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Jaargang 22, nr. 173  november 2022   Redactie: N. v. Straten en N. de Groot 

Van de bestuurstafel    
VRIJWILLIGERSWERK DOEN…… DAT IS IETS 
VOOR MIJ. 

Onze seniorenvereniging heeft veel vrijwilligers 
die elk jaar opnieuw veel activiteiten organise-
ren voor onze leden. Als dank voor die inzet is 
er elk jaar een vrijwilligers middag/avond. 
Op 20 juli waren we met vele vrijwilligers te 
gast bij De Heikant in Aarle-Rixtel, waar we heb-
ben genoten van een goed verzorgde barbecue 
en in de middag hebben we in een brainstor-
ming sessie elkaar geïnspireerd om nieuwe acti-
viteiten te ontwikkelen. 
 
De opdracht was: 
1. Schrijf op papier nieuwe activiteiten voor 

onze leden. Activiteiten, op allerlei gebied,  
voor alle leeftijdsgroepen en met extra aan-
dacht voor leden die minder mobiel zijn en 
daardoor moeilijk aan een activiteit mee kun-
nen doen. 
 

2. In 2024 vieren we ons jubileum. Schrijf op 
een stuk papier ideeën/suggesties/en activi-
teiten die van ons jubileum een feestelijke 
dag/week/maand/jaar kunnen maken. 

 
We zijn blij verrast door de hoeveelheid sugges-
ties die gedaan zijn en inmiddels hebben we alle 
ideeën overzichtelijk gerubriceerd.  

 
 
 
Vervolg 
Graag willen we met alle vrijwilligers het vervolg 
bespreken tijdens een bijeenkomst in het Dorps-
huis: 
 
Dinsdag 22 november in het Dorpshuis 
Aanvang: 19.30 uur ( tot uiterlijk 21.30 uur) 

 
Alle huidige vrijwilligers zullen een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen maar leden die in over-
weging willen nemen om ook vrijwilligerswerk te 
gaan doen voor onze vereniging zijn ook meer 
dan welkom. 
Om deze bijeenkomst goed te kunnen organise-
ren is het fijn om te weten hoeveel leden ge-
hoor geven aan deze oproep. Daarom het ver-
zoek om je vooraf aan te melden:  
 
• Bij de inloop, of 
• Via de rode brievenbus d.m.v. ingevuld aan     

meldingsstrookje op het inlegvel bij dit PriK-
BOrd, of 

• Per email: kbolieshout@gmail.com 
 
Lees verder op het inlegvel. 
 
Elly Kuijlaars en Gerard Goos 
Seniorenvereniging KBO Lieshout. 

Agenda 

november 2022 december 2022 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Woe 2 2 Fietsen Vrij 2  Kienen 

Vrij 4 2 Kienen Woe 7  Fietsen 

Zon 6 2 H. Mis overleden leden  Vrij 16  Kienen 

Ma 7  Gezonde leefstijl (op inlegvel) Di 20 4 Kerstviering 

Di 15 2 Schrijfclub Woe 21  Fietsen 

Woe 16 2 Korendag    

Woe 16 2 Fietsen    

Vrij 18 2 Kienen    

Vrij 18 3 Leesclub    

Ma 21 3 Kunstgeschiedenis    

Vrij 25 3 Marcienne    

Ma 28 3 Excursie champignonkwekerij    

mailto:kbolieshout@gmail.com
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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.  

Woensdag 2 en 16 november 2022 Fietsen 
Elke eerste en derde woensdag van de maand gaan we fietsen. We heb-
ben het seizoen dan wel afgesloten, maar als het weer het toelaat fiet-
sen we ook in de wintermaanden door. In november gaan we fietsen op 
woensdag 2 november en op woensdag 16 november. Kom ge-
woon om half 10 naar het Dorpshuis en u kunt meefietsen. 

 
Vrijdag 4 en 18 november 2022 Kienen 
Op de vrijdagen 4 en 18 november gaan we weer kienen. 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.  

 
Zondag 6 november 2022 H. Mis overleden leden KBO 

Op zondag 6 november wordt in onze St. Servatiuskerk een H. Mis op-
gedragen voor de overleden leden van de KBO.  
De H. Mis begint om 9.30 uur en wordt opgeluisterd door onze eigen Se-
niorenkoor Vogelenzang.  
U bent allen van harte welkom.  
 
