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Van de bestuurstafel    
Dinsdag 21 juni heeft de zomer weer zijn in-
trede gedaan in ons land. Op die dag scheen ‘s 
morgens al vroeg het zonnetje. De vogeltjes flo-
ten, ze hadden er duidelijk zin in.  
De weerapp meldde dat het een aangename 
dag zou worden. Een echte mooie zomerse dag. 
Lekker weer en niet te warm. Na het ontbijt nog 
even door het laatste prikbord gebladerd met 
daarin de activiteiten kalender.  
Met genoegen zag ik dat die gelukkig weer be-
hoorlijk vol stond. Zoals het hoort voor een ver-
eniging als de onze. Daarbij zag ik de Vrijwil-
ligersdag aangekondigd staan, op 20 juli van dit 
jaar. Die dag bedanken wij als bestuur, natuur-
lijk namens al onze leden, de vele vrijwilligers 
die met hun inzet ervoor zorgen dat dit alles 
mogelijk wordt.  
Onze vrijwilligers vormen het kloppende hart 
van onze vereniging. Zij zorgen ervoor dat de 
machine draait én soepel blijft draaien! Alhoewel 
de meesten hun inzet vanzelfsprekend vinden 
en het met plezier doen. Toch komt het voor dat 
het iemand soms ook wel eens effe niet goed 
uitkomt.  
En óók dan zorgt die er voor dat alles keurig op 
die rolletjes blijft lopen! Hulde, we zijn hart-
stikke trots op ze.  

We verheugen ons erop dat wij ze die dag alle-
maal mogen verwelkomen. Of ze het zelf nodig 
vinden of niet. Ere wie ere toekomt! Ook vrijwil-
liger worden? Informeer dan eens naar de mo-
gelijkheden bij een van de bestuursleden. Dat 
kan natuurlijk ook op de inloop.  
Momenteel hebben wij bijvoorbeeld dringend 
behoefte aan iemand die de ledenadministratie 
voor zijn/haar rekening wil nemen. En denkt u 
niet te gauw, dat kan ik niet. U kunt wellicht 
meer dan u denkt! U wordt netjes begeleid, op-
geleid en waar nodig geholpen. En daarbij, het 
is leuk en dankbaar werk, vrijwilliger zijn.  
Geniet van de zomer en blijf gezond.  
Groet  
Toon van de Kerkhof,  
interim voorzitter 

Agenda 

juli 2022 augustus 2022 september 2022 

Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Vrij 1 2 Kienen Woe 3 2 Fietsen Woe 7 12 Fietsen 

Woe 6 2 Fietsen Don 4 4 Floriade Vrij 16 12 Kienen 

Di 12 2 Grote Fietsdag Vrij 12 4 Megen Woe 21 12 Fietsen 

Don 14 3 Leesclub Zat 13 5 Middag Croy    

Vrij 15 3 Zomerfeest Woe 17 2 Fietsen    

Vrij 15 2 Kienen Woe 24 5 Strabrechtse H    

Woe 20 12 Vrijwilligersdag Vrij 26 5 Schotland    

Woe 20 2 Fietsen        

Woe 27 3 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 1 - 15 juli 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 juli kienen we op de vrijdagen 1 en 15 juli. In augus-
tus en de eerste week van september wordt er niet gekiend. 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. 

 

Woensdagen 6 en 20 juli en 3 en 17 augustus 2022 fietsen 
Op deze vier woensdagen hopen we weer te kunnen fietsen. Er zijn men-
sen die nog wel eens vergeten wanneer het fietsen is. In juli kan er veel 
gefietst worden als het weer het toelaat. Twee keer de gewone fietstocht, 
de grote fietsdag (zie hierna) en op 27 juli ook nog de tocht naar de 
Achelse Kluis (zie verder). Aan fietsactiviteiten geen gebrek dus. Op 24 
augustus hebben we als het weer meezit de jaarlijkse tocht naar de Stra-
brechtse Heide (zie verder). Vertrek op de gewone fietsdagen om half 10 
vanaf het Dorpshuis. U hoeft niet aan te melden.  

 

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 

verstrekken, maar willen wij dat u uw eigen bo-
terhammen 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 di-
verse 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 
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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 medewer-
king van vrijwilligers. Wilt u ons die dag helpen, 
geef dit dan even door op de inloop. En nu nog 
mooi weer en onze dag kan niet meer stuk.  

