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Van de bestuurstafel    
Als dit Prikbord bij u in de bus valt, is het al 
weer 2 maanden geleden dat u de versie van 
juli- augustus ontving. Daarin schreef ik dat de 
zomer inmiddels zijn intrede had gedaan. Lekker 
weer en niet te warm waren mijn woorden. In-
middels weten we dat het een erg warme zomer 
is geworden. Er waren zelfs watertekorten in 
ons normaal zo natte kikkerland. De scheep-
vaart op onze rivieren en kanalen had het moei-
lijk door lage waterstanden en er kwamen plaat-
selijke verboden om te beregenen. In veel wo-
ningen liep de temperatuur soms op tot onaan-
gename hoogte. Uiteindelijk is de ergste hitte nu 
achter de rug lijkt het. Een maand september 
met een lekker zonnetje, graadje of twintig 
warm en af en toe een regenbuitje lijkt mij per-
soonlijk wel iets. Ondanks de warmte, de vele 
vakantiegangers en het in een lagere versnelling 
draaien van onze maatschappij, staat de wereld 
om ons heen niet stil. De problemen met onze 
pensioenen en de rekenrentes zijn nog steeds 
niet opgelost. De verenigingen van senioren ver-
zetten zich nog steeds tegen de plannen om een 
nieuw pensioensysteem te introduceren. Terecht 
naar mijn mening, wij hebben een van de beste 
pensioensystemen van de wereld. De nieuwe 
plannen lossen de problemen met de rekenren-
tes niet op. Dat geldt ook voor het uitblijven van 
beslissingen inzake onze energievoorziening. De 
prijzen blijven stijgen en steeds meer energie-
contracten met voordelige tarieven lopen af en 
worden vervangen voor variabele contracten 
met hoge prijzen. Eerder stelde ik dit al aan de 
orde. Die hoge prijzen komen mede door de blij-
vend hoge belastingen van onze overheid op 

energie en behoren inmiddels bij de hoogste 
van Europa. En onze regering doet nog steeds 
niks, behalve praten en geen beslissingen ne-
men. Binnenkort komen bijna zeker steeds meer 
inwoners met een middeninkomen, waaronder 
senioren in de problemen. De gemiddelde situa-
tie van onze senioren: 
* Het eindloonpensioen van 70% werd 70% 
middelloonpensioen. 
* Meer dan tien jaar geen inflatiecorrectie op de 
pensioenen voor de meesten. 
* Belasting betalen over 4% fantasierente van 
uw oudedag spaarpot. 
* Dit mag niet meer van de rechter maar terug-
geven is nog niet aan de orde! 
* Uithollen spaarpotje en pensioen door naar nu 
blijkt de enorme inflatie. 
* Onvoldoende woningen beschikbaar voor seni-
oren om kleiner te kunnen gaan wonen en zo 
kosten te besparen. 
* Hogere medische kosten bij het ouder wor-
den. 
* Nu komen daar de hoge kosten voor elektrici-
teit, gas en energie in zijn algemeenheid nog 
bij. 
Op deze zaken hebt u persoonlijk geen invloed. 
U wordt echter wel met de gevolgen geconfron-
teerd. Dus nogmaals, blijft u goed op uw situa-
tie letten. Bij twijfel, vraag hulp om te voorko-
men dat u buiten uw schuld in de problemen 
komt. Informeer bij de inloop of een medewer-
ker van de Levgroep. Zij helpen u het initiatief 
aan uw kant te houden. Dat is belangrijk, niet 
alleen voor uw financiële situatie, maar ook voor 
uw onafhankelijkheid. 
Groet Toon van de Kerkhof, interim voorzitter 
Seniorenvereniging KBO Lieshout.

Agenda 

september 2022 oktober 2022 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Woe 7 2 Fietsen Vrij 7 12 Kienen 

Vrij 16 2 Kienen Di 11 3 Schrijfclub 

Woe 21 2 Fietsen Woe 12 3 Dag van de Ouderen  

Ma 26 3 Kunstgeschiedenis Woe 19 4 Samen uit eten 

Don 29 3 Leesclub Woe 19  12 Afsluiting Fietsseizoen 

   Vrij 21 12 Kienen 

   Don 27  12 Superseniorendag 
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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. Let op de uiterste aanmeld-
datum. Te laat aanmelden bezorgt de organisatie van de activiteit veel werk. Het Dorpshuis gaat weer 
open op 5 september. Op dinsdag 6 september wordt de inloop weer gehouden in het Dorpshuis. 

Woensdag 24 augustus Strabrechtse Heide, 
Op woensdag 24 augustus gaan we naar de 
Strabrechtse Heide. In augustus staat de hei in 
bloei en daarom hebben we er een vaste ge-
woonte van gemaakt om een dag naar de Stra-
brechtse Heide te fietsen. We vertrekken 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 Cam-
ping De Sprink in Mierlo voor een kopje koffie of 
iets anders. Daar kunt u ook gebruik maken van 
het toilet.  

