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Van de bestuurstafel    
Commissie PR en Communicatie. 
Als seniorenvereniging organiseren wij vele 
grote en kleine activiteiten. Daarvoor communi-
ceren we het hele jaar met de gemeente en an-
dere organisaties. En natuurlijk ook met onze 
leden en die met elkaar. We sturen brieven en 
mails rond, doen achteraf verslag van onze ac-
tiviteiten, met of zonder foto’s op onze website. 
Ook houden we presentaties, dat is weer een 
andere vorm van communiceren. 
Datzelfde is van toepassing op de schermen die 
in het dorpshuis en andere plaatsen in de ge-
meente te vinden zijn. We vermelden daarop 
onze boodschap. Voortdurend maken wij ge-
bruik van mail en andere digitale middelen. 
Onze manier van communiceren straalt daar-
mee uit dat wij en onze leden nog midden in de 
maatschappij staan en met onze tijd meegaan. 
Deze vorm van PR is een belangrijk aspect van 
ons imago. Er zit het signaal in: “Wij horen erbij 
en zijn actief lid van deze gemeenschap.” 
Daarom is het goed om na te denken over PR 
en Communicatie. Onze vrijwilligers van de 
commissie weten hoe dit werkt. Ze kunnen din-
gen voor je regelen maar ook een helpende 
hand bieden bij de uitvoering. De commissie 
zorgt voor advies en hulp bij alle vormen van 
communicatie. Wil je een verslagje schrijven als 
lid? Wil je als vrijwilliger iets vertellen over een 
activiteit waaraan je mee hebt gedaan? Maakt 
niet uit, in alle gevallen kun je bij ze terecht. Ze 
weten van de hoed en de rand. Het kan in het 
Prikbord, op onze website of op een andere 
wijze. Tevens kun je terecht voor hulp bij het 

opzetten van lezingen of het maken van een 
ondersteunende foto. 
Eventueel kunnen wij in voorkomende gevallen 
voor het tijdelijk beschikbaar stellen van een 
camera zorgdragen. Er is immers vaak een 
goede camera nodig om foto’s te maken die 
duidelijk afgedrukt kunnen worden in bijvoor-
beeld Mooi Laarbeek. De vrijwilligers van de 
commissie zorgen ook voor het tot stand ko-
men van ons maandelijkse Prikbord en bieden 
ondersteuning bij de samenstelling van onze 
jaarlijkse rapportage aan de gemeente Laar-
beek. De inhoud van dit Jaaroverzicht is dan 
weer de input voor ons jaarverslag aan de Al-
gemene Ledenvergadering. Bij de eerste ge-
sprekken over de opzet van de commissie 
kwam bijvoorbeeld aan de orde dat hulp bij het 
ontwerpen van posters ook tot de mogelijkhe-
den zou moeten behoren. Zelfs het maken van 
een Digitale Lidmaatschapskaart van onze 
vereniging werd geopperd. Zo’n kaart is immers 
handig, kostenbesparend en toont aan dat onze 
vereniging met de tijd meegaat. 
Wellicht vind je het leuk om af en toe eens als 
‘verslaggever’ een verslagje te schrijven? Of bij 
een bijeenkomst van de commissie aanwezig te 
zijn? Of een mooie foto te maken voor onze 
website? Gewoon proberen, het is een mooie, 
actieve en leuke tijdsbesteding. Neem eens 
contact op met Nelly de Groot, die is de coördi-
nator van de commissie PR en communicatie. 
Zij geeft iedereen graag meer informatie. 
Groet Toon van de Kerkhof,  
interim voorzitter. 

Agenda 

Februari 2023 Maart 2023 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Woe 1  Fietsen  Woe 1  Fietsen 

Don 2 2 Leesclub Vrij 3  Kienen 

Vrij 3 2 Kienen Don 9 4 Infomiddag Wonen 

Woe 8 2 Excursie Edah-museum  Woe 15  Fietsen 

Di 14 3 Alzheimercafé Don 16 4 Algemene Ledenvergadering 

Woe 15  Fietsen  Vrij 17  Kienen 

Vrij 17 2 Kienen Ma 20 4 Jaarvergadering Seniorenkoor 

Ma 20 3 Museumplusbus Woe 22 4 Toneelvoorstelling 

Ma 27 3 Lezing kunstgeschiedenis    
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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.  