Donderdag 14 juli 2022 Leesclub 
Op donderdag 14 juli a.s. houdt de leesclub weer een bijeenkomst in het Zonne-
hof van Franciscushof.  
We beginnen om 14.00 uur.  
Vóór die tijd gaan we het boek “Het gewicht van de woorden” lezen van de schrijver 
Pascal Mercier. Hij is de schrijver van het boek “Nachttrein naar Lissabon”, dus onze 
verwachtingen zijn groot.  
Hebt u zin om eens te komen luisteren?  
U bent van harte welkom.  

 

Vrijdag 15 juli 2022 Zomerfeest Ontspanningsmiddag Mariahout  
Op vrijdagmiddag 15 juli organiseert de ontspannings-
groep van KBO Mariahout een sensationele maar vooral 
leuke middag in het openluchttheater in Mariahout. Onder 
het motto PUUR EN ANDERS NIE gaan de senioren van 
Mariahout zich 100% inzetten. Een leuke middag met sket-
ches, playback, een gastoptreden van bekende kletser en 
de groep Dé vélt Op uit Aarle-Rixtel zijn de ingrediënten 
voor een leuke middag! 
In het kader van 25 jaar Laarbeek zou het leuk zijn om 
deze middag Laarbeekbreed met alle KBO-verenigingen, 
Zonnebloem en senioren te vieren en samen te genieten. 
Wij willen graag iedereen uitnodigen voor deze middag. 
Voor de entree kun je een kaartje kopen bij onze eigen 
KBO. Ze liggen vanaf nu bij de inloop.  
Een kaartje kost € 5,-. Locatie Openluchttheater Mariahout. 
Aanvang 14.00 uur. (poort open om 13.15) en einde 16.30 uur. We zien jullie graag op 15 juli in het 
openluchttheater. 
Met vriendelijke groeten, Ontspanningsgroep Mariahout. 

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 stopplaats, 
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 be-
kende manege Meulendijks in Geldrop en op de 
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terugweg vinden we meestal een gastvrij ont-
haal bij de camping De Sprink in Mierlo.  
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. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij.  
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. Tegenwoordig leiden ze 
vooral gasten rond in het klooster en de tuin. De 
rondleiding duurt van 14.00 tot 16.00 uur en be-
gint met een uitleg over het ontstaan en de in-
deling van de tuin en de betekenis van de 

bloemen en planten. U hoort veel folkloreverha-
len, ontleend aan de volksfantasie maar ook aan 
de bijbel. Er is een tentoonstelling met geschil-
derde panelen, die elk een couplet van de Lof-
zang der Schepselen (Het Zonnelied) van Fran-
ciscus uitbeelden. Tijdens 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 1954 begraven ligt. 
Hebt u interesse in deze rondleiding, geef u dan 
op. Geef aan of u wilt rijden. De kosten bedra-
gen € 5,00 inclusief koffie. Meerijden kost € 
3,00. Er kunnen maximaal 40 mensen deelne-
men aan de rondleiding. Opgeven uiterlijk 1 
augustus. Het adres is Kloosterstraat 6 Megen. 
We vertrekken om 12.30 uur vanaf het Dorps-
huis.  We hebben nog maar weinig deelne-
mers voor deze mooie excursie, daarom 
willen wij deze nog een keer onder uw 
aandacht brengen. 

 