Bij slecht weer stellen we de tocht een week uit 
naar 31 augustus.  

 

Vrijdag 26 augustus Meerdaagse vakantie Schotland 
De koffers zijn bijna gepakt. De laatste voorbereidingen getroffen. De 
meerdaagse vakantie naar Schotland staat voor de deur.  
De redactie wenst alle deelnemers een fijne vakantie, mooi weer en al-
lemaal gezond weer terug. 

 

7 en 21 september fietsen en Laarbeekroute 

In september wordt er gefietst op woensdag 7 en 21 september. Kom gewoon 
om half 10 naar het Dorpshuis. We hopen op mooi weer.  
In september wordt ook de Laarbeekfietsroute gelanceerd. In verband met het 
25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek hebben de KBO-fietsclubs van de vier 
kernen van Laarbeek een fietsroute samengesteld. Elke kern heeft zijn eigen aan-
deel geleverd en de tocht kan als één geheel gefietst worden. Op een speciale dag 
in september wordt deze route uitgepijld. Iedere club doet dat op eigen gebied. Die 
dag is waarschijnlijk 8 september, maar bij het ter perse 

gaan van dit Prikbord lag de datum nog niet vast. Houd daarom de Mooi Laar-
beekkrant goed in de gaten. Natuurlijk kan de route daarna nog gefietst wor-
den want hij staat ook op papier. Alleen de pijlen zult u dan moeten missen. 
Een mooi samenwerkingsverband van de vier kernen. Veel plezier voor de fiet-
sers en veel dank aan de organisatoren.  

Vrijdag 16 september 2022 Kienen 
In september starten we weer met de kienavonden. De eerste kienavond is op 
vrijdag 16 september. Aanvang 19.30 uur. Zaal 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 buurtgenoten.  
Wij zien u graag op onze kienavonden.  
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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 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 betalen 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) 

 

Donderdag 29 september 2022 Leesclub 
Op donderdag 29  september houdt de leesclub haar eerste bijeenkomst na de 
vakantie. We komen bij elkaar in de Hofkamer van Franciscushof en beginnen om 
14.00 uur.  
Voor die tijd gaan we het boek  “Het Rupsenhuis” lezen van de Nederlandse 
schrijfster Jeanine de Vries.   
Wilt u ook eens komen luisteren? U bent van harte welkom.  

 

Dinsdag 11 oktober 2022 Schrijfclub 
Op dinsdag 11 oktober begint de schrijfclub 
aan een nieuw seizoen. Vanwege een gewijzigde 
oppasdag, worden de bijeenkomsten voortaan 
gehouden op een dinsdagmiddag. Wilt u eens 

komen kijken en luisteren, dan bent u van harte 
welkom. We beginnen om 14.00 uur en we heb-
ben een gastvrij onthaal in Franciscushof in Lies-
hout.  

 

Woensdag 12 oktober 2022 Dag van de Ouderen 
Op woensdag 12 oktober vieren we in Laarbeek de Nationale Ouderendag. Hoewel de Nationale Ou-
derendag officieel de eerste vrijdag in oktober is, heeft de organisatie  van de gezamenlijke KBO’s uit 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout, bewust gekozen voor de woensdagmiddag.  
Dit betekent dat wij in Laarbeek deze Nationale Ouderendag houden op:  
 

Woensdag 12 oktober 2022 om 14:00 uur 
 
Een gezellige middag voor ALLE ouderen uit Laarbeek. U hoeft dus geen lid te zijn van de KBO. 
Na twee jaar gedwongen rust, hebben de gezamenlijke KBO’s van Laarbeek de handen weer ineenge-
slagen om van deze dag een bijzondere dag te maken voor de ouderen in onze gemeente. 

 
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Dreef, Aarle-Rixtel 
Aanvang: 14.00 uur; zaal is open vanaf 13.30 uur 
M.m.v.  “ ’t Kumt Vaneiges” uit Berlicum. 
 
Hun  repertoire bestaat vooral uit Nederlandstalige feest-, levens- 
en luisterliedjes met een hoog “lach en traan”-gehalte. Maar ook 
Brabantse liederen ontbreken zeker niet tijdens hun optreden. 
Kortom muziek en liederen waar iedereen op zijn of haar manier 
van kan genieten. 
 

Werk van Jean Francois  
Millet. 

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
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Entree € 5,= per persoon inclusief koffie/thee en een consumptie. 

Uiteraard is er, zoals alle andere jaren, na afloop een loterij met prachtige prijzen. Het belooft een ge-
zellig spektakel te worden. U mag dit niet missen, dus wees er op tijd bij!! 

