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Van de bestuurstafel    
De dag dat ik dit schrijf zou ik eigenlijk in de 
tuin aan het werk gaan. Alles zo’n beetje klaar 
maken voor de winter. De planten die in potten 
staan naar binnen sjouwen, een beetje snoeien 
en hier en daar een struikje verzetten. Dan ziet 
alles er voor de feestdagen weer netjes en op-
geruimd uit. Echter, toen ik vanmorgen wakker 
werd, viel het water met bakken naar beneden. 
Nu is het al bijna negen uur en het regent nog 
steeds. Volgens buienradar blijft dat nog zo tot 
een uur of een. Dus bedacht ik dat ik beter 
mijn renfiets schoon kon maken en opbergen 
voor de winter. In mijn schuurtje is het in elk 
geval droog. Maar het was er wel heél koud. 
En daarop bedacht ik dat ik eigenlijk beter een 
stukje voor het Prikbord kon gaan schrijven. Nu 
zit ik dan lekker warm binnen, in een makke-
lijke stoel op mijn iPadje te tikken. Met een 
grote mok koffie en een dikke trui aan die ik uit 
de kast gehaald had voor in de kouwe schuur. 
Ook wij doen natuurlijk mee om overdag de 
thermostaat op 18 graden zetten. Alle truien 
die we altijd alleen bij onze winterwandelingen 

aantrokken, 
gebruiken 
we nou ook 
binnen. Is 
wennen 
maar toch 
wel lekker 
en best 
comfortabel. 

Nu Sinterklaas en zijn zwarte pieten het land 
weer uit zijn, is bij ons alweer de eerste kerst-
kaart in de bus gevallen. Het lijkt wel of het 
steeds vroeger wordt. De afzender zal gedacht 
hebben “dan ben Ik in elke geval niet te laat!“. 
Wij doen niet meer aan Sinterklaas, onze klein-
kinderen zijn daarvoor al te groot. En wij zijn 
gelukkig nog niet zover dat we zelf weer in Sin-
terklaas zijn gaan geloven!  
Het is eigenlijk best fijn dat de donkere en 
koude dagen aan het eind van het jaar, opge-
fleurd worden door kerst en nieuwjaar. Gezellig 
thuis bij elkaar met familie en vrienden, met 
een hapje en een drankje. Ook ons KBO kerst-
diner bij Karel is altijd zo’n gezellig samenzijn. 
Dat zelfde geldt natuurlijk ook voor onze 
Nieuwjaars-inloop op 10 januari. U komt toch 
ook even handjes schudden? En onder het ge-
not van een kopje koffie met iets lekkers gezel-
lig effe bijpraten? Daarbij, we zorgen natuurlijk 
ook voor een glaasje bubbels. Wellicht kunt u 
deze dagen zelf eens iemand die alleen is uit-
nodigen voor een praatje? Dat zal zeker ge-
waardeerd worden. Ik wens u allen een za-
lig en gezellig kerstfeest toe. En natuurlijk 
een mooie oudejaarsavond. En u weet het, 
voorzichtig met vuurwerk ook als u het niet zelf 
afsteekt. De beste wensen bewaren we tot na 
de jaarwisseling. Graag tot ziens op onze eigen 
Nieuwjaars-inloop. 
Vriendelijke groet,  
Toon van de Kerkhof, interim- voorzitter. 

Agenda 

Januari 2023 Februari 2023 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Vrij 6 2 Kienen Vrij 3  Kienen 

Ma 9 2 Lezing kunstgeschiedenis Vrij 17  Geen kienen ivm Carnaval 

Di 10 2 Nieuwjaarsinloop Ma 20 3 Museumplusbus 

Do 12 3 Leesclub Ma 27  Lezing kunstgeschiedenis 

Di 17 3 Seniorenexpo t/m zo 22 jan.    

Vrij 20 2 Kienen    

Woe 25 3 Samen uit eten bij de Griek    

Di 31  Schrijfgroep    
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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. Na die datum kunt u niet meer deelnemen aan de activiteit.  