mailto:kbolieshout@gmail.com
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Zaterdag 13 augustus 2022 Seniorenmiddag Croy 
Ontmoeten & Verbinden   
Op zaterdag 13 augustus zijn senioren uit de gemeente Laarbeek 
welkom op  het plein van Kasteel Landgoed Croy voor een fijn samen-
zijn in het kader van het gloednieuwe event Ontmoeten en Verbinden. 
Er wordt voor leuke muziek gezorgd en lekkere hapjes, die zullen wor-
den uitgeserveerd door jongeren. Het geheel wordt u gratis aangebo-
den en is uitsluitend op reservering bij te wonen. 
Er is plek voor in totaal 100 deelnemers, verdeeld over 2 tijdsblokken. 
Dat betekent ook vol=vol.  
1e tijdsblok: 11.30 u - 13.30 u 2e tijdsblok: 14.30 u - 16.30 u. 
Heeft u voorkeur voor een tijdsblok, informeer dan even of deze nog 
beschikbaar is om u voor aan te melden. Hiervoor, en bij andere vragen, kunt u terecht bij Alexandra 
van Heijst - M 06 26891572 (Organisatie Ontmoeten & Verbinden).  Aanmelden kan ook direct telefo-
nisch of per mail. Klik eenvoudigweg op het e-mailadres en vermeld uw naam, woonplaats en telefoon-
nummer in uw berichtje. Mocht u uiteindelijk onverhoopt niet kunnen komen, dan vernemen wij dit ui-
teraard graag ook weer van u, zodat de plek alsnog aan iemand kan worden gegeven.  
Nb. 1:  Mocht het die dag onverhoopt slecht weer zijn, dan zal het samenzijn binnen plaatsvinden. 
Nb. 2:  Het programma op zondag 14 augustus, met markt, workshops, muziek en entertainment voor 
jong en oud is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat voor die dag niemand hoeft te reserveren.  
Tijden: 
13 aug 2022 van 11:30 tot 13:30 uur (Kasteel Croy - Croylaan 14) 
Contact: 
Heeft u vragen over deze activiteit? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@stichting7thhouse.nl 
Georganiseerd door: 
Stichting 7th House 
Na aanmelding worden uw gegevens doorgegeven aan Stichting 7th House. 
Inschrijven kan tot: 13 aug 09:00 uur. Inschrijving gaat niet via de website van Laarbeek Actief 
maar via Stichting 7th House. 

Woensdag 24 augustus 2022 Fietstocht Strabrechtse Heide 
Woensdag 24 augustus 2022 fietstocht naar de Strabrechtse 
Heide. In augustus staat de hei in bloei en daarom hebben we er 
een vaste gewoonte van gemaakt om een dag naar de Stra-
brechtse Heide te fietsen.  
Omdat niet iedereen die tocht kan maken doen we dit op een 
woensdag dat het normaal gesproken geen fietsen is. We ver-
trekken om half 10 vanaf het Dorpshuis en u hoeft niet aan te 
melden.  
Neem een lunchpakketje mee want we picknicken op de hei. We 

maken wel op de heenweg en op de terugweg een stop bij Camping De Sprink in Mierlo voor een kopje 
koffie of iets anders. Daar kunt u ook van het toilet gebruik maken.  
Bij slecht weer stellen we de tocht een week uit naar 31 augustus.  

Meerdaagse vakantie Schotland
Er heeft zich een echtpaar gemeld voor de twee opengevallen plaatsen 
voor de reis naar Schotland. Wel zouden we nog één persoon kunnen 
plaatsen bij een alleenstaande man. Mocht u nog interesse hebben, dan 
horen wij dat graag.  
Voor alle deelnemers geldt dat men een geldig paspoort moet heb-
ben. Een identiteitsbewijs is niet meer voldoende nu Engeland en Schot-
land geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Denk daar op tijd 
aan. Hebt u een dieet, geef dit dan snel door.  

mailto:info@stichting7thhouse.nl?subject=Ontmoeten%20&%20Verbinden%20%20-%20Seniorenmiddag%20Tijdsblok%20I%20(11.30%20u%20-%2013.30%20u)
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Nog een keer de vertrekdatum:  vrijdag 26 augustus.   
Prijs op basis van een tweepersoons kamer is € 920,00 inclusief entrees en boottocht etc.  
Toeslag eenpersoons kamer is €  205,00.   
Vóór vertrek komen we nog een keer bij elkaar met alle deelnemers om de reis goed door te spreken. 
De deelnemers ontvangen daarover tijdig een bericht. 
 

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 18 mei 2022 fietsen 
Op woensdag 18 mei hebben we weer een mooie fietstocht ge-
maakt. Er waren ongeveer 40 deelnemers en de tocht ging dit 
keer naar Boekel naar de familie Willemsen waar we altijd har-
telijk welkom worden geheten. Er is koffie en een grote koek en 
als we willen betalen dan krijgt onze penningmeester het geld 
terug. We krijgen ook meestal wat uitleg over medische hulp-
middelen die zij verkopen en zeker als iemand van ons even in 
het gras terecht komt. Het was mooi weer en we hebben geno-
ten van het zonnetje. De fietstocht van 1 juni is niet doorgegaan omdat het grootste deel van de vaste 
fietsers mee op fietsvakantie was.  