Er zijn voor heel Laarbeek slechts 250 kaarten ter beschikking en OP = OP  (meer mensen kunnen er 
niet in de zaal). De kaarten worden vooraf verkocht door de 4 KBO verenigingen en wel voor Lieshout 
tijdens de inloop op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis. Zo lang de voorraad 
strekt. Start van de verkoop is dinsdag 13 september bij de inloop.  

 

Woensdag 19 oktober 2022 Samen uit eten 
Op woensdag 19 oktober  gaan we weer een keer uit eten. Dit 
keer bij de “3 Gebroeders”, Heuvel 1, 5674 RR in Gerwen. We be-
ginnen om 18.00 uur en er wordt voor ons een 3-gangenmenu ge-
serveerd voor de prijs van € 20,00. Er kan een keuze gemaakt 
worden voor vlees of vis. Graag opgeven bij de aanmelding wat je 
keuze is. Aanmelden kan tot en met 17 oktober. We hopen weer 
op een gezellige avond.  
De Commissie Samen uit Eten.  
 

 

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Bericht van de fietsclub 
De fietsclub heeft een drukke periode achter de 
rug. Op woensdag 6 juli was er een gewone 
fietsdag met een koffiestop in de mooie vlinder-
tuin in Gemert.  
Op woensdag 20 juli was er weer een gewone 
fietsdag met een koffiestop bij de camping Het 
Goede Leven in Eerde.  
Op woensdag 27 juli stond de jaarlijkse fiets-
tocht naar de Achelse Kluis op het programma. 

Er waren maar liefst 55 deelnemers. Het fiets-
weer was ook nu weer prima met een koffiestop 
bij Manege Van Meijl op de heenweg en bij 
Camping De Sprink op de terugweg.  
Op woensdag 3 augustus was de eerste fiets-
dag in augustus. De koffiestop was bij De Boom-
pjes in Aarle-Rixtel.  
Op woensdag 17 augustus  werd er ook ge-
fietst, maar daarover volgende keer meer. 

 

Dinsdag 12 juli 2022 Grote fietsdag 
Op dinsdag 12 juli werd de grote fietsdag 
gehouden. Het was al weer enkele jaren gele-
den dat deze mooie activiteit kon plaatsvinden. 
Er waren zo’n 80 deelnemers voor de tocht van 
ongeveer 60 kilometer. Het weer was schitte-
rend. Er was een drinkstop bij het kapelletje op 
Eeneind, een lunchstop bij Manege Van Meijl 
tussen Heeze en Geldrop en nog een drinkstop 
bij Camping De Sprink in Mierlo. Bij terugkomst 
bij de scouting waren er voor ieder enkele con-
sumptiebonnen en om 5 uur kon men genieten 
van een of meer broodjes met warm vlees en 
frietjes van Wendy’s Broodjes. Ook was er nog 
een lekker toetje. Er werd druk nagepraat en 

het weer was nog lang aangenaam. Het was een 
geslaagde dag. Met dank aan de organisatie die 
het weer goed voor elkaar had.  

Gezellig samenzijn vóór de start. 
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Donderdag 14 juli 2022 Leesclub 
Op donderdag 14 juli hield de leesclub weer een bijeenkomst in het Zonnehof van 
Franciscushof. We hadden het boek “Het gewicht van de woorden” gelezen van de 
schrijver Pascal Mercier.  
Het gebeurt niet vaak dat een boek van ons een 6 krijgt. Of eigenlijk was het een 
heel mager zesje. Het boek was erg langdradig en boeide ons niet echt. Er liepen 
wat zaken door elkaar, zoals een verkeerd gestelde diagnose en de gang van zaken 
van twee verschillende uitgeverijen. Het ging dus wel over woorden, dat dan weer 
wel.
 

Vrijdag 15 juli 2022 Zomerfeest Ontspanningsmiddag Mariahout  
Maar liefst 50 kaartjes hadden wij binnen onze 
vereniging verkocht voor dit zomerfeest. Het 
weer was schitterend en iedereen kon mooi in 
de schaduw zitten. De ontspanningsgroep van 
de KBO in Mariahout gaf een mooie show weg 
en ook de kletser zorgde voor de nodige hilari-
teit. Als klap op de vuurpijl kregen we een op-
treden van de Aarle-Rixtelse groep Dè Vèlt op, 
die het publiek goed mee kreeg. Het was een 
waar zomerfeest. Mariahout bedankt.  
 

Donderdag 21 juli 2022 Schrijfclub 
Op donderdag 21 juli hield de schrijfclub haar 
laatste schrijfbijeenkomst vóór de vakantie in 
Franciscushof. Er waren weer twee opdrachten 
af te werken, maar vanwege afwezigheid van 
een van de leden was er uiteindelijk maar één 
opdracht. Deze opdracht was Dialect. Daarover 
werden weer enkele mooie verhalen geschreven 

en het gaf zo veel stof tot discussie en gesprek, 
dat een tweede opdracht niet meer nodig was. 
Het was fijn om na de lange coronastop weer 
een seizoen geschreven te hebben. We zien al 
weer reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen 
met hopelijk weer veel mooie verhalen. 