 

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 plaatsne-
men. Het thema van dit jaar is Ontmoeten en Buurten onder het 
genot van een drankje. Om 14.00u gaat de zaal open en worden we 
ontvangen met koffie of thee met een kerstverrassing. Om 14.30 uur 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. U kunt niet meer aanmelden. Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van “Raboclubsupport”.  

 

Woensdag 21 december 2022 en 4 en 18 januari 2023 fietsen 
Als het weer en de situatie op de wegen het toelaat gaan we op de woensdagen 21 december 
2022 en op 4 en 18 januari 2023 weer fietsen. Kom gewoon naar het Dorpshuis om 9.30 uur en 
fiets gezellig mee.  

 

Vrijdag 6 en vrijdag 20 januari 2023 Kienen 
De werkgroep kienen wenst iedereen gezellige feestdagen en een gezond 2023. U bent van harte wel-
kom op onze eerste kienavond op 6 januari 2023.  

 

Maandag 9 januari 2023 Lezing Kunstgeschiedenis 
Op maandag 9 januari zal er weer een lezing 
Kunstgeschiedenis gehouden worden. Dit keer 
zal de schilder Vermeer onderwerp van gesprek 
zijn. Evenals de andere lezingen van dit seizoen 
wordt deze via Zoom gegeven. U kunt hiervoor 
nog aanmelden bij Ine Pels. Tel. 06 44 26 41 89 
of via de mail i.pelsvandeven@gmail.com. Beta-
len kan aan KBO Lieshout op rekeningnr. 

NL34RABO0128932619. De kosten voor het hele 
seizoen bedragen € 35,00. Voor één lezing is dit 
€ 7,00. Dit is inclusief een digitale hand-out. Wilt 
u deze per post dan betaalt u hiervoor € 5,00. 
Dit is inclusief postzegels. De lezingen beginnen 
telkens om 20.00 uur. Ruim voor die tijd ont-
vangt u de code om in te loggen. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met Ine Pels.  

 

Dinsdag 10 januari 2023 Nieuwjaarsinloop 
Het is gebruikelijk om op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar een Nieuw-
jaarsinloop te houden. Omdat dit nu al op 3 januari is, dacht het bestuur dat het 
beter was nog een week te wachten. Maar op dinsdag 10 januari 2023 gaat 
het dan toch gebeuren, onze traditionele Nieuwjaarsinloop in de foyer van het 
Dorpshuis gaat van start om 10.00 uur en zal duren tot 12.00 uur. We gaan een 
gezamenlijke toost uitbrengen op het nieuwe jaar en speciaal op onze vereni-

ging. Natuurlijk zullen we elkaar al het beste toewensen. Tijdens deze inloop zal ook de vrijwilliger van 
het jaar 2022 bekend gemaakt worden. De hierbij behorende blijk van dank en waardering zal worden 
overhandigd. Verder hopen we u enkele hapjes te kunnen serveren. Wij nodigen al onze leden van 
harte uit op deze eerste feestelijke bijeenkomst van het Nieuwe Jaar.  
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Donderdag 12 januari 2023 Leesclub 
 Op donderdag 12 januari 2023 wordt de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar 
gehouden van de leesclub. Van tevoren gaan we het boek “Dunkelblum zwijgt” lezen 
van de Oostenrijkse schrijfster Eva Menasse. Ook hebben we het plan opgepakt om, 
zoals we in het verleden wel deden, een Literair Café te bezoeken voor het bijwonen 
van een lezing van een schrijver. De mogelijkheden voor het Literair Café in Gemert 
worden bekeken en eventueel gaan we ons uitstapje combineren met een etentje 
vooraf. Uiteraard voor eigen rekening. Maar eerst gaan we ons tijdens de kerstdagen 
verdiepen in het dorpje Dunkelblum.  

 

Dinsdag 17 t/m zondag 22 januari 2023 Seniorenexpo Veldhoven 
Vanaf dinsdag 17 t/m zondag 22 januari 
2023 wordt in Conference Centre Koningshof in 
Veldhoven weer de Seniorenexpo gehouden. 
Voor onze bezorgers zijn er gratis entreekaar-
ten. Mochten er kaarten over zijn, dan kunnen 

onze leden naar de kaarten vragen bij de inloop. 
Een kaart geeft toegang voor twee personen. 
Op vertoon van een KBO pas betaal je € 6,00 in 
plaats van € 10,00. Openingstijd 10.00 – 17.00 
uur.  