 

Maandag 23 mei 2022 leesclub 
Op maandag 23 mei jl. hield de leesclub weer een bijeenkomst. We hadden alle-
maal het boek “Aleksandra” gelezen van de schrijfster Lisa Weeda.  
Het boek is geschreven in 2021 en is heel actueel omdat het zich afspeelt in Oekra-
ine. Hoewel de oorlog toen nog niet begonnen was, geeft het boek toch een beeld 
van de situatie zoals die toen al was.  
De familie van de schrijfster is afkomstig uit Oekraïne en in het boek heeft zij con-
tact met familieleden, zowel reeds overleden als nog in leven. Dit maakt het boek 
erg verwarrend. Het boek kreeg van de lezers een 6 ½ en het verbaasde de lezers dat dit boek geno-
mineerd is voor de Libris Literatuur Prijs.  
De volgende bijeenkomst is op 14 juli.  
 

 

Werk van Fernando Botero. 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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30 mei – 3 juni 2022 fietsvakantie Westelbeers 
Eindelijk was het dan zo ver: onze tiende fietsva-
kantie kon beginnen. Met 54 personen gingen we 
een week verblijven in Eigentijds Erf in Westel-
beers. Er reden twee auto’s voor de bagage en 
voor een drankje onderweg, maar de rest ging op 
de fiets in drie groepen naar Westelbeers. Het ver-
liep voorspoedig en om goed 2.00 uur zaten we 
met z’n allen met een kopje koffie op het zonnige 
terras. We hadden ongeveer 40 km. gefietst. Op 
dinsdagochtend werden twee groepen gemaakt die 
elk een eigen fietsroute gingen rijden. Er waren 
drie routes: route Peerke Donders, route Lage 
Mierde en Poppel en route Kampina. Dagelijks had-

den we diverse stopplaatsen o.a. bij Koningshoeve in Berkel Enschot, de Bockenrijder en museum 
Peerke Donders in Tilburg. Over het algemeen was het weer prima, maar op dinsdag en woensdag 
hadden we toch een flinke bui. Gelukkig wel steeds als we toevallig net op een terras zaten. De avon-
den werden op een gezellige manier doorgebracht. Er werden spelletjes gedaan, maar ook gewoon ge-
kletst. Op de laatste avond was er een traktatie in de vorm van een gigantische slagroomtaart om onze 
tiende fietsvakantie ludiek af te sluiten. Veel te snel was onze fietsweek weer voorbij en fietsten we 
weer richting Lieshout. Hopelijk volgend jaar weer.  
Een tevreden deelnemer.  

 

Donderdag 9 juni 2022 Fietsbedevaart Kevelaer 
Op donderdag 9 juni jl. vertrokken we met 21 
fietsers en vier personen verdeeld over twee 
auto’s naar Kevelaer. Het weer was goed, maar 
de jas moest wel aan. Via een mooie route fiets-
ten we met de nodige stopplaatsen naar Keve-
laer. Toen we bijna in Kevelaer waren kregen 
we een buitje en de regenjassen gingen aan. In 
Kevelaer aangekomen zagen we dat het plein bij 
de kerk en het priesterhuis helemaal open lag. 
Via een smal pad konden we bij onze bestem-
ming komen. Na de sleutel van de kamer ont-
vangen te hebben gingen we nog even Kevelaer 
in. Om half 6 stond ons diner klaar bij het res-
taurant en ook pastor Geoffrey de Jong voegde 
zich daar bij ons gezelschap. Om 7 uur werden 
we in de kaarsenkapel verwacht en tijdens de H. 
Mis kregen we bericht dat er op het plein een 
gaslek was ontstaan. Bij het verlaten van de ka-
pel moesten we de aanwijzingen van de brand-
weer en de politie volgen. Als afsluiting van de 
dag gingen we nog even terug naar ons restau-
rant voor een pilsje of glaasje wijn. Het viel mee 
met het gaslek.  
Na een rustige nacht en een goed ontbijt wer-
den de spullen weer gepakt en lieten we het 
Priesterhuis en Kevelaer weer achter ons. We 
hadden een stop gepland bij de Sluis, maar on-
danks melding op een website dat het om 10.00 
uur open zou zijn, was de openingstijd pas 
11.00. Jammer want het is een mooie locatie om 
even te stoppen. Onze tweede stop, de 