Woensdag 20 juli 2022 Vrijwilligersdag 
Op woensdag 20 juli werden de vrijwilligers van onze vereniging in het zonnetje gezet. Het is al 
weer enkele jaren geleden dat dit kon. Zo’n 56 vrijwilligers hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. 
Er werd begonnen met een kopje koffie of thee met iets lekkers en terwijl men hiervan kon genieten 
was er een brainstormsessie. Ieder kon op een formulier aangeven welke activiteiten men graag zou 
willen zien. Er werd druk geschreven en inmiddels heeft Gerard Goos een samenvatting gemaakt van 
de aangeleverde voorstellen. Na deze sessie werd de bijeenkomst buiten voortgezet met een drankje 
en een heerlijke barbecue. Het was weer ouderwets genieten en er werd volop gebuurt. Ook niet on-
belangrijk op zo’n dag. Wie weet welke nieuwe activiteiten uit deze dag zijn voortgevloeid.  

Dinsdag 2 augustus 2022 Informatieavond Schotland 
Op dinsdag 2 augustus was het een drukte 
van belang in de Hofkamer van Franciscushof. 
De deelnemers voor de reis naar Schotland wa-
ren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 
Na een rondje koffie werd door de reiscommis-
sie informatie verschaft over de bijkomstigheden 
van de reis zoals: paspoort nodig, andere 
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stekker voor opladen en dergelijke, mogelijke 
coronaregels, betaalmogelijkheden en verzeke-
ringspasjes. Er werden vragen beantwoord en 
de plaatsen in de bus werden besproken.  

Inmiddels hebben alle deelnemers een boekje 
ontvangen met het reisprogramma en het ver-
blijf in de diverse hotels. De deelnemers zien vol 
verwachting uit naar deze mooie reis. 

Woensdag 3 augustus 2022 Afsluiting seizoen van de schrijfclub. 
Op woensdag 3 augustus hebben de leden 
van de schrijfclub hun seizoen mooi afgesloten 
met een bezoek aan Theetuin De Mengelmoes in 
Beek en Donk. Sinds kort is deze theetuin elke  
woensdagmiddag open van 2.00 tot 3.00 uur. 
De Mengelmoes maakt deel uit van de dagbe-
steding van ORO bij DE LAGE HEES aan de 
Kloostertuin 49A in Beek en Donk. Er is koffie en 
thee met iets lekkers. Wel even vooraf reserve-
ren op tel. 0492-732011.  

 

Donderdag 4 augustus 2022 Dagreis Floriade  
Op donderdag 4 augustus was het dan toch 
eindelijk zo ver. Ons eigen Seniorenkoor Voge-
lenzang, aangevuld met zangers en zangeressen 
van het Beek en Donks Gemengd koor, zou een 

optreden gaan verzorgen op de Floriade. De 
reiscommissie heeft gemeend deze mooie activi-
teit samen te laten gaan met onze dagreis. Op 
de dag zelf bleek dat de combinatie niet overal 
even goed uitpakte. De zangers werden ontvan-
gen bij de artiesteningang. Een naam die hoge 
verwachtingen wekt, maar toch wat schamel 

uitpakte. Ook was het niet handig dat partners 
van de zangers in een andere bus moesten 
plaatsnemen in verband met de toegangskaar-
ten. Al met al was het optreden van het koor ge-
weldig. Er werden drie sessies gezongen, al was 
het erg warm onder de overkapping van het po-
dium. Het publiek zat mooi in de schaduw. Na 
het optreden waren de koorleden vrij om de Flo-
riade te bezoeken, al was de tijd beperkt. De ge-
wone bezoekers hadden iets meer tijd daarvoor. 
De Floriade lag er mooi bij, het weer was schit-
terend en het was niet echt druk. Rond de klok 
van 5 uur vertrokken we weer, na nog wat spul-
len opgehaald te hebben uit de kluisjes bij de 
zogenaamde artiesteningang. Bij restaurant De 
Engel in Houten stond een heerlijk diner voor 
ons klaar. Er waren 77 deelnemers en ondanks 
wat schoonheidsfoutjes hopen we toch dat de 
deelnemers en zangers genoten hebben van 
deze dag.  