 

Woensdag 25 januari 2023 Samen uit eten bij de Griek 
Ook in 2023 gaan we weer uit eten en wel op 
woensdag 25 januari 2023 bij Grieks Restau-
rant Asteria, Volkelseweg 7 in Boekel. Aanvang 
18.00 uur. We kunnen kiezen tussen twee ver-
schillende soepen en dan een hoofdgerecht van 
vlees of vis. Daarna koffie of thee. Dit alles voor 

de prijs van € 25,00. De drankjes zijn voor eigen 
rekening. Je kunt opgeven tot 18 januari 
2023. De eigenaar van dit restaurant is Lies-
houtenaar Yannis Politis. We hopen u allen weer 
te kunnen ontmoeten in 2023.  
De commissie samen uit eten.

 

Maandag 20 februari 2023 Museumplusbus Joods Museum 
Tot onze grote vreugde werden wij met onze 
KBO-afdeling geselecteerd om een dagje met de 
Museumplusbus op stap te gaan en wel op 
maandag 20 februari 2023. We zullen het 
Joods Museum in Amsterdam gaan bezoeken. 
Vanaf nu kunt u zich daarvoor opgeven. In prin-
cipe is dit bedoeld voor mensen van 70+ die 
niet zelf meer naar een museum kunnen gaan. 
Men mag een begeleider hebben en die mag 
jonger zijn dan 70 jaar. Er moeten zich minimaal 

30 mensen aanmelden en het maximale aantal 
is 45. Er zijn geen kosten verbonden aan het 
museumbezoek. De bus en de entree worden 
betaald door de organisatie van de Museumplus-
bus. Wel betaalt u voor de lunch in het museum. 
Geef bij aanmelding door of u een rolstoel of rol-
lator meeneemt. De bus zal om 9.00 uur ver-
trekken. In het volgende Prikbord zullen nog 
meer bijzonderheden worden vermeld.  

 

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Vrijdag 11 november 2022 Besturendag KBO’s Laarbeek 
Het was al weer enkele jaren geleden dat de 
Laarbeekse KBO’s een besturendag hebben kun-
nen houden, maar op vrijdag 11 november 
kon het dan toch, na een uitstel vanwege Co-
rona. Mariahout was aan de beurt en zij hebben 
er een geweldige middag van gemaakt. Ont-
vangst met een kopje koffie en iets lekkers in de 
jeu de bouleshal in Mariahout. Daarna even bou-
len waardoor de onderlinge contacten werden 
aangehaald en dan als klap op de vuurpijl was 
er een quiz in de trant van “Met het mes op 

tafel”, zoals we die kennen van de TV. Er werd 
gespeeld per afdeling en na een spannende 
strijd was het Lieshout die ruimschoots won. 
Henrie Bouwmans was de quizmaster en hij 
deed dit met verve. Na de quiz stond er een 
heerlijk warm en koud buffet klaar. Mariahout 
had het geweldig voor elkaar. Volgend jaar is 
Lieshout aan de beurt om dit jaarlijkse bestuurs-
evenement te organiseren. Dank aan KBO Ma-
riahout voor de fijne middag en aan Henrie 
Bouwmans voor de leuke quiz.  
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Woensdag 16 november 2022 Korendag 
Het was fijn dat het na drie jaren weer kon: 
onze eigen korendag 16 november 2022. Inclu-
sief ons eigen koor deden zes koren mee, die elk 
zes nummers ten gehore gingen brengen. De 
opening werd verricht door de voorzitter van ons 
Seniorenkoor Vogelenzang de heer Willy van de 
Ven. Na zijn welkomstwoordje gaf hij de micro-
foon over aan de heer Frank van der Meijden, 
burgemeester van de gemeente Laarbeek, die 
de middag officieel ging openen. Hierna was het 
de beurt aan de heer Arie Ketelaars, dirigent van 
ons Lieshoutse koor en tevens presentator van 
de middag. Beek en Donk beet de spits af met 
het Seniorenkoor Sint Joachim. Na Beek en 
Donk was Seniorenkoor De Nagalm uit Someren 
aan de beurt. Het was ons een waar genoegen 
om een koor uit Bergen op Zoom in ons midden 
te hebben. Na deze drie koren was er een pauze 

