO0128932619. De kosten bedragen € 35,00. Echtparen beta-
len dit bedrag slechts één maal.  
De hand-out wordt gratis digitaal aangeboden. Wilt u deze per post 
dan betaalt u € 5,00 per keer. (Is inclusief postzegels) 

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Woensdag 20 april 2022 Presentatie Slechthorendheid 
 
Slechthorendheid 
Op 20 april jl. heeft Christine ter Huurne, kli-
nisch fysicus-audioloog van Libra Revalidatie en 
Audiologie te Eindhoven, een interessante lezing 
gegeven over slechthorendheid. 
Allereerst heeft ze verteld hoe het gehoor werkt 
om daarna uit te leggen wat de oorzaken van 
slechthorendheid kunnen zijn.  
Onderzoek 
Bij Libra Audiologie kan, na verwijzing door een 
huisarts, KNO-arts, bedrijfsarts, jeugdarts of ver-
pleeghuisarts verder onderzoek gedaan worden 
bij gehoorproblemen. Men krijgt eerst een audi-
ometrisch onderzoek waarmee bepaald wordt in  
 
 

hoeverre de hoorfunctie intact is. Dit gebeurt 
onder andere met behulp van een toonaudiome-
trie:  
 
 

Werk van Fernando Botero. 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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je krijgt op verschillende toonhoogtes  
toontjes te horen waarbij je moet aangeven of 
je iets hoort.  
Een van de andere onderzoeken is de spraakau-
diometrie: je moet woorden die je hoort nazeg-
gen. De resultaten hiervan zijn belangrijk om in 
te schatten of een hoortoestel een oplossing kan 
zijn. 
Tinnitusanalyse wordt gedaan bij mensen die 
last hebben van oorsuizen. Hierbij wordt onder 
andere onderzocht om welk geluid het gaat en 
hoe hard het is.  
Behandeling 
Na een uitgebreid onderzoek wordt een behan-
delplan gemaakt. Een multidisciplinair team met  
specialisten als audiologen, maatschappelijk 
werkers, logopedisten en psychologen gaan 
hiermee aan de slag. 

Zo kan het advies een hoortoestel zijn of het 
plaatsen van een implantaat. Ook kan men ad-
viezen geven over hulpapparatuur zoals ringlei-
ding, deurbelsignalering of een aangepaste tele-
foon. De kosten van het audiologisch onderzoek 
en de begeleiding door Libra Revalidatie en Au-
diologie worden vergoed door de zorgverzeke-
ring als die een contract met hen heeft. 
De aanwezigen hebben met veel interesse ge-
luisterd naar de duidelijke uitleg, waarbij er ook 
veel gelegenheid was tot het stellen van vragen. 
Nogmaals bedankt Christine!  
Voor meer informatie kunt u verder kijken op: 
https://www.libranet.nl/gehoor-spraak-en-taal/ 
Namens de werkgroep Educatie  

Ine Vereijken-Jacobs. 

Woensdag 20 april 2022 Fietsen 
Op woensdag 20 april was het de 3de 
woensdag van de maand, dus dat wil 
zeggen een ochtendje fietsen. Het was 
mooi weer en via een omweg kwamen we 
aan bij ons koffieadres “Op de Hei” in 
Mariahout. We werden daar gastvrij 
ontvangen en zaten heerlijk buiten in het 
zonnetje te genieten van een lekker kopje 
koffie. Met de jas aan, dat dan weer wel, 
maar het was toch genieten. Na de pauze 
vervolgden we onze tocht weer via Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel naar Lieshout. Er 
waren ongeveer 40 fietsers.  

 