 

Vrijdag 12 augustus 2022 Rondleiding Hof van Lof 
Op vrijdag 12 augustus was de rondleiding 
gepland bij De Hof van Lof in Megen. Het wilde 
aanvankelijk niet erg vlotten met de aanmeldin-
gen voor deze activiteit, maar uiteindelijk ver-
trokken we toch met een mooie groep van 25 
mensen.  
We werden ontvangen in de voormalige zieken-
zaal van het klooster waar de koffie en thee 
voor ons klaar stond. Onze rondleidster Mia van 
den Hurk gaf ons een uitvoerige uitleg over de 

Hof van Lof, die voor ons op het programma 
stond. In deze mooie Hof is de inrichting speci-
aal aangepast aan het Kerkelijk Jaar. Dit gaat 
dan zowel over de kleur van de bloemen, als 
ook over de symbolen die voor bepaalde feest-
dagen en heiligenvieringen gebruikt worden. Via 
een mooie fotopresentatie voerde zij ons in, in 
de geheimen van de bloemen- en plantenkennis. 
Ondertussen werden veel vragen beantwoord. 
Het was de bedoeling om geruime tijd in de tuin 
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rond te wandelen, maar vanwege de hitte, werd 
dit ingekort. Toch konden we nog even genieten 
van de mooie bloemen, bomen en struiken. Bij 
een bezoek aan het kerkhof van het klooster 
troffen we het graf aan van onze voormalige 
pastor Arie Wester, overleden in 2020. Van Mia 
kregen we allemaal nog een paar “heilige boon-
tjes” die we volgend jaar kunnen planten. Wie 
weet waar dit toe leidt in Lieshout. 
In de kapel bezochten we de grafzerk van het 
“heilig Bruurke” waar menig kaarsje werd opge-
stoken. Na nog een bezoek aan de kloosterkerk 
werd als afsluiting een heerlijk ijsje genuttigd op 
een terras. Het was al met al een mooie middag. 

We kijken al weer uit naar onze volgende excur-
sie. Met dank aan de organisatie.  

 

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 september zijn: 
Mevr. A.M. Bokhoven-van Hout  01-09-1942  
Dhr. Chr. Donkers  02-09-1937  
Dhr. H. van Loen  05-09-1933  
Mevr. A.Bastiaans-Robbescheuten 06-09-1942  
Mevr. J. van Osch  07-09-1938  
Mevr. C. Kampers-van Veggel  10-09-1933  
Mevr. P. Brouwers-Dekkers  15-09-1938  
Mevr. J. Slaats-Herlings 16-09-1940  

Dhr. J. van Zon  23-09-1935  
Mevr. C. Biemans-Korsten  23-09-1939  
Mevr. E. van Dijk-Foliant  23-09-1941  
Mevr. G. de Boer  24-09-1927  
Mevr. G. Franke-v.Vijfeijken  24-09-1942  
Mevr.J.v.Dalen-Vorstenbosch 26-09-1942  
Mevr.J.v.Neerven-v.d.Biggelaar  29-09-1931  
Dhr. P. Vervoort  30-09-1931  

 
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. 

 

 

Overlijdens
Op dinsdag 21 juni is ons KBO-lid mevrouw Anneke Klomp - Hermkens plotseling tijdens haar va-
kantie overleden. Mevrouw Klomp woonde Burg. Mostermanslaan 25 te Lieshout. Zij is 75 jaar gewor-
den en ze was lid van KBO Lieshout sinds 2016.  
 
Op maandag 24 juni ontvingen wij het bericht van het overlijden van de heer Jan van den Acker. De 
heer Van den Acker woonde op het adres Ekelcamp 5 te Lieshout. Hij is 87 jaar geworden en was 22 
jaar lang lid van KBO Lieshout. 
 
Op maandag 24 juni overleed mevrouw Mia Ketelaars - Swinkels. Mevrouw Ketelaars woonde Prin-
senhof 13 te Lieshout en is 73 jaar geworden. Zij was lid van KBO Lieshout vanaf 2005. 
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Op maandag 1 augustus overleed mevrouw Net Prinsen - de Win. Mevrouw Prinsen woonde Dorps-
straat 44 te Lieshout. Zij is 91 jaar geworden en ze was vanaf het jaar 2000 lid van KBO Lieshout. 
 
Wij wensen de nabestaanden van de overledene veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Vijftig jaar getrouwd 
Op 7 juli 2022 waren Harrie en Annie Crooijmans-Scheepers 50 jaar ge-
trouwd. Zij hebben dit mooi kunnen vieren met hun kinderen en kleinkinderen. 
De redactie wenst hen nog veel gelukkige jaren samen.  
 

Nieuwe leden 
In de afgelopen maand zijn geen nieuwe leden aangemeld.  
 