met loterij. Na de pauze was het de beurt aan 
het Seniorenkoor Zang & Vriendschap uit Neerit-
ter en regio Leudal. Het volgende koor was Se-
niorenkoor De Vrije Heerlijckheit uit Gemert. Als 
laatste koor trad Lieshout op met Arie Ketelaars 
als dirigent. Voor het slotnummer “Johanna” 
werd ook het koor van Gemert op het podium 
geroepen. De 
zaal zong uit 
volle borst mee 
met dit makke-
lijk in het ge-
hoor liggende 
nummer. Om 
vijf uur werd 
deze succes-
volle middag 
besloten.  

Vrijdag 18 november leesclub 
Op vrijdag 18 november hield de leesclub weer een gezellige bijeenkomst in het 
Zonnehof van Franciscushof. We hadden een jarige in ons midden en niet zo maar 
een jarige. Mies van Schalkwijk was 90 jaar geworden en dat was voor haar een re-
den om ons te trakteren op heerlijke appelflappen. Van harte gefeliciteerd Mies en 
hopelijk mag je nog vele jaren deel uitmaken van onze leesclub.  
We hadden het boek “Wat stilte wil” gelezen van de schrijver Arthur Japin. Een roman 
over een meisje uit gegoede kringen van ruim 100 jaar geleden die haar wens om 
zangeres te worden niet ten uitvoer mocht brengen. Ook de oprichters van De 
Nieuwe Gids speelden een belangrijke rol in het boek. Het liep niet goed af. De me-
ningen waren verdeeld maar het boek kreeg toch een 8-.  

Dinsdag 22 november 2022 Vrijwilligersbijeenkomst 
Informatieavond voor vrijwilligers en overige ge-
interesseerde leden 
Dinsdag 22 november 2022 hebben we een 
informatieavond gehouden voor onze vrijwil-
ligers en leden die geïnteresseerd zijn in het wel 
en wee van onze vereniging.  
Alle informatie die we verkregen hebben tijdens 
de brainstormsessie op de vrijwilligersdag op 20 
juli 2022 hebben we verzameld en onderge-
bracht in een “Organisatie structuur van activi-
teiten”.  
Deze structuur wilden we voorleggen aan onze 
vrijwilligers en belangstellenden.  
Na eventuele aanpassingen kan er dan vol-
doende draagvlak zijn om verdere stappen te 
zetten. 
We waren blij verrast met de opkomst. De jon-
gerenruimte in het Dorpshuis was met 36 perso-
nen vol. Onder deze 36 waren maar liefst 10 

leden die nog niet te boek stonden als vrijwilli-
ger, maar wel geïnteresseerd zijn in de vereni-
ging. 
Als resultaat van deze avond hebben we de “Or-
ganisatie structuur van activiteiten” hier en daar 
aangepast en aangevuld. In dit stadium is het 
echter nog te vroeg om deze structuur te ver-
spreiden onder alle leden. 
Vervolg:  
We gaan nu de volgende stappen definiëren en 
verder uitwerken. Zodra we hier voorstellen in 
kunnen doen gaan we een volgende informatie-
avond organiseren.  
Alle vrijwilligers en alle andere leden die op dins-
dag 22 november aanwezig waren zullen per-
soonlijk worden uitgenodigd.  
Leden die interesse hebben zijn natuurlijk ook 
van harte welkom. 
Elly Kuijlaars en Gerard Goos
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Woensdag 23 en 30 november 2022 Excursie Energiehuis 

 
 
Op woensdag 23 november was de eerste 
excursie naar het Energiehuis in Helmond. Er 
werd voorlichting gegeven over het besparen 

van energie en er waren folders om mee te ne-
men over zonnepanelen, ledlampen en andere 
voorzieningen.  
Er werd gewezen op de mogelijkheid om bezoek 
aan huis te ontvangen voor het krijgen van ad-
vies. O. a. kan er een meting gedaan worden 
voor het verlies van warmte via koude-lekken. 
Het was een leerzame ochtend die op 30 no-
vember nog een keer werd gehouden. 