 

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 Restaurant Asteria, Volkelseweg 
7 in Boekel. Aanvang 18.00 uur. We kunnen kiezen tussen 
twee verschillende 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 niet 
meer opgeven. De eigenaar van dit restaurant is Lieshou-
tenaar Yannis Politis. We hopen u allen weer te kunnen ont-
moeten in 2023.  
De commissie samen uit eten.

 

 Donderdag 2 februari 2023 Leesclub 
Op donderdag 12 januari 2023 was de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar gepland 
van de leesclub. Vanwege ziekte van enkele leden is deze bijeenkomst verschoven 
naar 2 februari 2023.  
Van tevoren hebben we als het goed is het boek “Dunkelblum zwijgt” gelezen van de 
Oostenrijkse schrijfster Eva Menasse.  
Ook ons plan om het Literair Café in Gemert te bezoeken hebben we even opgescho-
ven tot iedereen weer beter is.   
 

 
Vrijdagen 3 februari en 17 februari 2023 Kienen 
Op vrijdag 3 februari gaan we weer kienen. Ook met Carnaval op vrijdag 17 februari gaan we kie-
nen met een speciale Carnavalskien.  

 

Woensdag 8 februari 2023 Excursie Edah Museum-Orgelmuseum 
Op woensdag 8 fe-
bruari 2023 heeft de 
werkgroep een excursie 
georganiseerd naar het 
EDAH-museum en 
Draaiorgelmuseum in 
Helmond. In het verle-
den zijn we al eens naar 
het EDAH-museum ge-

weest, maar nu zitten ze op een nieuwe locatie 
samen met het Draaiorgelmuseum. We worden 
verwacht om 13.30 uur en daarom willen we om 
13.00 uur vertrekken vanaf de grote parkeer-
plaats bij het Dorpshuis. Graag daar om 13.00 
uur verzamelen zodat we kunnen samenrijden. 
De entreekosten voor beide musea samen zijn  

€ 9,00 inclusief een gids. Voor dat bedrag ont-
vangt u twee consumpties. De excursie duurt 
van half 2 tot half 5.  
Het adres van het museum is Loods 20, Binnen 
Parallelweg 2 Helmond. Vanaf nu kunt u voor 
deze excursie aanmelden. Geef aan of u wilt rij-
den, of dat u met iemand wilt meerijden. Als u 
meerijdt, dan graag € 2,00 betalen aan de 
chauffeur. U kunt aanmelden bij de Inloop op 
dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Via 
de mail kbolieshout@gmail.com of middels een 
briefje in de rode brievenbus bij de entree van 
het Dorpshuis. Het te betalen bedrag ontvangen 
wij het liefst per bank op rekening nummer 
NL34 RABO 0128 932 619. 
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Dinsdag 14 februari 2023 Alzheimercafé 
Op dinsdag 14 februari a.s. houdt Alzhei-
mercafé Gemert/Bakel en Laarbeek een 
themabijeenkomst over Voeding en Dementie. 
Deze avond wordt verzorgd door een diëtiste. Bij 
dementie kunnen zich problemen voordoen met 
eten en drinken, verminderde eetlust of slikpro-
blemen. Hoe kun je dan als naaste iemand hel-
pen?  

De zaal is open om 19.00 uur, de toegang is 
gratis en een kopje koffie wordt u aangeboden 
door Alzheimer Nederland.  
Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. 
U bent van harte welkom in Cultuurhuis De Een-
dracht, St. Annastraat 60 in Gemert.  
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met Dirk Hamers tel. 06-148 71 234.  