 

 
Dinsdag 15 november 2022 Schrijfclub 

Op dinsdag 15 november houdt de schrijfclub haar volgende bijeen-
komst. Ondertussen kijken we reikhalzend uit naar het verschijnen van het 
jubileumboek van de Basketbalclub. De club bestaat 50 jaar en wij als 
schrijfclub hebben meegewerkt aan de interviews waarmee het boek tot 
stand is gekomen. We zijn er geruime tijd mee bezig geweest en we hopen 
dat onze teksten goed uit de verf gekomen zijn. Wie weet komt er binnen-
kort weer een nieuwe klus op ons pad. Op 15 november houden we in elk 

geval een gewone bijeenkomst om gezellig samen te schrijven. Wilt u eens komen kijken en luisteren, 
dan bent u van harte welkom. We beginnen om 13.30 uur en we hebben een gastvrij onthaal in Fran-
ciscushof in Lieshout.  

Woensdag 16 november 2022 Korendag Vogelenzang 
Voor het laatst in 2019 hield Seniorenkoor Vogelenzang een ko-
rendag. Daarom zijn wij bijzonder verheugd dat dit mooie eve-
nement weer kan plaatsvinden. Er treden in totaal zes koren op. 
Seniorenkoor Zang en Vriendschap uit Neeritter, Seniorenkoor 
Sint Joachim uit Beek en Donk, Seniorenkoor De Nagalm uit So-
meren, De Sunflowers uit Bergen op Zoom, Seniorenkoor De 
Vrije Heerlijckheit uit Gemert en ons eigen Seniorenkoor Voge-
lenzang. We beginnen om 13.30 in het Dorpshuis met de 
opening door Burgemeester Frank van der Meijden. Wilt u ko-
men luisteren? U bent van harte welkom.  
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Vrijdag 18 november 2022 Leesclub 
Dit keer houdt de leesclub haar bijeenkomst op een vrijdagmiddag en wel op 
vrijdag 18 november om 14.00 uur in het Zonnehof van Franciscushof.  
Voor die tijd gaan we het boek “Wat stilte wil” van de schrijver Arthur Japin lezen. 
Nu de dagen korter worden en de avonden langer komt men weer meer aan le-
zen toe. Onze leesclub is opgericht in 2006 en sinds die tijd is dit het 80ste boek 
dat we gaan lezen. Bent u benieuwd wat we allemaal gelezen hebben, kijk dan op 
de website van KBO Lieshout. Daar vindt u de hele lijst van boeken die we gele-
zen en besproken hebben. Wilt u eens komen luisteren dan bent u van harte wel-
kom.  

 

Maandag 21 november 2022 Lezing Kunstgeschiedenis  

Ook in het seizoen 2022 – 2023 wordt er weer een lezingreeks 
Kunstgeschiedenis gehouden via zoom. Op onze website kunt u het 
volledige programma zien.  
 
Maandag 21 november 2022 aanvang 20.00 uur 
Ontwikkeling Japanse Prentkunst 
 

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 voor het hele seizoen. 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) 

 

Vrijdag 25 november 2022 Marcienne Breifabriek 
Op vrijdag 25 november a.s. staat er een bezoek gepland 
aan Marcienne in Heinsberg (Duitsland). Er is een kerstshow 
voor ons voorbereid en zoals gewoonlijk zullen we hiervan 
weer met z’n allen kunnen genieten. Vertrek is om 9.00 uur 
vanaf het Dorpshuis. Bij Marcienne zullen we ontvangen wor-
den met koffie en gebak. Daarna kunnen we genieten van de 
modeshow en aansluitend mogen we vrijblijvend in de winkel 
rondkijken en als u dat wilt ook kopen. Minimale deelname is 
40 personen, maximaal 50. Zoals gewoonlijk wordt de bus verzorgd door Marcienne. Er wordt een 
deelnemersprijs gevraagd van € 9,00, maar zoals de laatste jaren gebruikelijk is bieden wij u een 
broodje aan voor de terugweg, zodat u niet met een rammelende maag in de bus zit. Hiervoor vragen 
wij een kleine vergoeding, zodat de prijs op € 10,50 komt. Opgeven kan vanaf nu bij de inloop of via 
de mail kbolieshout@gmail.com. Betaling liefst per bank. Er zijn nog niet voldoende deelnemers voor 
deze mooie kerstshow. Aanmelden kan dus nog en u mag ook uw buurvrouw, vriendin of zus meene-
men. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de KBO.  