Donderdag 21 april 2022 Leesclub 
Het is bijna weer als vanouds met de bijeenkomsten van de leesclub. 
Op donderdag 21 april zaten we weer bij elkaar in het Zonnehof van 
Franciscushof. Er waren enkele afmeldingen maar het was toch weer 
een gezellige opkomst. We hadden het boek gelezen “En De Wereld 
Was Jong” van de schrijfster Carmen Korn. Sommige mensen vonden 
het wat moeizaam dat er telkens korte stukjes van een familie werden 
beschreven. Daardoor was het moeilijk de familiebanden uit elkaar te 
houden, maar met een lijstje bij de hand lukte het redelijk. Het was 
deel 1 van een triologie, dus een echt einde was er niet. Het boek 
kabbelde zo’n beetje voort en er deden zich geen noemenswaardige 
dingen voor. Het boek kreeg een 7. Volgende bijeenkomst is 23 mei, 
dag van verschijnen van dit Prikbord. We hebben dan het boek 
Aleksandra gelezen van de schrijfster Lisa Weeda. Maar daarover 
volgende keer meer.  
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Zondag 24 april 2022 Lieshoutse middag 
Er was een mooi programma in elkaar gezet voor zondag 24 april, maar 
de aanmeldingen bleven wat achter.  
Toch werd het met 50 deelnemers een hele gezellige middag. Er werd 
volop gedanst op de muziek van de band Sixty4 en ook het Helmondse Duo 
viel goed in de smaak. Karel zorgde dat we niets te kort kwamen. Voor een 
drankje en hapje werd goed gezorgd. Voor deze middag hebben wij een 
mooi bedrag ontvangen van de organisatie “Voor de ouderen” waarvoor 
dank. Volgend jaar toch maar weer rond Carnavalstijd, als de 
omstandigheden  het toelaten.  
Het was een geslaagde middag.  
 

Woensdag 4 mei 2022 Fietsen 
De eerste fietsdag van de maand mei viel op 4 mei.  
Het weer wordt steeds beter en het is fijn dat we met de 
koffiepauze buiten kunnen zitten. We hadden een grote 
groep fietsers, ruim 40 personen. We fietsten via een 
mooie route naar het Joe Mann Theater in Best waar we 
genoten van een welverdiend kopje koffie. Na de koffie 
fietsen we verder via Son en Breugel en kwamen mooi op 
tijd weer thuis aan.  
 

Donderdag 12 mei 2022 schrijfclub 
Op donderdag 12 mei 2022 hield de schrijfclub weer een 
bijeenkomst. We waren met vijf mensen aanwezig en 
hadden het heel gezellig. Het zou fijn zijn als er wat meer 
mensen bij kwamen. Wil je een keer komen luisteren en 
meeschrijven, dan ben je van harte welkom. We hadden dit 
keer weer twee onderwerpen waarover we schreven. 
Beschrijf een bijzondere vakantie-ervaring en de tweede 
ging over je lievelingsmuziek in de jonge jaren. Er werd 
leuk geschreven en we hadden er een levendige discussie 
over.  

Dinsdag 17 mei 2022 Dinercruise  
Het regende toen we op de ochtend van 17 mei vanuit Lieshout 
vertrokken. Ook toen we in Rotterdam aankwamen was het weer 
nog niet echt bijzonder. We waren in elk geval blij dat we binnen 
konden zitten en niet op het dek. We begonnen met koffie en 
gebak en gaandeweg werd het weer beter, zodat we toch massaal 
het dek opzochten. We maakten een tocht door de Rotterdamse 
haven en natuurlijk moesten we ook onder de Erasmusbrug 
doorvaren. We genoten van het uitzicht en de grote schepen die er 
lagen. Na de havens voeren we over de IJssel richting Gouda. Maar 
daarvóór werden we naar binnen geroepen want er werd voor ons een heerlijk diner geserveerd. Het 
weer was intussen helemaal opgeklaard en na het toetje togen de meeste reizigers weer naar het dek 
waar we in een heerlijk zonnetje over de IJssel voeren. We passeerden wat mooie dorpjes en er werd 
nog een lekker kopje koffie geserveerd. Maar aan alles komt een einde en zo ook aan deze mooie 
bootreis. Goed op tijd arriveerden we in Gouda, waar de bussen al klaar stonden om ons weer naar 
Lieshout terug te brengen. Het was een mooie, ontspannen dag op het water. Zeker voor herhaling 
vatbaar.  



8 

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 of een traktatie.  
 
Vanaf 90 jaar krijgt u dat verder elk jaar! Tussen de 80 en 90 ontvangt u ieder jaar een mooie felicita-
tiekaart van uw Seniorenvereniging.  
 

De jarigen van juni zijn: 
Mevr. J. Poels-van de Boomen  01-06-1934  
Dhr. P. Maas     02-06-1942  
Dhr. G. Aalders    03-06-1936  
Dhr. W. Gilsing    05-06-1934  
Mevr. A. Bekx-Verbruggen   05-06-1941  
Mevr. C. Swinkels    07-06-1930  
Dhr. H. van der Aa    07-06-1931  
Mevr. S. van de Kam-Staadegaard  07-06-1934  
Mevr. L. Brouwers-van Boxtel  08-06-1938  
Mevr. C. Cappers-van den Berg  10-06-1941  