 

Maandag 20 februari 2023 Museumplusbus Joods Museum 
In het vorige Prikbord hebt u kunnen lezen over 
onze deelname met de Museumplusbus. Ons uit-
stapje is gepland op maandag 20 februari 
2023. We zullen het Joods Museum in Amster-
dam gaan bezoeken. In principe is dit bedoeld 
voor mensen van 70+ die niet zelf meer naar 
een museum kunnen gaan. Men mag een bege-
leider hebben en die mag jonger zijn dan 70 
jaar. Inmiddels hebben zich ongeveer 35 men-
sen gemeld. Het maximale aantal is 45. Er kun-
nen dus nog enkele mensen aanmelden. Uiterste 
aanmelddatum is 24 januari 2023. Er zijn 
geen kosten verbonden aan het museumbezoek. 
De bus en de entree worden betaald door de or-
ganisatie van de Museumplusbus. Wel betaalt u 
voor de lunch in het museum. Geef bij aanmel-
ding door of u een rolstoel of rollator meeneemt. 
Dagprogramma zie hierna. Om 12.00 uur gaan 
we de lunch gebruiken. Deze lunch is voor eigen 
rekening en voor de gasten van de MuseumPlus-
bus wordt een standaardlunch geserveerd. De 
kosten voor de lunch bedragen € 13,30 per 
persoon. Voor dit bedrag krijgt u bij binnen-
komst een stukje boterkoek bij de koffie, tijdens 
de lunch na de rondleiding krijgt u twee belegde 
broodjes, 1 warme latke (aardappelpannen-
koekje) 1 glas jus d’orange en water.  
Bent u deelnemer voor deze mooie dag dan ver-
zoeken wij u het bedrag voor de lunch (€ 13,30) 

over te maken op de rekening van Seniorenver-
eniging/KBO Lieshout IBAN NL34 RABO 0128 
932 619. Doe dit uiterlijk 1 februari, omdat 
wij op die datum uiterlijk moeten aangeven hoe-
veel mensen er mee gaan en mee lunchen. Kunt 
u om een of andere reden niet mee lunchen, 
geef dat dan op tijd door.  
Dagprogramma in het kort: 
07:45 Aankomst opstapplaats: Grotenhof 2 
08:15 Vertrek opstapplaats 
10:15 Aankomst Joods Museum 
10:30 Koffie 
11:00 Rondleiding 
12:00 Lunch (optioneel) 
13:00 Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 
14:00 Vertrek uit Joods Museum 
14:30 Vertrek bus 
16:30 Aankomst opstapplaats

 

Maandag 27 februari 2023 Kunstgeschiedenis 
Op maandag 27 februari 2023 wordt de 
voorlaatste lezing kunstgeschiedenis van dit sei-
zoen gehouden. Zoals de rest van dit seizoen 
gaat ook deze lezing via zoom. Dit keer zijn de 
werken van Jean François Millet (1814-1875) 
onderwerp van gesprek. U kunt voor deze le-
zing(en) aanmelden bij Ine Pels die de lezingen 
verzorgt. Tel. 06 44 26 41 89 of via de mail 
i.pelsvandeven@gmail.com. Betalingen lopen via 

KBO Lieshout op rekeningnummer NL34 RABO 
0128 932 619 onder vermelding van Kunstge-
schiedenis. Voor één lezing bedragen de kosten 
€ 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. 
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Donderdag 9 maart 2023 Infomiddag wonen 
Voor donderdag 9 maart 2023 heeft de werk-
groep Educatie een infomiddag georganiseerd 
over goed ouder worden in Lieshout. Het gaat 
o.a. over aanpassingen in uw woning. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar het inleg-
vel van dit Prikbord. Aanmelden wordt aanbevo-
len via kbolieshout@gmail.com bij de inloop of 
via de rode brievenbus. 

 

Donderdag 16 maart 2023 Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 16 maart 2023 zal de jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering gehouden 
worden in het Dorpshuis. Bij het volgende Prik-
bord ontvangt u de uitnodiging met de agenda. 
Vanaf 1 maart a.s. zal het jaarverslag van de 

secretaris en het financiële jaarverslag van de 
penningmeester ter inzage liggen bij de Inloop. 
Noteer de datum van 16 maart alvast in uw 
agenda.  