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 belan-
gen 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 het Seniorenkoor Vogelenzang  

Zingen op de Floriade. We hadden wekenlang 
geoefend op de liederen die we ten gehore zou-
den brengen. Een delegatie van 16 zangers van 
het Beek en Donks Gemengd Koor ondersteunde 
ons ten volle. Eigenlijk was het al vakantie maar 
stug en volhardend zongen we elke maandag-
middag ons repertoire. We keken er naar uit, 
want zeg nou zelf, een optreden op zo’n mooi 
geldverslindend festijn is niet aan iedereen voor-
behouden. De weergoden waren ons gunstig, 
zelfs een beetje te gunstig, gezind op de 4e au-
gustus. We zongen iedere keer 25 minuten en 
namen dan 5 minuten pauze om een slokje wa-
ter te drinken en dat hebben we zo 3 keer ge-
daan. Het was goed om te zien dat er best veel 
belangstelling was voor ons optreden. Een 
mooie afwisseling in liederen, wat taal, snelheid, 
sfeer betreft. Als dirigent mag ik wel zeggen dat 
het eerste optreden, waar we nog fris en fruitig 
waren het beste klonk. Ook het tweede deel 
mocht er zijn, maar bij het derde optreden heb-
ben we toch maar iets ingekort omdat het niet 
meer verantwoord was om de leden nog langer 
aan de hitte bloot te stellen. Het park bood voor 
elk wat wils met een hapje en een drankje of 
een ritje met de kabelbaan of het treintje. Ik 
heb al aangeboden om over 10 jaar weer te ko-
men zingen. Of het gehonoreerd wordt valt na-
tuurlijk nog te bezien.  
Aan alle leden van het Seniorenkoor en alle on-
dersteunende leden van het Beek en Donks Ge-
mengd Koor zeg ik mijn grote dank toe voor de 

geweldige inzet die jullie getoond hebben. Mu-
ziek verbindt. Ook mijn dank aan de grote inzet 
van ons bestuur die er mede voor zorgde dat 
het een onvergetelijke dag is geworden. 
En op de eerste maandag van september gaan 
we weer repeteren voor onze volgende optre-
dens. Mochten er zangers en zangeressen zijn 
die niet kunnen zingen, dan nodig ik die van 
harte uit om te proberen het “niet kunnen” of 
durven om te zetten in “wel kunnen en durven”. 
Je hoeft op geen enkele manier voor te zingen 
of een dansje te doen. Plezier is zeer belangrijk. 
En niet geschoten is altijd mis. De eerste maand 
is gratis, alleen de koffie moet je betalen. Tot 
ziens in de kerk van Lieshout op maandagmid-
dag 5 september om 13.25 uur. Plaats genoeg 
en van harte welkom. 

Arie Ketelaars, Dirigent.
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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 
Bijna is het zover.  
U kunt dan in het kader van de Rabo ClubSup-
port 2022 weer uw stemmen uitbrengen op ver-
enigingen die u een warm hart toedraagt. Hope-
lijk hoort onze vereniging daar ook bij. U moet 
dan wel lid zijn van de Rabobank.  

Hoe word ik lid van de Rabobank?  
Als klant van de Rabobank (u hebt dus een Rabo 
rekening), kunt u gratis lid worden.  
Dit kan via de Rabo app of Rabo online bankie-
ren. Als het niet lukt dan is er tijdens de Inloop 
altijd wel iemand aanwezig die u kan helpen. 
U kunt stemmen van 5 september t/m 27 
september 2022. U mag 3 stemmen uitbren-
gen op 3 verschillende deelnemende verenigin-
gen. Onze vereniging staat in de lijst met deel-
nemende verenigingen onder de naam:  
              KBO Lieshout, Senioren 
Laat uw stem niet verloren gaan. 
Gerard Goos  

 

Nieuwe vrijwilliger Ledenadministratie 
Onze oproep in 
het Prikbord voor 
een nieuwe vrij-
williger voor de 
ledenadministratie 
is niet onbeant-
woord gebleven. 
Hélène Wunde-
rink-de Wit heeft 
zich hiervoor ge-
meld en samen 
met een van onze 
bestuursleden is 

zij momenteel bezig zich te bekwamen in ons le-
denadministratieprogramma Leaweb.  
Zij woont Ruitjensakker 21 in Lieshout en is in 
ons dorp geen onbekende. In de ruim 40 jaren 
dat ze in Lieshout woont heeft ze veel 

vrijwilligerswerk gedaan, o.a. in het bestuur van 
de Peuterspeelzaal en bij de Ouderraad van de 
Basisschool. Ook zat ze in de jeugdcommissie 
van de Tennisvereniging.  
Bovendien is het een voordeel dat ze vanuit 
haar werkzame leven bekend is met personeels-
systemen. Wij verwachten dan ook dat de over-
gang soepel zal verlopen.  
Het doet ons ook genoegen dat zij te kennen 
heeft gegeven als “stagiaire” te willen mee-
draaien met het bestuur van de KBO.  
Zij zal regelmatig te zien zijn op onze inloop. Fijn 
dat deze vacature zo snel is ingevuld.  
We zoeken nog wel iemand voor de werkgroep 
ziekenbezoek.  
Mocht u daarvoor interesse hebben, dan horen 
wij het graag.  
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Museum Plus Bus 
Van de “Museum Plus Bus” hebben we het vol-
gende bericht ontvangen: 
 
Vanwege de enorme belangstelling voor de bus-
ritten hebben we uw inschrijving helaas op de 
wachtlijst moeten plaatsen. Wij plaatsen groe-
pen op de wachtlijst wanneer: 
 
- Zij in de afgelopen 2 jaar (2021 of 2020) 

met de Museum Plus Bus op pad zijn ge-
weest. 