Mevr. G. Daniëls    12-06-1940  
Mevr. Th. Donkers-van Vijfeijken  12-06-1942  
Dhr. C. van Veggel    13-06-1942 
Mevr. M. van der Wijst   13-06-1942  
Dhr. F. Foolen    15-06-1940  
Mevr. P. Vermeltfoort-Reijntjens  17-06-1941  
Mevr. R. Kweens    18-06-1939  
Mevr. H. Franke- Neitzel   28-06-1938  
Dhr. J. Migchels    30-06-1935 

 

De jarigen van juli zijn: 
Dhr. P. Smits  01-07-1940  
Mevr. A. v. Lijf-v.d. Heuvel  02-07-1932  
Mevr. M. Maas-Manders  02-07-1932  
Mevr. A. Migchels-Gilsing  02-07-1935  
Mevr. M. Roijackers-v.Vijfeijken  05-07-1936  
Mevr. A. Raaymakers-Biemans  05-07-1941  
Mevr. A. Welten-v.d. Akker  05-07-1942  
Mevr. J. Welten-v.d. Ven  06-07-1931  
Mevr. H. v. Hout-v.d. Eerenbeemt  06-07-1939  
Mevr. M. Merks-Biemans  09-07-1935  
Dhr. A. v. Moorsel  10-07-1941  
Dhr. J. Brouwers  14-07-1938  
Dhr. G. Peeters  17-07-1936  
Mevr. Th. Kemps-Verbakel  21-07-1934  

Dhr. M. Vercoulen  21-07-1940  
Dhr. H. Bevers  22-07-1937  
Mevr. J. v.d. Ven-v. Zutphen  23-07-1942  
Mevr. D. v.d. Nobelen-Oerlemans  24-07-1934  
Dhr. W. Verhoeven  25-07-1939  
Dhr. G. v. Leuken  25-07-1942  
Dhr. A. Bouwdewijns  26-07-1932  
Dhr. A. Opheij  26-07-1934  
Mevr. A. Pander  26-07-1936  
Mevr. A. v. Veggel-de Vocht  26-07-1942  
Mevr. H. v. Hoof-Verhagen  27-07-1933  
Mevr. A. Hurks-Beniers  28-07-1928  
Dhr. C. v. Veggel  30-07-1940  
Dhr. G. v. Velthoven  31-07-1932  

 
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: 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. 

 

 

Overlijden
Op 13 mei jl. is ons KBO-lid dhr. Ben van Rooij op 78-jarige leeftijd overleden. Ben woonde Hoeken-
daal 11 en was 15 jaar lid van onze vereniging.  

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

 

 



9 

Zestig jaar getrouwd 
Op 15 mei jl. waren Riek en Piet van Hoof-Verhagen 
maar liefst 60 jaar getrouwd.  
Zij hebben dit gevierd met hun kinderen en kleinkinderen.  
De redactie wenst Riek en Piet nog veel gezonde jaren sa-
men in het mooie Achterbosch.  
Met dank aan de Mooi Laarbeek Krant voor de foto. 
 
 

 

 

Nieuwe leden 
Dhr. en Mw. Hans en Ine Vereijken-Jacobs, Molenstraat 15 te Lieshout. 
Mevr. Jane van den Heuvel-Midlum, Dorpsstraat 52 te Aarle-Rixtel. 
Dhr. Joop van Egdom, Biemansstraat 3 te Aarle-Rixtel (gastlid) 
Mevr. Ria Swinkels-Sonnemans, Heuvelplein 9 te Beek en Donk (gastlid) 
 

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 inzetten. 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 
Mei 2022 
In het kader van de voorbereidingen voor ons 
optreden, onze optredens moet ik zeggen, op de 
Floriade had ik collega zangers en zangeressen 
uitgenodigd om mee te komen zingen om zo-
doende het geheel wat meer volume te geven. 
Niet alleen om naar te kijken maar ook om naar 
te luisteren. Ik was heel blij om te mogen con-
stateren dat er maar liefst 14 zangers vanuit het 
Beek en Donks Gemengd Koor mee komen zin-
gen. Ze waren er niet allemaal vanmiddag (16 
mei), ik miste er maar een paar en die hadden 
zich afgemeld.  
Twee mannelijke leden waren erg sportief op de 
fiets gekomen. Alleen kregen ze halverwege tus-
sen Beek en Donk en Lieshout een stortbui over 
zich. Ze waren drijfnat. Iedereen had met ze te 
doen. Zelfs ik. We hebben een mooi repertoire 
opgesteld en zijn vanmiddag begonnen met die 
liederen in te studeren die de nieuwelingen nog 
niet kenden. En dat ging best goed al.  
Het is allemaal vreemd voor hen. We zongen 
The Lord of the dance en Tjebje pojem en het 
Lentelied, wat gebaseerd is op het Franse num-
mer: Voulez-vous des fleurs, je vous offre les 
plus belle. Vanuit de bestaande club hoorde ik 