 

Maandag 20 maart 2023 Jaarvergadering Seniorenkoor 
Op maandag 20 maart 2023 houdt ons Seni-
orenkoor Vogelenzang de jaarvergadering. Le-
den van het koor zullen hiervoor de uitnodiging 

en de agenda ontvangen. Noteer deze datum al-
vast in uw agenda. 

 

Woensdag 22 maart 2023 Toneel met Crisis op de camping! 
Door toneelvereniging De Vriendenkring wordt 
in maart het toneelstuk “Crisis op de camping”  
opgevoerd. Op woensdag 22 maart nodigen 
zij onze KBO leden uit om tegen een speciaal ta-
rief van € 5.50 de voorstelling bij te wonen. Niet 
leden betalen € 1,00 meer. U kunt nu al 

reserveren door een briefje met naam, adres en 
telefoonnummer te deponeren in de rode brie-
venbus in het Dorpshuis of per e-mail kbolies-
hout@gmail.com Langskomen op de inloop kan 
natuurlijk ook.  

 

U kunt nog aanmelden voor de fietsvakantie en voor de reis naar 

Normandië.  
Hebt u meer informatie nodig? Vraag er naar bij de Inloop. 
  

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Dinsdag 20 december 2022 Kerstviering 
Op dinsdag 20 december hebben wij voor het eerst in jaren 
weer een kerstviering gehouden in Zaal De Koekoek. Bijna 120 
mensen hadden zich hiervoor aangemeld. Bij binnenkomst was er 
een optreden van een zanggroep van koor Primavera met liederen 
in Dickensstijl. Mooi verkleed traden zij gedurende de middag op, 
waarbij zij steeds op een andere plek zongen. Het thema was Ont-
moeten en Buurten en daaraan werd volop gevolg gegeven. Na de 
koffie met iets lekkers werden we verwelkomd door onze voorzitter 
Toon van de Kerkhof, waarna pastor De Jong voor ons zijn kerst-
boodschap uitsprak. Hierna werden we verrast door een optreden 
van zangeres Noa Groenen uit Gemert, finaliste van The Voice Kids 
van een aantal jaren geleden. Zij zong de sterren van de hemel. 
Ons eigen KBO-lid Jeanne van de Ven las een kerstverhaal en een 
gedicht voor.  
Rond 17.30 uur stond er een heerlijk stamppottenbuffet klaar waar 
volop van gegeten werd. Als afsluiting was er de trekking van de 
loterij. Het was weer een mooie middag.  

 

 

Noa Groenen. 
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Woensdag 21 december 2022 en 4 en 18 januari 2023 fietsen 
Op 21 december was het weer goed genoeg 
voor een fietstocht en hebben we een koffie-
pauze gehouden bij de haven in Son. Op 4 ja-
nuari 2023 zou het eerste tochtje van dit jaar 

zijn, maar dat kon vanwege de regen niet door 
gaan. Op 18 januari was het koud maar heb-
ben we wel kunnen fietsen. 

 

Maandag 9 januari 2023 Lezing Kunstgeschiedenis 
Op maandag 9 januari was er weer een lezing Kunstgeschiedenis gehou-
den worden. Dit keer was de schilder Vermeer onderwerp van gesprek.  
Evenals de andere lezingen van dit seizoen werd deze via Zoom gegeven.  
Op 27 februari 2023 en op 3 april zijn de volgende lezingen.  
Zie elders in dit Prikbord voor de onderwerpen en mogelijkheden voor aan-
melden.  
 