 

Vrijdag 25 november 2022 Marcienne Breifabriek 
Op vrijdag 25 november stond een groep enthousiaste dames en één heer te 
wachten op de bus naar Duitsland. We waren met maar liefst 48 personen. On-
derweg in de bus werd er al gezellig gekletst. Bij Marcienne aangekomen was er 
koffie en heerlijk gebak, dat op ludieke en feestelijke wijze werd gepresenteerd. 
Na de koffie begon de modeshow, die zoals gewoonlijk weer mooie draagbare 
kleding toonde. Natuurlijk werd er ook volop gepast en gekocht voor wie daar zin 

in had. Menig truitje, vestje, broek en sjaaltje ging mee naar Lieshout. Het was fijn dat er voor ieder 
een broodje en een krentenbol was voordat we weer de bus in gingen, verzorgd door onze eigen werk-
groep. Het is altijd weer een mooi uitstapje. Er werd gezegd dat we er als KBO Lieshout voor de elfde 
keer waren en dat zal zeker nog niet voor het laatst zijn.  

 

Maandag 28 november 2022 Excursie Champignonkwekerij 
Op een druilerige maandag 28 november gin-
gen we met een groep van 26 mensen op be-
zoek bij champignonkwekerij Van den Boomen 
in Gemert. We werden ontvangen met een kopje 
koffie en ondertussen kregen we van eigena-
resse Maria van den Boomen uitleg over het be-
drijf. Zij deed dit aan de hand van filmbeelden 
en dit begon met de situatie in de beginjaren 
toen er nog met de hand geplukt werd. Van den 
Boomen heeft stevig aan de weg getimmerd 
voor wat betreft het realiseren van een eigen 
energievoorziening uit de afvalstromen. Zij zijn 
doorlopend bezig met vernieuwing en innovatie 
en zijn daarmee een bedrijf dat voorop loopt in 
Nederland in de champignonbranche. Na de film 
gingen we een rondgang maken door het bedrijf 
waar we het geautomatiseerde oogsten van de 
champignons zagen. In de kantine waren er bij 

nog een kopje koffie veel vragen die allemaal op 
professionele wijze werden beantwoord door 
zoon Pieter van den Boomen en Maria van den 
Boomen zelf. Tegen de klok van 12 uur gingen 
we weer huiswaarts met ieder nog een tasje 
met recepten. Het was een zeer leerzame excur-
sie. Met dank aan de excursiecommissie. 

 
Kaarten op woensdagmiddag en maandagavond 
Hebt u niks te doen op woensdagmiddag of 
maandagavond? Kom gezellig mee rikken of jo-
keren in het Dorpshuis. Op woensdagmiddag 

beginnen we om 13.30 uur en op maandag-
avond om 19.30 uur.  
U bent van harte welkom.  

 
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 attentie.  

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.  

 



6 

De jarigen van januari zijn:  
Mevr. J. Houben-Pin 05-01-1942 
Dhr. W. van Osch  05-01-1942 
Dhr. A. Aalders  11-01-1943 
Mevr. A. Thielen-Meulendijks 13-01-1940 
Dhr. J. van Eck  13-01-1941 

Mevr. M. Leenders-Hobbelen 15-01-1937 
Mevr. E. Jacobs-Bolhaar 18-01-1937 
Mevr. F. Aalders-Roijackers 18-01-1943 
Mevr. H. Jansen-Beckers  22-01-1943 
 

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
Op vrijdag 18 november is ons KBO-lid de heer Martien Vereiken overleden. De heer Vereiken 
woonde sinds enige tijd op de Zorgboerderij Grootenhout. Hij is 77 jaar geworden en hij was lid van 
KBO Lieshout sinds 2001.  
Op zaterdag 19 november is ons KBO-lid de heer Edmond Muré overleden. De heer Muré woonde 
aan de Prinsenhof 5 in Lieshout. Hij is 82 jaar geworden en hij was 15 jaar lid van KBO Lieshout. 
Wij wensen de nabestaanden van de overledenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.  