 

Maandag 28 november 2022 Excursie Champignonkwekerij 
Op maandag 28 november a.s. heeft de commissie een excursie geregeld en 
wel naar Champignonkwekerij Van den Boomen, Beeksedijk 10, 5421 XC in Ge-
mert. De excursie begint om 9.30 uur. Er wordt twee keer koffie aangeboden. 
De kosten voor deze excursie bedragen € 5,00 per persoon. Opgeven vóór 22 
november a.s. bij de inloop of via de mail kbolieshout@gmail.com. Graag bij 
aanmelden doorgeven of u eventueel wilt rijden of wilt meerijden. Als u meerijdt 
dan graag € 2,00 betalen aan de chauffeur. Het is ook een mooie afstand om te 
fietsen als het mooi weer is. Het maximale aantal deelnemers is 25.  

 

  

mailto:i.pelsvandeven@gmail.com
mailto:kbolieshout@gmail.com
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Dinsdag 20 december 2022 Kerstviering 
Op dinsdag 20 december organiseren wij een 
speciale kerstviering in Zaal De Koekoek. Ook nu 
wordt de zaal door Karel Huygens en zijn team 
weer prachtig in kerstsfeer gebracht. De tafels 
zullen zo geplaatst worden dat er maximaal acht 
personen aan één tafel kunnen plaatsnemen. 
Het thema van dit jaar is Ontmoeten en Buur-
ten onder het genot van een drankje.  
Om 14.00u gaat de zaal open en worden we 
ontvangen met koffie of thee met een kerstver-
rassing. Om 14.30u opent voorzitter Toon van 
de Kerkhof de middag waarna pastor De Jong 
zijn Kerstboodschap uitspreekt. In de loop van 
de middag is er een verrassingsoptreden. Ook is 
er een loterij met fijne en waardevolle prijzen. 
Nieuw: Rond 17.30 uur kunt u gebruik maken van 
een warm stamppottenbuffet. Het belooft een 
mooie en gezellige kerstviering te worden. 
Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor deelname aan 
de kerstviering bij de Inloop in het Dorpshuis op 
dinsdagmorgen van 10u tot 11.30u, of met een 

briefje in de rode KBO bus bij de ingang aan de 
muur. Als bijdrage in de kosten vragen we aan u  
€ 11,00 p.p. Let op: Eerst aanmelden, dan het be-
drag van  €11.00 overmaken op rekening (NL34 
RABO 0128 932 619) en dan bent u definitief inge-
schreven. 
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van “Raboclubsupport”.  
 

 
 

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Donderdag 29 september 2022 Leesclub 
Voor het eerst na de vakantie kwam de leesclub weer bij elkaar. We hadden het boek 
Het Rupsenhuis gelezen van Jeanine de Vries. We hadden een levendige discussie over 
dit boek dat zich afspeelt in het begin van de 18de eeuw. Vooral de positie van de 
vrouw verschilt nogal wat van die van nu. Het boek wekt de indruk de geschiedenis 
van het beroemde botanische atelier van Maria Sibylla Meriam te behandelen, maar dit 
komt slechts zijdelings aan de orde. Het boek leest makkelijk en de situaties zijn mooi 
beschreven. Het boek kreeg een 7 ½.   

 

Woensdagen 5 en 19 oktober 2022 Fietsen 
Op woensdag 5 oktober hadden we weer een gewone fietsdag. Het was 
mooi najaarsweer met weinig wind. We hadden de koffiepauze bij de Paling-
kwekerij aan de Rijpelberg.  
Op woensdag 19 oktober werd het zomerseizoen afgesloten met broodjes 
en soep bij het Gildeterrein in Gerwen waar we dank zij de welwillende hulp 
van Cor Bastiaans elk jaar weer welkom zijn. De koffiepauze hadden we bij De 
Boswachter in Erp.  
 

 

Dinsdag 11 oktober 2022 bijeenkomst schrijfclub 
Op een zonnige nazomerdag zaten we op 11 
oktober bij elkaar in Franciscushof. We hadden 
een nieuwe schrijver, of ten minste iemand die 
eens wilde komen luisteren en kijken. We heb-
ben haar direct aan het schrijven gezet en we 
hopen dat ze volgende keer weer aanwezig is. 