 

Dinsdag 10 januari 2023 Nieuwjaarsinloop 
Het was een ouderwets gezellige Nieuwjaars-
bijeenkomst op dinsdag 10 januari jl. Om 10.00 
uur was de huiskamer van het Dorpshuis al ruim 
gevuld. De ontvangst door de gastvrouwen was 
hartelijk met een kopje koffie en iets lekkers. Na 
een nieuwjaarswens van onze voorzitter Toon van 
de Kerkhof werd er getoost met een glaasje 
bubbels. Het is een mooie gewoonte om tijdens de 
nieuwjaarsinloop de vrijwilliger van het jaar bekend 
te maken. Dit jaar werd de fietsclub in de 
bloemetjes gezet voor de vele activiteiten die zij 
organiseren op fietsgebied. Behalve de gewone 
fietstochten, op de eerste en derde woensdag van 
de maand, organiseren zij een vijfdaagse 
fietsvakantie, fietsbedevaart naar Kevelaer, grote 

fietsdag en fietstochten naar de Strabrechtse Heide en Achelse Kluis. Maar er kan maar één vrijwilliger 
van het jaar zijn en dat werd Martien de Groot. Gelukkig werden zijn maten Gerard de Groot en Henny 
Stoop ook in de bloemetjes gezet, zodat ze gezamenlijk in de eer konden delen. Hopelijk kunnen zij dit 
als team nog vele jaren blijven doen. Na nog wat gezellig nabuurten werd de nieuwjaarsinloop rond de 
klok van 12.00 uur beeindigd.  

 

Donderdag 12 januari 2023 Leesclub  
Op donderdag 12 januari 2023 was de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar gepland van de 
leesclub. Vanwege ziekte van enkele leden is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Zie op blz. 2 voor de 
nieuwe datum.  

 
Kaarten op woensdagmiddag en maandagavond 
Hebt u niks te doen op woensdagmiddag of maandagavond? Kom gezellig mee rikken of jokeren in het 
Dorpshuis. Op woensdagmiddag beginnen we om 13.30 uur en op maandagavond 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.  

 

V.l.n.r. Voorzitter Toon van de Kerkhof, Henny 
Stoop, Gerard de Groot en Martien de Groot. 
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De jarigen van februari zijn:  
Mevr. D. Bevers-van Zwol  06-02-1940 
Mevr. A. Verboven-Boullart  07-02-1943  
Mevr. F. Jansen-v.d. Biggelaar  11-02-1934  
Mevr. G. Spek-van Hees  11-02-1940  
Mevr. H. Versteegh-v. Kaathoven 11-02-1943 
Mevr. G. Foolen-Opheij  11-02-1943  
Mevr. C. Hoeks-Tielemans  12-02-1936  
Dhr. P. Franke  13-02-1938  

Mevr. M. van Hoof-van Osch  13-02-1940  
Mevr. A. Bosmans-Meulders  17-02-1941  
Mevr. A. de Jong-Engelen  18-02-1938  
Mevr. H. Swanenberg-Rooijmans  20-02-1935 
Dhr. E. Langstraat  22-02-1941  
Mevr. A. van Rooij  25-02-1938  
Dhr. J. Swinkels  27-02-1940  
Mevr. F. Brouwers-v.Vegchel  29-02-1940  

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

 

Nieuw elan bij ziekenbezoek 
We hebben een enthousiast groepje vrijwilligers 
die graag ’n bezoekje brengen aan zieke 
leden die daar prijs op stellen. We vinden dat 
een mooie, belangrijke en dankbare taak voor 
een Seniorenvereniging als de onze. De werk-
groep Ziekenbezoek is uitgebreid met enkele 
nieuwe vrijwilligers en bestaat nu uit de dames 
Mia van de Ven, Tonny van den Heuvel, Tiny 
Timmers, Lizet van Ras, Elly Kuijlaars en Henri-
ette Damen. Helaas horen we nog wel eens dat 
leden ziek zijn geweest en niets hebben gehoord 
van ons Ziekenbezoek. Jammer, maar als we 
niet horen dat iemand ziek is kunnen we ook 

geen contact zoeken om iets af te spreken voor 
wat extra aandacht, ’n bezoekje en ’n attentie. 
En dat is nou net wat de vrijwilligers van onze 
Werkgroep graag willen. Vandaar onze oproep 
aan iedereen: als u weet dat ’n lid van onze Se-
niorenvereniging ziek is en contact op prijs stelt, 
laat u dat dan even weten aan Henriëtte Da-
men, tel 872116. Zij coördineert het ziekenbe-
zoek en werkt het verder af. Schroom niet en 
meld even als u iemand kent die ziek is. 
Namens de Werkgroep Ziekenbezoek,  
Henriëtte Damen 