Nieuw lid 
Deze maand heeft zich weer één nieuw lid aangemeld namelijk: 
De heer Joop Ammerdorffer, Lankelaar 4, Lieshout.  
Wij heten hem van harte welkom bij onze vereniging.  

60 jaar getrouwd 
Op woensdag 7 december 2022 waren Theo en 
Jeanny de Jong 60 jaar getrouwd.  
De redactie feliciteert hen van harte met deze mijlpaal 
en wenst hen nog veel gelukkige jaren samen.  
 
 
 

Automatische incasso contributie 2023 
Op 13 januari 2023 zal de contributie via automatische incasso ingehouden worden voor die leden 
die hiervoor een machtiging hebben gegeven. Op de ledenvergadering van 22 maart 2022 is besloten 
om de contributie 2023 niet te wijzigen. Dat betekent dat de contributie voor “gewone” leden € 19,- 
bedraagt en voor gastleden € 10,-. Leden die geen machtiging hebben gegeven worden vriendelijk ver-
zocht de contributie tussen 2 en 10 januari 2023 over te maken naar bankrekening nr.:  
NL34 RABO 0128 9326 19, t.n.v. Seniorenvereniging / KBO Lieshout. 
Gerard Goos, penningmeester. 

De Huiskamer 
Ben jij er al eens geweest? De Huiskamer is dé 
plek voor jou, waar je binnenloopt voor een 
vraag, voor een gezellig praatje, voor een kop 
koffie of deelname aan een activiteit. 
Zoek je gezelligheid, een praatje of gewoon 
even een andere omgeving? Zoek je een maatje 

om bijvoorbeeld te kaarten of een potje te biljar-
ten? Of zoek je een rustige studie- of werkplek, 
omdat de muren thuis soms op je afkomen? 
Loop dan eens binnen in één van de Huiska-
mers! De koffie staat voor je klaar. 
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In de Huiskamers is altijd wat te doen. Iedere 
Huiskamer heeft een eigen programma. Met 
vaste onderdelen en ook wisselende activiteiten, 
voor alle leeftijden. Leen een boek van de Bieb 
of speel een spelletje in de Huiskamer. Of doe 
mee met bijvoorbeeld een kenniscafé over scha-
ken. Wist je dat je in de Huiskamer in Mariahout 
’s middags kunt aanschuiven voor een heerlijke 
warme maaltijd? Wil je zelf een activiteit of eve-
nement organiseren? Dat kan! Laat het ons we-
ten via de website of loop even binnen.  
Ook voor vragen, hulp of ondersteuning. 
Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? 
Of over de opvoeding van je kinderen? Weet je 
niet voor welke voorzieningen je in aanmerking 
komt? Of heb je vragen over energiebesparing?  

Bij het inloopspreekuur van de dorpsondersteu-
ners kun je terecht met al je vragen.  
Heb je moeite met het invullen van formulieren, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoe-
slag? Dan kun je op vaste momenten terecht bij 
de Formulierenbrigade. 
Informatiepunt Digitale Overheid 
Dingen regelen met de overheid gebeurt steeds 
vaker op de computer via internet. Vind je 
dit lastig en kun je wel wat hulp gebruiken? 
Loop dan eens binnen bij het Informatiepunt 
Digitale Overheid. Dit informatiepunt is er voor 
iedereen en wordt elke week op vaste tijden 
georganiseerd in de Huiskamers door de Bieb. 
Huiskamer Lieshout - Grotenhof 2 - In het 
Dorpshuis. Kijk voor het programma van de 
Huiskamer op  www.welkomindehuiskamer.nl 

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.  