lunchstop, was in Nieuw Bergen op de markt en 
daar waren we rijkelijk vroeg, maar de gebak-
ken vis liet zich toch goed smaken. Op naar de 

veerpont richting Vierlingsbeek, maar daar 
gooide een lekke band ons tijdschema in de 
war. Er waren veel handen, erg veel, om te hel-
pen met de reparatie en zo konden we al snel 
weer verder. We fietsten een mooie route door 
een natuurgebied en kwamen zo aan bij IJssalon 
Clevers voor een welverdiend ijsje. Via Siberië, 
eigenlijk het saaiste stuk van onze tocht, gingen 

Een extra stuk gebak voor de organisatie. 
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we weer verder naar de laatste stop aan de Dr. 
De Quayweg in De Mortel. Inmiddels was de 
avondspits begonnen en moesten we ons fluitje 

vaak gebruiken. Om ongeveer half 5 waren we 
weer terug in Lieshout. Het was weer een ge-
slaagde bedevaart.  

 

Woensdag 15 juni 2022 fietsen 
Onder een stralende zon vertrokken we op woensdag 15 juni 
met een groep van tegen de 40 fietsers voor weer een mooie 
tocht. Dit keer fietsten we richting St. Oedenrode en onze 
koffiestop hadden we bij Miss Hyacinth, een van onze mooiste 
locaties voor een koffiestop. Wat tijd en afstand betreft is het 
eigenlijk net iets te ver, maar de plek is erg mooi en dan nemen 
we dat maar voor lief. We lieten ons de koffie goed smaken en 
menigeen nam er een stukje appelgebak bij. Iets later dan 
gewoonlijk kwamen we weer in Lieshout aan. Hopelijk krijgen 
we nog veel van zulke mooie fietsdagen.  

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. Eind juli komt er geen Prikbord, vandaar dat we hier de jarigen 
van juli en augustus vermelden.  

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  

De jarigen van augustus zijn:  
Mevr. J. Koolstra   04-08-1933  
Dhr. W. Dobbelsteen   05-08-1941  
Mevr. G. v. Velthoven-Schuur   06-08-1936  
Mevr. J. v. Kleef- Sanders   07-08-1940  
Mevr. C. Langstraat-v.d. Biggelaar   07-08-1941  
Mevr. A. Bijnen-Robbescheuten   08-08-1941  
Mevr. J. Heesakkers-Daniels   10-08-1935  
Dhr. M. Merks   13-08-1932  

Mevr. P. Gilsing-v.d. Broek  18-08-1939  
Dhr. P. v. Hoof      21-08-1935  
Dhr. W. v. Kaathoven      25-08-1937  
Mevr. Th. v. Rixtel-Vorstenbosch     27-08-1939  
Mevr. M. Vermeulen-Bunthof     27-08-1941  
Dhr. A. Mauer      28-08-1942  
Mevr. M. Cooijmans-v.d. Baar      29-08-1924  

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

 

 

Overlijden
Op 30 mei jl. is ons KBO-lid dhr. Bert van Leuken op 87-jarige leeftijd overleden. Bert woonde De 
Vang 4 in Lieshout en was sinds 1991 lid van onze vereniging.   

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

Vijftig jaar getrouwd 
 
Op 16 juni 2022 was het 50 jaar geleden dat Henk en Corry Vogels elkaar 
het Ja-woord gaven. Ze hebben dat inmiddels gevierd met hun kinderen en 
kleinkinderen.  
 
De redactie feliciteert Henk en Corry met dit mooie jubileum en wenst hen 
nog veel gezonde en gelukkige jaren samen.  
 

 

Nieuwe leden 
Dhr. Willy Kuypers, Gruithof 14 te Lieshout  
Mevr. Maria Kuypers-Hazenveld, Gruithof 14, Lieshout 
Mevr. Gerry van de Rakt-van den Heuvel, Raagtenstraat 17, Beek en Donk. (Gastlid) 
Mevr. Tonny Sloos-Biemans, Barthold van Heesselstraat 18, Aarle-Rixtel. (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
Nu de vakantie nadert, althans voor de meesten, 
begint voor het koor de laatste spurt naar een 
goed optreden op de Floriade. Elke week is het 
weer volle bak ongeveer. De meeste gezangen 
zijn in basis al goed aanwezig bij de leden. Nu 
komt het er op aan om de afwerking aandacht 
te geven. Het is natuurlijk goed als de teksten 
en de noten er al zijn, maar dan zijn we nog niet 
aan het zingen. Om goed te kunnen zingen 
moet je ook weten: waar gaat het over. Is het 
een blij lied of een droevig lied. Hoe breng ik het 
lied ten gehore. Is dat hard of zacht of snel dan 
wel langzaam. Is de uitspraak wel goed. Engels 
klinkt nu eenmaal anders dan Russisch. Het is 
trouwens heel fijn om te merken dat er bijna 
elke week wel iemand komt luisteren en niet 