 

Overlijdens
Op dinsdag 13 december 2022 is ons KBO-lid de heer Hans Berkers overleden. De heer Berkers is 71 
jaar geworden oud geworden en was vanaf 1997 lid van onze vereniging. Hij was woonachtig op de 
Brouwersdreef 16 in Lieshout. 
Op zaterdag 24 december 2022 is ons KBO-lid de heer Ad de Natris overleden. De heer De Natris is 
75 jaar oud geworden en was vanaf 2003 lid van onze vereniging. Hij was woonachtig op de Dorps-
straat 26 in Lieshout. 
We ontvingen bericht van overlijden van mevrouw Marijke Ham-Putter. Zij is overleden op zondag 8 
januari 2023. Mevrouw Ham is 77 jaar oud geworden en was vanaf 2000 lid van onze vereniging. Zij 
was woonachtig Vogelenzang 20 in Lieshout.  
Op maandag 9 januari 2023 is ons KBO-lid de heer Arnold Bevers overleden. De heer Bevers is 81 
jaar oud geworden en was vanaf 2013 lid. Hij was woonachtig aan het Franciscushof 14 in Lieshout. 
Op donderdag 12 januari 2023 is ons KBO-lid de heer Peter van Vlokhoven overleden. De heer Van 
Vlokhoven is 73 jaar oud geworden en was vanaf 2014 lid van onze vereniging. Hij was woonachtig 
Provinciale Weg 6 in Lieshout.  
Wij wensen de nabestaanden van de overledenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.  

Nieuwe leden 
Deze maand hebben zich weer enkele nieuwe leden aangemeld namelijk:  
Mevrouw Wilhelmien van Boxtel-van Lieshout, Den Effer 2, Lieshout. 
De heer Jan Vorstenbosch, Den Effer 2, Lieshout. 
Mevrouw Rita Coppens-Vogels, Talingstraat 27, Mariahout 
De heer Frans Coppens, Talingstraat 27, Mariahout 
Mevrouw Mariëlle van Loon, Akker 2, Lieshout 
En als gastlid Sjef van de Heuvel, Nieuwe Erven 25, Mariahout. 
Wij heten hen van harte welkom bij onze vereniging.  
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Bericht van Seniorenkoor Vogelenzang 
Als u dit leest, zijn de feestdagen van 2022 al voorbij. Het nieuwe jaar is 
gewoon begonnen. Zoals elk jaar. Ook ons koor Vogelenzang heeft de 
eerste repetities al weer gehad. Iedereen had zijn ogen, vingers, tenen, 
oren en handen gelukkig nog. Verstandige mensen allemaal. De eerste 
repetitie was op 9 januari 2023. Bijna iedereen was er en we hadden be-
sloten om een halve repetitie te zingen en de resterende tijd te besteden 
aan een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Na het 
woord van de voorzitter was het tijd om een jubilaris te huldigen. Tot 
mijn stomme verbazing, bleek dat ik zelf de gelukkige was. Vijftien jaar 
dirigent van dit prachtige koor. Ik werd verrast met een prachtige speld 

van de LOVOK, een oorkonde en een mooie gele roos. Hartelijk dank allemaal en op naar een mooi 
zangjaar met mooie nieuwe nummers. Als u nog mee wilt doen, kom maar gerust. 
Arie Ketelaars, dirigent. 