Er werd weer gewerkt met twee opdrachten de 
ene ging over een modeshow en de andere over 
de herfst. Vooral de modeshow leverde enkele 
zeer indrukwekkende verhalen op. We hebben 
er veel plezier in om te schrijven en te luisteren 
naar elkaars verhalen.  
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Woensdag 12 oktober Dag van de Ouderen
Het is een mooie gewoonte om jaarlijks in okto-
ber een Dag voor de Ouderen te organiseren. 
Dit jaar werd het feest gevierd op woensdag 12 
oktober in Multifunctioneel Centrum De Dreef in 
Aarle-Rixtel. De zaal zat bomvol met de 250 be-
zoekers die een kaartje hadden kunnen bemach-
tigen. De Commissie Dag van de Ouderen had 
flink uitgepakt om er een mooie middag van te 
maken. Om te beginnen was er voor ieder koffie 
of thee met een heerlijke appelflap. De voorzit-
ter van de Commissie, Toon van de Kerkhof, 
opende de middag met een passende toespraak, 
waarna hij het woord gaf aan de wethouder ou-
derenzaken, Monika Slaets. Zij benadrukte nog 
maar eens de waarde van de groep ouderen die 
niet meer actief in het werkzame leven staan, 
maar overal de helpende hand toesteken als 
mantelzorger, vrijwilliger om activiteiten te orga-
niseren of wat dan ook. Na het gesproken woord 
was het tijd voor entertainment. De groep “ ’t 
Kumt Vaneiges” uit Berlicum vulde het hele po-
dium en bracht meteen de stemming in de zaal. 
Ze brachten veel meezingers en de zaal zong uit 
volle borst mee. In de pauze was er voor ieder 

een drankje en werden er loten verkocht om de 
kosten een beetje te drukken. Na de pauze ging 
het muzikale optreden weer verder met veel 
oude en bekende liederen en natuurlijk zong de 
zaal weer mee. Tussendoor waren er nog bitter-
ballen, maar om een uur of vijf kwam er dan 
toch een einde aan deze mooie middag. Er was 
groot applaus voor ’t Kumt Vaneiges en natuur-
lijk hadden we de trekking van de loterij nog. De 
Commissie kan tevreden zijn. Het was een ge-
slaagde Dag van de Ouderen. Wilt u volgend 
jaar ook van de partij zijn? Noteert u dan 
woensdag 11 oktober 2023 Dag van de Ouderen 
Laarbeek. 

 

Jarige leden vanaf 80 jaar 
Wanneer u de leeftijd bereikt van 80 jaar, 85 
jaar of 90 jaar ontvangt u van uw KBO een feli-
citatiekaart 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 fe-
licitatiekaart van uw Seniorenvereniging.  

De jarigen van november zijn:  
Mevr. H. Swinkels-Snieders  02-11-1931  
Dhr. P. Vermeulen  04-11-1937  
Dhr. A. Versteegh  13-11-1940  
Mevr. M. v. Schalkwijk  14-11-1932  
Mevr. A.v.Leuken-v.d.Putten 16-11-1934  

Mevr. A. Vervoort-Versteegden  19-11-1933  
Dhr. R. Merkelbach   23-11-1939  
Mevr. J. v. Vijfeijken-v.d. Burgt  24-11-1936  
Dhr. M. van Rooi  26-11-1936  
Dhr. J. van Rixtel  29-11-1937

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

 

Ziekenbezoek 
Oproep aan de leden van onze vereniging: wanneer u weet of hoort dat er leden ziek zijn en het op 
prijs stellen dat een van de dames van het Ziekenbezoek contact opneemt, geef dit dan even door aan 
Henriëtte Damen, tel. 872116. Dan krijgen zij de aandacht en attentie die nodig is.

 

Overlijdens
Er zijn in de afgelopen periode geen leden overleden.  
 
Van Cas van Hout ontvingen wij een dankbetuiging voor de vele blijken van medeleven bij het overlij-
den van zijn echtgenote Corry van Hout-van de Klundert. Het is voor hem en voor zijn gezin een grote 
steun geweest.  
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Gouden Paren 
 
Op 28 september 2022 waren Tiny en Gerda van Uden 50 
jaar getrouwd. 
 
De redactie feliciteert hen van harte en wenst hen nog veel 
gelukkige jaren samen.  
 