- Er onvoldoende plek was in uw regio. 
- Zij zich op een later tijdstip hebben aange-

meld dan andere verenigingen. 
- Groepen niet voldoen aan de eisen die wij 

stellen aan onze doelgroep 
 

Mocht er toch nog een plekje vrij zijn in 2022, 
dan nemen wij telefonisch contact met u op. 

Wij hopen op uw begrip en doen ons best om 
uw groep in de toekomst weer een dagje naar 
het museum aan te kunnen bieden. 
Met vriendelijk groet, 
Museum Plus Bus 

 

Mantelzorgwaardering 
Voor wie vraag jij de mantelzorgwaarde-
ring aan? 
Waar zouden we zijn zonder mantelzorgers? 
Precies, mantelzorgers zijn onmisbaar in onze 
samenleving! Ieder jaar rond 10 november zet-
ten we onze mantelzorgers dan ook extra in het 
zonnetje. Dit doen met de ‘mantelzorgbon’. Met 
deze bon kunnen mantelzorgers iets leuks kopen 
voor zichzelf bij lokale winkels, of ergens lekker 
gaan eten. Je kunt de mantelzorgbon aanvragen 
vanaf 1 augustus t/m 15 oktober. 
Wanneer ben je mantelzorger? 
Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan ie-
mand in jouw omgeving. Niet omdat je een 
zorgverlenend beroep hebt, maar omdat je een 
(sociale) relatie met die persoon hebt.  
Zoals met een familielid, vriend of buren. Man-
telzorg is meestal voor langere tijd en kan veel 
zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, 
thuis blijven wonen en meedoen met de omge-
ving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk 
of de hulp die je aan elkaar geeft in een gezin. 
Wanneer komt je aanmerking voor de 
waardering? 
Als jij mantelzorger bent en minimaal 18 jaar 
oud, kom je mogelijk in aanmerking voor de 
waardering. Jonge mantelzorgers (onder de 18 
jaar) krijgen een aparte waardering. Voorwaarde 
is dat de mantelzorger in de gemeente Laarbeek 
woont, de mantelzorger mag wel buiten Laar-
beek wonen. Zowel de zorgvrager als de mantel-
zorger kan de mantelzorgbon aanvragen. Dit 
mogen er per zorgvrager maximaal drie zijn. Als 

je binnen je eigen gezin met meerdere mantel-
zorgers voor de zorgvrager zorgt, dan verstrek-
ken we één bon. 
Hoe meld ik me aan? 
Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de mantel-
zorgwaardering ieder jaar opnieuw aanvragen. 
Heb je deze eerder aangevraagd, dan moet je 
dit nu opnieuw doen. De aanvraag kun je doen 
via onze website (www.laarbeek.nl/mantelzorg-
waardering) vanaf 1 augustus t/m 15 oktober. 
Op het inschrijfformulier kun je ook aangeven 
dat je informatie wilt ontvangen over mantel-
zorgondersteuning. Voor meer informatie over 
mantelzorgondersteuning kun je terecht bij 
Nancy Laurensse, bereikbaar via Steunpunt 
Mantelzorg LEVLaarbeek. Telefoon 0492-328800 
of e-mail: sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl 
Kun je je aanmelding niet via de website doen? 
Vanaf 1 augustus kun je een inschrijfformulier 
ophalen bij de receptie van het gemeentehuis 
(tijdens de normale openingstijden) of bij een 
van de Huiskamers in onze gemeente. In Beek 
en Donk vind je de huiskamer in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg 27, in Lieshout in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof 2. En in Maria-
hout in het Buurthuis aan de Bernadettestraat 
43. De formulieren moeten uiterlijk op 15 okto-
ber binnen zijn bij de gemeente Laarbeek. 

Let op: de mantelzorgbon van 2021 is nog 
geldig tot 31 oktober 2022. Vergeet u deze 
niet te besteden voor een waardering aan 
uzelf.