Opfriscursus automobilisten 55-plussers van Laarbeek 2023 
U hebt waarschijnlijk al vele jaren uw rijbewijs en 
door ervaring bent u een geroutineerde automo-
bilist(e) geworden. In al die jaren is er het no-
dige veranderd. Het kan nooit kwaad om van tijd 
tot tijd de nieuwe verkeersregels en uw rijvaar-
digheid eens onder de loep te nemen. Daarom 
organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN), sa-
men met de Seniorenverenigingen/KBO’s en LEV 
Laarbeek een opfriscursus voor 55-plussers. Deze 
cursus omvat 3 ochtenden theorie en 1 praktijk-
onderdeel. 3 ochtenden theorie dat lijkt veel, 
maar tijdens deze ochtenden wordt het complete 
theorie gedeelte van het rijbewijs opnieuw door-
genomen met voorbeelden. Alle nieuwe regels, 
verkeersborden en situaties komen aan bod. De 
theorie wordt verzorgd door rijinstructeur Her-
man Gruyters en Louis Doomernik van VVN Laar-
beek. Tijdens het praktijkonderdeel gaat u in een 
ontspannen sfeer in uw eigen auto samen met 
een erkend en ervaren rijinstructeur ongeveer 45 
minuten de weg op. De rit wordt met u nabe-
sproken en u krijgt adviezen waarmee u de, vaak 
ongemerkt ingeslopen, fouten in uw routine kunt 

verbeteren. Het is dus géén herexamen waar-
bij uw rijbewijs ter discussie staat.  
De theorie ochtenden vinden plaats op dinsdag 
7, 14 en 21 maart 2023 van 9.30u tot 12.00u in 
MFC de Dreef te Aarle-Rixtel. Het praktijkonder-
deel vindt plaats op dinsdag 28 maart op een na-
der in te plannen tijd en locatie.  
Door bijdragen van de Seniorenverenigin-
gen/KBO’s en de vier Dorpsraden hebben we de 
eigen bijdrage zo laag kunnen houden. Deelname 
aan deze activiteit kost €12,50 voor leden van de 
seniorenvereniging/KBO en €15,00 voor niet le-
den. Bij bevestiging van uw deelname wordt ken-
baar gemaakt hoe u de bijdrage kunt voldoen, dit 
hoort u uiterlijk 3 februari.  
Wanneer u belangstelling heeft voor deze opfris-
cursus kunt u zich tot 1 februari aanmelden bij 
de inloop van uw plaatselijke Seniorenvereni-
ging/KBO of via mail seniorenverenigingbeeken-
donk@gmail.com.  
Er kunnen slechts 42 mensen aan deze unieke 
cursus deelnemen, dus meldt u snel aan!  

 
Interactieve lezing  
KBO Lieshout kreeg het volgende aanbod. Voor we het organiseren willen we weten of u daaraan mee 
zou willen doen. Geeft dit even door bij de Inloop van de KBO of mail het naar: educatiekbolies-

hout@gmail.com. 
Senior zijn: met zin en moed ouder worden Ou-
der worden overkomt ons, als het goed is, 

allemaal. Ieder van ons groeit op een eigen 
wijze in jaren. Dat ouder worden echter niet 
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vanzelfsprekend is, komt tot uiting in de uit-
drukking: ‘Ouder worden is een gunst, ouder 
zijn echter een kunst. ’Het thema ‘senior zijn’ is 
vanuit verscheidene invalshoeken te benaderen. 
Zo kan het gaan over gezond ouder worden en 
wat goede voeding en beweging betekent. Ook 
is een sociaal-maatschappelijke benadering in-
teressant. In deze lezing door Martien van 
Duijnhoven wordt echter ingegaan op de bete-
kenis van het ouder worden vanuit een levens-
beschouwelijke invalshoek met de vraag: ‘Hoe 
groei ik zelf in mijn ouder worden?’  

Veranderend levensverlangen  
Het levensverlangen kent een tweetal dimen-
sies: het streven zichzelf te zijn en de behoefte 
verbonden te zijn met de wereld om ons heen. 
Naar gelang we ouder worden, zoeken we naar 
een passende verhouding tot onszelf en de wer-
kelijkheid om ons heen.  
De lezing wordt met behulp van PowerPoint ge-
geven. Aan de hand van veel voorbeelden 
wordt duidelijk wat bedoeld wordt met zinge-
ving en levensmoed. Na de presentatie is een 
samenvatting beschikbaar. 

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 te-
rugbellen, want dan kan hij iets met u afspreken. 
 

Kijk voor het jaarprogramma 2022 op onze website. Binnenkort is ook het programma 2023 bekend. 
 

  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  Kienen 1ste en 3de  19.30 – 22.00  

 
Het eerstvolgende Prikbord komt op 23 januari 2023. Kopiedatum 16 januari 2023.  
 

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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