diverse opmerkingen van waardering en dat het 
zo vol klonk met een groot koor.  
Voor mij was het ook een heerlijke gewaarwor-
ding om met zo’n groot koor te mogen en kun-
nen werken. Ik heb bewondering voor al onze 
leden, die week in, week uit, weer proberen het 
mij naar de zin te maken.  
Al met al hebben we straks een tiental liederen 
ten gehore te brengen. Komende weken zingen 
we nog You raise me up en Gabriella’s song. 
Omdat het op de Floriade speelt, zingen we ook 
een lied als Der Lindenbaum. Natuurlijk verge-
ten we De Roos niet. Wat kan er mooier zijn dan 
liederen zingen die te maken hebben met de na-
tuur en anderzijds liederen zingen die wat mo-
derner, of juist kerkelijk zijn of een heel vrolijk 
karakter hebben. Kortom, we hebben een best 
divers programma. Als u wilt weten hoe dat 
klinkt kunt u vanaf half twee in de kerk van Lies-
hout terecht. U zult er geen spijt van krijgen. Of 
wel natuurlijk, maar dan hoor ik graag wat er 
beter kan. Hopelijk tot ziens volgende week 
maandagmiddag. 
Arie Ketelaars, dirigent. 
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Mutsjes breien 

Jarenlang hebben diverse dames mutsjes gebreid en dat heeft veel 
opgeleverd. Aan de ene kant plezier in het breien en aan de andere 
kant was er vreugde bij onze leden die mochten deelnemen aan het 
kerstdiner bij Van der Valk.  
Dit mutsjes breien gaat stoppen. Hebt u nog mutsjes liggen of wilt u 
op het laatst nog wat breien, dan kunt u deze nog inleveren tot en 
met de maand juni.  
Inleveren kan bij Theo Pardoel. Even bellen als u ze bij hem thuis wilt 
afleveren. Zijn nummer is 06-43 94 90 40. Heel veel dank aan alle da-
mes die de afgelopen jaren gebreid hebben.  
 

 

 

Problemen met Uw computer 
Hebt u, lid van Seniorenvereniging KBO Lieshout, problemen met uw compu-
ter? 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.  
 

 

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.  

 

Project Doortrappen 
Momenteel loopt er een project o.a. bij de Provincie Noord-Bra-
bant om speciaal te letten op onveilige situaties voor fietsers.  

Gevraagd wordt om per kern goed te kijken naar dit soort onvei-
lige situaties. Bijvoorbeeld te smalle fietspaden, te zachte ber-
men, gevaarlijke richeltjes etc.  

In Laarbeek is Stan Hendriks hiervoor actief. Men is bezig een 
werkgroep op te zetten. Graag noteren als je punten tegen komt 
in je kern. Dit is een initiatief van de fietsersbond. Ook de Dorps-
raden houden zich hiermee bezig. In elke kern is een verkeers-
werkgroep actief. Punten kunnen gemeld worden bij de ge-
meente, maar bij onze inloop is ook prima.   

 
 

Website gezonde voeding voor ouderen 
Onlangs hebben vier leden van Seniorenvereni-
ging/KBO Lieshout kritisch gekeken naar de 
website:  
http://www.goedgevoedouderworden.nl/ 
Het gaat hier om een website over gezonde voe-
ding en de taak van onze leden was te kijken of 

de site gebruiksvriendelijk is. Of er niet te veel 
moeilijke woorden gebruikt worden, of bepaalde 
informatie goed te vinden is, of de opbouw en 
structuur logisch is en of de website er prettig 
uit ziet. Het groepje heeft de website zeer kri-
tisch bekeken en was laaiend enthousiast. Er 

http://www.goedgevoedouderworden.nl/
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zijn recepten te vinden en men vond dat de 
website erg compleet was. Kijkt u er ook eens 
naar als u wilt en ook u zult waarschijnlijk even 
enthousiast zijn als de mensen van de werk-
groep. Heeft u opmerkingen of komt u er niet 
uit, dan kunt u die o.a. doorgeven aan Marianne 
Swinkels van onze werkgroep educatie. Voor nu 
willen wij zeggen: veel plezier ermee.  