 

http://www.laarbeek.nl/mantelzorgwaardering
http://www.laarbeek.nl/mantelzorgwaardering
mailto:sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl
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Als je moeite hebt met rondkomen
Dan kun je een beroep doen op tal van regelin-
gen. Maar waar klop je aan? Waar heb je recht 
op? Waar kan je terecht met juridische vragen? 
En: hoe vul je die lastige formulieren in? 
Kom je er niet uit en kun je wel wat hulp gebrui-
ken? Wij vanuit LEV Laarbeek kunnen je wel hel-
pen. Lukt het niet om rekeningen te beta-
len?  Dit kan tot problemen leiden. Wij helpen 
je graag om weer overzicht te krijgen over jouw 
financiële situatie. 

Of heb je moeite met het invullen van formulie-
ren ? Of vind je het lastig om een digitaal formu-
lier in te vullen? Of weet je niet voor welke voor-
zieningen je in aanmerking kunt komen? Dan 
kun je terecht bij het Formulierenspreekuur. 
Wil je meer informatie, dan kun je contact opne-
men met Nathalie Ansems  
(nathalie.ansems@levgroep.nl/ 06-48532893) of 
Els Weenink (els.weenink@levgroep.nl/ 06-
48604500) 

 

Wereldalzheimerdag 

 
Historische wandeling Lieshout (wereldalzheimerdag) 
Met het thema samen op pad is dit de uitgelezen kans om eens in 
te zoomen op de eigen omgeving. Wandelen is gezond voor ieder-
een en je houdt de binding met de eigen omgeving, zoekt herken-
ningspunten en herinneringen. We gaan met de dorpsondersteuner 
en Laarbeek actief inzoomen op Lieshout, doe jij ook mee? 
 
Start 11.00 vanaf het Dorpshuis.  
Thema: Wereld Alzheimer dag  
Datum: 20 september 2022  
Tijd: 11:00 tot 12:30 uur  
Locatie: Dorpshuis Lieshout; Grotenhof 2.  
Meer informatie: Deelname is gratis.  
 
Inschrijven kan via https://www.laarbeekactief.nl/historische-wandeling-lieshout-wereld-alzheimer-dag/ 
t/m 19 september 12 uur.  
 

 

KennisFabriek: filmmiddag Kapsalon Romy (wereldalzheimerdag) 

De film Kapsalon Romy is een hartverwarmende 
film voor kinderen vanaf 7 jaar en hun 
(groot)ouders. Zeker voor kinderen die te maken 
hebben met een grootouder of bekende met 
Alzheimer. Bij aanvang van de film is er een 
korte inleiding en na afloop gaan we nog met el-
kaar in gesprek over de film. Maartje Keizers 
(LEVLaarbeek) en Nancy Laurensse (LEVLaar-
beek en Alzheimer café Gemert/Bakel en Laar-
beek) kunnen hier alles over vertellen. Wat ge-
beurt er in het hoofd van opa of oma? Hoe rea-
geer je daar het beste op? 

De film 
De film Kapsalon Romy gaat over de band tus-
sen de 10-jarige Romy en haar oma Stine. Oma, 
nog steeds actief als kapster, worstelt met be-
ginnende Alzheimer. De moeder van Romy wil 
dat Stine naar een verpleeghuis gaat, maar 

Romy wil haar oma dichtbij zich houden. Hun 
steeds sterker wordende band leidt tot een 
groot avontuur. Romy besluit oma’s grootste 
wens in vervulling te laten gaan. 
 

De Kennisfabriek is deze keer een samenwerking 
met LEVLaarbeek en de werkgroep Dementie 
Vriendelijk Gemeente Laarbeek in het kader van 
Wereld Alzheimerdag. 

Thema: Wereld Alzheimer dag 
Datum: 21 september 2022 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.40 uur) 
Locatie: Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2.   
Meer informatie: Deelname is gratis, inclusief 
ranja en popcorn.  

Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeem-
den.nl.  

 

 

https://beta.voffice.nl/voffice_email3/preview.asp?emailid=17330513
https://beta.voffice.nl/voffice_email3/preview.asp?emailid=17330513
https://www.laarbeekactief.nl/historische-wandeling-lieshout-wereld-alzheimer-dag/
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/
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Om alvast te noteren in de agenda: 

Vrijdagen 7 oktober en 21 oktober, kienen 
Woensdag 19 oktober 2022, afsluiting fietsseizoen 
Donderdag 27 oktober 2022, Superseniorendag 
Maandag 21 november 2022, Kunstgeschiedenis 
Vrijdag 25 november 2022, Marcienne 
 
Kijk voor het jaarprogramma 2022 op onze website www.kbolieshout.nl 
 
Hieronder de vaste activiteiten. Sjoelen begint pas weer op dinsdag 6 september. Koor be-
gint op maandag 5 september. Rikken en Jokeren begint weer maandag 12 september. 
Bridgen op donderdag 8 september.  
 

  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 september 2022. Kopiedatum 19 september 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