 
 

Nieuwe leden 
Deze maand hebben zich weer drie nieuwe leden aangemeld namelijk: 
De heer Henk Roijackers, Hemelrijk 16, Lieshout. 
Mevrouw Hanny Roijackers-Jonkers, Hemelrijk 16, Lieshout. 
De heer Harrie Lamers, Reigerlaan 2, Lieshout. 
Wij heten hen van harte welkom bij 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 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  

De eerste repetities waren best heerlijk om mee 
te maken. Je kon merken dat de stemmen weer 
hunkerden om op volle kracht te gaan werken. 
En dat was ook nodig want ons eerste optreden 
buiten de deur stond op stapel. We hielden het 
dicht bij huis: Beek en Donk. Daar werden we 
met nog 5 andere koren verzameld in het Ont-
moetingscentrum. De Rabozaal om precies te 
zijn. En zes koren is een hele berg, de aanhang 
nog niet meegerekend, noch de losse toehoor-
ders. Samen met ongeveer 200 mensen luiste-
ren naar de liederen die gezongen worden en 
soms zelfs meezingen. Een heerlijk gevoel moet 
ik zeggen. Ik krijg er nog kippenvel van. Je luis-
tert naar de andere koren en hoopt er ook nog 
iets van te kunnen leren. Ons optreden was 

goed om aan te horen. We hadden de pech dat 
er een twaalftal mensen afwezig waren om voor 
hen gegronde redenen. Dat merk je natuurlijk. 
Of je met ruim 30 personen of met amper 20 
staat te zingen maakt veel uit. Ons volgende op-
treden is het opluisteren van de mis in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis. Dat is een mooie 
locatie met een prachtige akoestiek en mooi or-
gel. We gaan daar samen met auto’s naar toe of 
met de fiets als het mooi weer is en dan zingen 
we voor de mensen die ons na aan het hart lig-
gen en uiteraard voor Maria, want het is okto-
ber, Mariamaand. Als je wilt kun je komen luis-
teren. Na afloop lekker nabuurten met een lek-
ker bakje koffie en een kuukske. 
Arie Ketelaars, dirigent.  

 

Rabo ClubSupport 2022 
De uitslag is bekend. Het aantal stemmen dat is 
uitgebracht op onze vereniging was goed voor 
het mooie bedrag van € 1063,37. Wij bedanken 
iedereen die een stem op onze vereniging heeft 

uitgebracht. De volledige uitslag kunt u vinden 
op de website van de Rabobank, www.rabo-
bank.nl. Het is best interessant om daar eens 
doorheen te bladeren. 

 

Museum Plus Bus 
Ook in 2022 zijn we niet uitgenodigd om met de 
Museum Plus Bus een of meerdere musea te be-
zoeken. De laatste keer was in februari 2018. 
Toen hebben we naar het Rijksmuseum bezocht. 

Voor 2023 hebben we ons weer ingeschreven en 
de dag dat we weer een uitnodiging krijgen 
komt natuurlijk steeds dichterbij. 

 

http://www.rabobank.nl/
http://www.rabobank.nl/
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KBO-Beweegtuin 
Elke dinsdag- en vrijdagochtend kunt u komen 
sporten in onze beweegtuin. Veel mensen heb-
ben hun weg naar deze mooie beweegtuin bij de 
Franciscushof al gevonden. Op dinsdag en 
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.  

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 terug-
bellen, want dan kan hij iets met u afspreken.

   

Berichten van onze belastinginvullers 
Toegang online belastingdienst 
Vanaf 1 oktober 2022 kun je alleen nog maar toegang krijgen tot je gegevens als je gebruik maakt van 
de DigiD-app of met een sms-code. Gebruik je de app niet dan even aandacht voor het volgende:  
Normaal zou je inloggen met je digid-naam en je wachtwoord. Voortaan krijg je nu als extra controle 
een sms-code op je mobiele telefoon. Daar zit even de moeilijkheid: Je moet namelijk vooraf op de Di-
giD-site de mogelijkheid sms op actief zetten.   
 