alleen luisteren maar ook mee komt zingen. Een 
enkele keer zelfs twee mensen tegelijk. Als ze 
dan zeggen dat ze niet zo goed kunnen zingen, 
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vind ik dat eerlijk. Vaak zijn de mensen ook be-
scheiden en durven ze niet zo goed.  
Maar bij ons seniorenkoor is iedereen van harte 
welkom. We proberen er met ons allen een zo 
goed mogelijk geheel van te maken en meestal 
lukt dat. Mocht u nou denken, wat een opschep-
per, dan hebt u helemaal gelijk, maar eerlijk is 

eerlijk: ik ben trots op ons Seniorenkoor Voge-
lenzang. En superblij met alle mensen die on-
dersteunen en er van lieverlee bij komen. Ons 
koor groeit en dat is dank zij de inspanningen 
van alle leden! En we hebben nog lang geen le-
denstop…. 
Arie Ketelaars, dirigent 

 

 

Afscheid Gerry van Hoof-van Erp 
Op de bestuursvergadering van 13 juni jl. heeft Gerrie 
van Hoof, na negen jaar, afscheid genomen als be-
stuurslid.  
Al die tijd heeft ze tevens onze ledenadministratie en de 
daarbij bijhorende zaken perfect verzorgd. Namens het 
bestuur en de leden van de vereniging sprak de voorzit-
ter daarvoor zijn dank uit en verraste haar met een 
passend geschenk als tastbaar bewijs van onze waarde-
ring. Wij zullen haar missen als bestuurslid.  
Gerry heeft te kennen gegeven natuurlijk wel lid van 
onze vereniging te blijven, dus u komt haar zeker nog 
tegen bij een van onze gezellige activiteiten. Kunt u 
haar nog persoonlijk bedanken als u wilt. 

 

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.  

 

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.  

 

Rabo ClubSupport 2022 
Ook dit jaar hebben wij onze vereniging aange-
meld voor de Rabo ClubSupport 2022. Alleen le-
den van de Rabobank mogen van 5 septem-
ber t/m 27 september 2022 hun favoriete 
vereniging(en) voordragen voor een financiële 
bijdrage van de Rabobank. Waarom mag je al-
leen stemmen op een vereniging als je lid bent 
van de Rabobank? De Rabobank is een coöpera-
tie. Dat betekent o.a. dat ze leden hebben en 
een deel van de winst teruggeven aan de maat-
schappij. Als lid mag je meebeslissen welke 

maatschappelijke initiatieven de bank gaat on-
dersteunen.  
Elk lid mag drie stemmen uitbrengen op drie 
verschillende verenigingen. Eén stem per vereni-
ging voor alle duidelijkheid.  
Nog geen lid? Registreer je dan gratis via de 
Rabo app. Ook de Stichting Seniorenraad 
Laarbeek doet mee met deze Clubsupportactie. 
Zij zijn blij met je stem.  
 
Gerard Goos, penningmeester. 
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Veilig Internetten 
Marianne Swinkels heeft onlangs een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door de Rabobank, over 
Veilig Internetten. Kijk op Rabobank.nl/veilig voor meer informatie.  
Gezien de criminaliteit op dit gebied is het raadzaam om goed op de hoogte te zijn. 