 

 

Uitslag Puzzel Prikbord 168 
De Sudoku van prikbord 168 is gewonnen door dhr. Jos v.d. Kam De cijfers die in de gearceerde vak-
jes ingevuld moest worden waren 9-3-6-8-5. Er waren 22 inzendingen. 
Jos heeft inmiddels een tegoedbon van € 10,00 ontvangen van de KBO bij de Jumbo. 
Dit was de laatste puzzel. In de zomermaanden willen wij stoppen met de puzzel(s).  

 

Eenmalige Energietoeslag 
Vanaf 1 mei kun je de eenmalige energietoeslag 
aanvragen. De mensen die in beeld zijn bij de 
gemeente, hebben vóór 1 mei de eenmalige 
energietoeslag ontvangen op hun rekening.  
Zit je in een andere situatie en denk je dat je 
recht hebt op de energietoeslag? Neem dan con-
tact op met een medewerker van de Peelge-
meenten, via 088-501 33 00, optie 3 Minimare-
gelingen, iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 
uur of email naar mp@peelgemeenten.nl.  
Als je recht hebt op de energietoeslag, wordt 
het aanvraagformulier naar je toegestuurd. Heb 
je hulp nodig bij het invullen van het formulier, 
dan kun je terecht bij je dorpsondersteuner.  

Inloopspreekuur dorpsondersteuners: 

Mariahout: iedere woensdag van 10.00 tot 
11.30 uur, in Buurthuis Mariahout, Bernadette-
straat 43.  
Lieshout: iedere dinsdag van 9.30 tot 12.00 
uur, Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2.  
Beek en Donk: iedere maandag van 
13.00 tot 15.00 uur, Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk, Otterweg 27.  
Aarle-Rixtel: neem op maandag, dinsdag of 
donderdag contact op met Nancy Laurensse via 
06-34165118.  

Tabel  inkomensnormen vanaf 21 jaar.  

Normen - Alleenstaande- Alleenstaande Ouder - Gehuwden 
per 1-1-2022 tot 1 -7-2022 exclusief vakantietoeslag (vt) 

normbedrag 
(excl. vt) 
per maand 

normbedrag 
120% (excl. 
vt) 
 per maand 

Alleenstaande €  1.037,12 €     1.244,54 

Alleenstaande ouder €  1.333,44 €     1.600,13 

Gehuwden, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd €  1.481,60 €     1.777,92 

Pensioengerechtigden 
  

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 
of meer volwassenen 

€  1.152,41 €     1.382,89 

Gehuwden, geen kostendeler, beide pensioengerechtigd €  1.560,41 €     1.872,50 

Gehuwden, geen kostendeler, één van beide pensioengerechtigd €  1.560,41 €     1.872,50 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met LEVLaarbeek via 0492-328800.  

 

Ledenadministratie en felicitatiecommissie
We zoeken met spoed een vrijwilliger voor het 
bijhouden van de ledenadministratie.  
Het is niet noodzakelijk dat die persoon deel uit-
maakt van het bestuur. Handigheid met werken 
met de computer is zeker een vereiste.  

De ledenadministratie wordt bijgehouden met 
het programma Leaweb. Hiervoor kan een cur-
sus gevolgd worden. Ook zoeken we iemand 
voor de felicitatiecommissie.  
Iets voor u? Meldt u dan aan bij het secretariaat 
kbolieshout@gmail.com 

 

 

mailto:mp@peelgemeenten.nl
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Om alvast te noteren in de agenda: 
Vrijwilligersdag woensdag 20 juli 2022. Vrijwilligers ontvangen bericht. 
Dag van de Ouderen woensdag 12 oktober 2022 in Aarle-Rixtel.  
Kijk voor het jaarprogramma 2022 op onze website www.kbolieshout.nl 

Zaterdag 11 juni 19.30 uur: Avond van de Schrijfwedstrijd. 
Zondag 12 juni van 12.30 - 18.00 uur: Festival op diverse podia, binnen en buiten. 

 

  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 26 juli 2022. Kopiedatum 19 juli 2022.  

Graag inleveren/insturen naar kbolieshout@gmail.com 

Kortingen voor Leden Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
Op vertoon van uw geldige KBO ledenpas vooraf, bieden onderstaande ondernemers u korting: 
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 NL 34 RABO 0128 932 619 

http://www.kbolieshout.nl/
mailto:kbolieshout@gmail.com
mailto:kbolieshout@gmail.com