Afvalkalender 
Elk jaar ontvingen wij aan het begin van het 
nieuwe jaar de afvalkalender, samen met de 
Mooi Laarbeek Krant. Voor het jaar 2023 is er 
voor gekozen om dit niet te doen en de data al-
leen te publiceren in de Mooi Laarbeek Krant. 
Dit tot ontevredenheid van veel inwoners van 
Laarbeek. Gelukkig is er nu weer een afvalwijzer 

voor het jaar 2023, maar u moet deze zelf afha-
len in een van de Laarbeekse Gemeenschapshui-
zen. Als u er dan toch bent, neem dan meteen 
het mooie boek “Trots op Laarbeek” mee dat 
uitgekomen is bij gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van Laarbeek. Het is een geweldig mooi 
boek.  

Opfriscursus automobilisten 55-plussers van Laarbeek 2023 
In ons vorige Prikbord kon u lezen over de opfris-
cursus automobilisten van 55-plus. U kunt zich 
hiervoor nog aanmelden. Deze cursus omvat 3 
ochtenden theorie en 1 praktijkonderdeel. 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 

praktijkonderdeel vindt plaats op dinsdag 28 
maart op een nader 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!  

Nieuws van de Stichting Seniorenraad Laarbeek  
De Seniorenraad Laarbeek is begin 
2000 tot stand gekomen in samen-
werking met de vier KBO-verenigin-
gen van Laarbeek n.l.: Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. 
De Stichting Seniorenraad fungeert 

tevens als KBO Kring Laarbeek.  
Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet 
stil gezeten en is regelmatig bij elkaar gekomen 

om allerlei belangrijke onderwerpen te bespre-
ken. Zo was Stan Hendriks, buurtsportcoach en 
verbonden aan Laarbeek Actief (en daarmee ook 
aan Vitaal Laarbeek) uitgenodigd voor het pro-
ject Doortrappen dat inmiddels landelijk is uitge-
rold en dat de Seniorenraad ook graag ziet in 
Laarbeek. We willen toch allemaal dat we veilig 
kunnen blijven fietsen? 
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Ook de Dag van de Ouderen is geëvalueerd, was 
er een afvaardiging bij de Algemene Ledenver-
gadering van KBO Brabant, wordt de opfriscur-
sus voor automobilisten weer opgestart en vond 
er een overleg plaats met de gemeente. Daarin 
was bijvoorbeeld aandacht voor de openbare 
toiletten in onze gemeente: er wordt meer be-
kendheid aan gegeven en er wordt gekeken 
naar uitbreiding, wellicht op het Piet van 
Thielplein. Ook de ontwikkeling van Franciscus-
hof had de aandacht: daar wordt een klankbord-
groep voor opgezet. Omdat de Seniorenraad ook 
graag direct bij Wonen betrokken wil zijn, wordt 
er gekeken of er aangeschoven kan worden bij 
het overleg wat daarover met wethouder Van de 
Berkmortel en de vier dorpsraden gaat 

plaatsvinden. Afgesproken in het overleg met de 
gemeente is ook dat het proces wordt bekeken 
van de cliëntondersteuning, ouderenadviseurs 
en activerend huisbezoek. Verloopt dit wel zoals 
het zou moeten?  
Het was een zeer constructief overleg maar van-
wege de personeelsbezetting op dit moment, 
kon wethouder Slaets helaas geen tijdspad ge-
ven voor de verschillende onderwerpen. De Se-
niorenraad houdt uiteraard de vinger aan de 
pols! En om af te sluiten nog een goed bericht: 
we hebben een nieuwe secretaris mogen be-
groeten in de persoon van Gerrit Wunderink. 
Hopelijk voelt hij zich snel thuis bij de Senioren-
raad. Hij is in elk geval van harte welkom.

 

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 2023 op onze website.  
 

  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 Vogelenzang 13.30 – 15.15 Do Zwemmen Ezzy’s 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 Ezzy’s 14.30 – 15.15  Kienen 1ste en 3de  19.30 – 22.00  

 
Het eerstvolgende Prikbord komt op 27 februari 2023. Kopiedatum 20 februari 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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