 

Goed voorbereid op lekker lang thuis in eigen Huis 

Gratis Huistest voor 50+ 
Iedereen wil graag veilig en comfortabel wonen. 
De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder 
worden, gewoon blijven wonen in hun huidige 
woning. Door veranderde regelgeving bestaat 
het verzorgingshuis eigenlijk niet meer. Daar-
mee is iedereen verantwoordelijk geworden voor 
de veiligheid in zijn woning. Er zijn veel slimme 
en (vaak) kleine oplossingen waarmee u uw wo-
ning kunt verbeteren. Zodat uw huis zo lang 
mogelijk uw thuis kan blijven! Wist u dat u gra-
tis advies op maat kunt krijgen van een vrijwil-
lige woonadviseur van KBO.  U kunt de 

woonadviseur vragen om langs te komen voor 
een huisbezoek. U loopt dan samen door uw 
woning en krijgt een persoonlijk woonadvies 
met daarin de verbeterpunten van uw woning. 
Het woonadvies kan ook een indicatie geven van 
de kosten. U kunt daarna zelf aan de slag gaan 
of er een professional bij halen. De keus is aan 
u. De woonadviseur in Laarbeek is Wim Hijnen. 
U kunt zich aanmelden op de website van KBO-
Brabant (Formulier Huistest - KBO-Brabant), per 
e-mail (info@kbo-brabant.nl) of telefonisch: 
073-6444066.  

 

Het Alzheimer café Gemert- Bakel/Laarbeek on tour in Laarbeek  
 

23 augustus: Zomer café 
Locatie: “In de Hei”, Schaapsdijk 6, Mariahout.  
Tijden: Vanaf 14.30 uur tot ongeveer 18.30 uur.  
U dient zich voor deze bijeenkomst in te schrijven.  
 
Op deze dag wordt er een gezellige middag verzorgd door de 
vrijwilligers van het Alzheimer café Gemert-Bakel/Laarbeek. Er 
is een gezamenlijke activiteit, er kan gewandeld en gefietst 
worden en men kan alpaca’s van dichtbij bezichtigen. Voor eten 
en drinken wordt gezorgd. 
Vanuit Gemert zal de Polder-expres rijden om de gasten, die 

geen eigen vervoer hebben, naar Mariahout te brengen. Mensen met de ziekte dementie en hun part-
ners/mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd. In juli zal er via De MooiLaarbeekKrant en de Gemertse 
krant verdere informatie volgen over deze dag, ook waar u zich kunt opgeven.  
 
Vrijwilligers gezocht voor het opzetten van koffiemomentjes voor mantelzorgers in iedere kern. 
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om hierover te brainstormen en deze ideeën om te zetten in 
acties. Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met Nancy Laurensse,  
tel 06-34165118,  nancy.laurensse@levgroep.nl of Theo van der Horst, tel 06-81575431, theovander-
horst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl.  

• Op 21 september is de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag, met het  "samen op pad". 
• Op 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. 

 

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 le-
denadministratie wordt bijgehouden met het 

programma Leaweb. Hiervoor kan een cursus 
gevolgd worden. Ook zoeken we iemand voor de 
felicitatiecommissie.  
Iets voor u? Meldt u dan aan bij het secretariaat 
kbolieshout@gmail.com 

 

https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
https://www.kbo-brabant.nl/huistest/
mailto:info@kbo-brabant.nl
mailto:nancy.laurensse@levgroep.nl
mailto:theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl
mailto:theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl
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 Bericht van de familie Bekx 

Op 21 januari jl. is ons KBO-lid Jos Bekx overleden. Zijn familie laat ons weten 
dat Jos inmiddels te ruste is gelegd bij zijn vrouw Maria op Natuurbegraafplaats 
Maashorst. Zij vermelden erbij dat je Jos en Maria kunt bezoeken op de natuur-
begraafplaats Maashorst. Vanaf de hoofdentree loop je naar het Eikenpad. Na 
ruim 10 stappen volg je het paadje links de bosrand in. Daar markeert een ge-
denkteken hun plek. Misschien een mooie gelegenheid om eens een kijkje te ne-
men op de natuurbegraafplaats. U kunt de begraafplaats vinden aan de Franse 
Baan 2 te Schaijk. De begraafplaats is toegankelijk tussen zonsopkomst en zons-
ondergang.  

 

Om alvast te noteren in de agenda: 

Vrijwilligersdag woensdag 20 juli 2022. Vrijwilligers hebben bericht ontvangen. 
Kienen op vrijdag 16 september.  
Fietsen op de woensdagen 7 en 21 september.  
Dag van de Ouderen woensdag 12 oktober 2022 in Aarle-Rixtel.  
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 22 augustus 2022. Kopiedatum 15 augustus 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