Pensioenfondsen hebben minstens 300 miljoen euro klaarliggen. 
Pensioenfondsen in Nederland zijn actief op zoek naar minstens 19000 gepensioneerden. Ze slagen er 
echter niet in om iedereen te vinden. Bijvoorbeeld doordat mensen ooit verhuisd zijn. Het ambtenaren-
pensioenfonds ABP heeft al 300 miljoen euro klaarliggen voor zo’n 19000 pensioengerechtigden. Mis-
schien bent u er een van! Check even of laat even checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
Of bel naar 020-7512879. Of mail naar info@mijnpensioenoverzicht.nl 
In deze dure tijd zou zo’n extra pensioen(tje) van harte welkom kunnen zijn. 
Astrid Kweens, Belastinginvulhulp.  

Dag voor de mantelzorg donderdag 10 november 2022 
Dag van de Mantelzorger, (onzichtbare) helden! 
Op donderdag 10 november is de landelijke 
dag van de mantelzorger, ook dit jaar organi-
seert LEV Laarbeek weer een leuke bijeenkomst 
voor alle mantelzorgers uit Laarbeek!  
De gratis BBQ is voor alle geregistreerde man-
telzorgers in Laarbeek. Ontmoet andere mantel-
zorgers en laat jezelf eens in het zonnetje zet-
ten. Kom genieten van de BBQ, met een drankje 
en amusement.  
Laarbeekse mantelzorgers worden deze dag in 
het zonnetje gezet. Dit jaar wordt er een 
winterbarbecue georganiseerd in Ontmoetings-
centrum Beek en Donk. Onder het genot van 
een heerlijk stukje vlees (of vegetarisch) en een 

drankje kunnen mantelzorgers gezellig samen 
zijn. Je bent van harte uitgenodigd!  
Het enige dat je als geregistreerde mantelzorger 
hoeft te doen is je even aan te melden vóór 21 
oktober via https://www.laarbeekactief.nl/dag-
van-de-mantelzorg/.  
Graag je wens aangeven voor vlees of vegeta-
risch. Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om je 
via de website aan te melden kun je van maan-
dag t/m vrijdag van 9 – 17 uur bellen naar 
0492-328800.  
Ben je nog niet geregistreerd als mantelzorger 
in Laarbeek? Meld je dan aan via bovenstaand 
telefoonnummer.  
Je kunt dan uiteraard alsnog gezellig mee eten. 
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Alzheimer café Gemert- Bakel/Laarbeek  

Dinsdag 8 november 2022 Palliatieve zorg 
en euthanasie 
Locatie: De eendracht Gemert, St. Annastraat 60 
Tijden: De zaal is open vanaf 19.00 tot 21.30 
uur. Het programma start om 19.30 en eindigt 
om 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje 
koffie zijn gratis.  
Dementie is een progressieve ziekte, wat bete-
kent dat iemand steeds verder achteruit gaat en 
uiteindelijk aan of met deze ziekte zal overlijden. 
Omdat deze periode best lang duurt (gemiddeld 
6 tot 8 jaar) is het moeilijk om direct met pallia-
tieve zorg te starten. Het is belangrijk om 

hierover op tijd het gesprek aan te gaan, want 
als de dementie vordert dan kan iemand zijn ei-
gen wensen en behoeften niet altijd meer ver-
woorden. Zo weet je wat de wensen en behoef-
ten zijn, dit heet advance care planning. We 
gaan in gesprek met de huisarts over deze fase, 
hoe je dit samen kunt bespreken en op welke 
manier je je wensen kunt vastleggen. 
Voor meer informatie kunt u, tijdens kantoor-
uren, contact opnemen met: 
Dirk Hamers, tel. 06-14871294, dirk.ha-
mers@levgroep.nl  

 

Goed om te weten over Wonen en Wocom
Wocom heeft aangegeven dat het inloopspreekuur in het Ontmoetingscentrum is gestopt vanwege on-
derbezetting. Vooralsnog is daar geen oplossing voor gevonden. Dit is éénmalig vermeld in de Mooi-
LaarbeekKrant. Echter als iemand behoefte heeft, kun je de klantenservice bellen (0493-497666) en 
kan er naar wens iemand op afspraak langs komen. Ook is het dan mogelijk om een afspraak te maken 
in de Waterpoort. Voor doorstroming op de woningmarkt en hulp daarbij zijn in Laarbeek twee verhuis-
coaches (regisseurs) bij Wocom ter beschikking. Wil je daar gebruik van maken, dan kun je via de site 
daarvoor een formulier invullen.

 
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 21 november 2022. Kopiedatum 14 november 2022.  
 

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. 
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 
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