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Van de bestuurstafel    
Ik was een beetje aan de late kant met het 
aanleveren van mijn voorwoord. Dus ontving ik 
een verzoekje van Nelly de Groot om het uiter-
lijk vandaag bij haar aan te leveren. Zij zorgt 
altijd voor tijdige aanlevering bij de drukker. 
Vandaar dat ik nu met carnaval, in mijn boeren-
kiel dit stukje zit af te ronden. Gelukkig was ik 
er al een paar dagen geleden aan begonnen. 
Het was er alleen nog niet van gekomen het 
netjes af te ronden.  
Mijn schrijven was ik begonnen met een kijkje 
in onze bestuursvergadering. Het bestuur ver-
gadert elke maand. We bespreken dan de gang 
van zaken binnen onze vereniging. Daarbij ko-
men ook andere belangen van onze leden op 
tafel. Graag neem ik u even mee naar wat er 
zoal voorbij komt.  
Deze maand stond o.a. de voorbereiding van 
onze Algemene Ledenvergadering op de 
agenda. Hierbij kwam natuurlijk ons financieel 
overzicht 2022 aan de orde. Een van de belang-
rijke punten daarbij is dat we kijken of de be-
schikbare eurootjes zo eerlijk mogelijk over 
onze activiteiten verdeeld worden. Uitgangs-
punt daarbij is dat het geld in de eerste plaats 
gebruikt wordt voor de financiering van de al-
gemene kosten van onze activiteiten. Die ko-
men immers aan iedereen ten goede. Dat bete-
kent dus ook dat persoonlijke kosten in principe 
voor eigen rekening zijn. Dat is wel zo eerlijk. 
Dus kopje koffie, glaasje wijn of bier ten laste 

van je eigen porte-
monnee.  
Behalve als u onze 
gast bent natuurlijk en 
wij het u nadrukkelijk 
aanbieden, zoals het 
kopje koffie bij de in-
loop op dinsdagoch-
tend. Of op onze jaar-
lijkse ledenvergade-
ring, die dit jaar op 16 
maart plaatsvindt. 
Daar proberen wij ons 
aan te houden.  

Een ander punt dat aan de orde kwam was van 
een heel andere aard. Zoals u ongetwijfeld 

weet staan in de Franciscushof al vele jaren 
een tiental studio’s van het voormalige bejaar-
denhuis leeg. Zonde vinden vele groeperingen 
in ons dorp en gemeente. Zo ook wij. We zou-
den het maar wat fijn vinden als ruimtes ge-
bruikt zouden kunnen worden voor de senioren 
uit ons dorp. Het is immers veel fijner om in je 
eigen vertrouwde omgeving te blijven als je, 
vaak noodgedwongen, niet meer in je huidige 
woning kunt blijven.  
In december hebben bestuursleden van onze 
vereniging, op uitnodiging, een gesprek gehad 
over de Franciscushof met bestuurders van de 
Zorgboog. Die gaven aan dat ze de laatste ja-
ren steeds meer de behoefte signaleren om op 
een andere manier naar samen leven en zorg 
te kijken. Ze spelen hierop al in door het stimu-
leren van de ontwikkeling van communities, zo-
als Zonnetij in Aarle-Rixtel. Op termijn is wel-
licht hieraan ook behoefte in Lieshout.  
Een eventuele herontwikkeling zal echter nog 
jaren in beslag nemen. De Zorgboog wil graag 
voor de tussenliggende periode een passende 
invulling proberen te geven aan Franciscushof. 
De studio’s zijn weliswaar niet groot, maar heb-
ben een prima ligging. Zeker voor alleen-
staande ouderen zou dit dan een comfortabel 
alternatief kunnen worden.  
Zeker na een kleine modernisering en passende 
gezamenlijke collectieve voorzieningen. Per slot 
is het een prima plek in je eigen dorp.  
Het is allemaal nog erg vaag, niks concreets, 
maar toch. Wij zouden erg graag van u, onze 
leden, willen horen wat u van het idee vindt. 
Alle info is welkom.  
Wilt u ons uw mening geven?  
Meldt u bij de inloop of stuur een mail aan 
kbolieshout@gmail.com. Een briefje met, ik 
wil mee praten, in onze bus mag ook.  
We horen graag van u.  
Benieuwd naar uw reacties!  
 
Groet,  
Toon van de Kerkhof,  
interim voorzitter.  
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Agenda 

Maart 2023 April 2023 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Woe 1 2 Fietsen  Ma 3 4 Kunstgeschiedenis 

Vrij 3 2 Kienen Vrij 7  Paaskienen 

Di 7 2 Schrijfclub Woe 12 4 Dr. Google 

Don 9 2 Infomiddag Wonen Vrij 21  Kienen 

Ma 13 3 Leesclub Woe 26 5 Samen uit eten WOK Veghel 

Di 14 3 Alzheimercafé    

Woe 15 2 Fietsen    

Don 16 3 Algemene Ledenvergadering    

Vrij 17 2 Kienen    

Ma 20 3 Jaarvergadering koor    

Woe 22 4 Toneelvoorstelling    

 

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.  

 

Woensdagen 1 maart en 15 maart 2023 Fietsen 
 
Op de woensdagen 1 en 15 maart gaan we weer fietsen.  
Het weer wordt steeds beter en het is weer genieten op de fiets.  
We vertrekken vanaf het Dorpshuis om 9.30 uur.  
Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon naar het Dorpshuis en fiets mee.  

 

 
Vrijdagen 3 maart en 17 maart 2023 Kienen 
Op de vrijdagen 3 maart en 17 maart a.s. gaan we weer kienen.  
Iedereen is van harte welkom.   
 

 

Dinsdag 7 maart 2023 Schrijfclub 
Op dinsdag 7 maart 2023 is de eerstvolgende bijeenkomst van de schrijf-
club. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Ons groepje is ook 
weer uitgebreid, wat de variatie van de geschreven verhalen ten goede 
komt. Iedereen die ook van schrijven houdt en dan vooral van korte verha-
len, is van harte welkom. U hoeft geen vlekkeloos Nederlands te kunnen 
schrijven om mee te doen. Het gaat ons vooral om de creativiteit en fanta-
sie. We zitten in Franciscushof en beginnen om half 2.  

 

Donderdag 9 maart 2023 Infomiddag Wonen 
Goed oud worden in Lieshout: toekomstig wo-
nen begint nu. Bij het vorige Prikbord was een 
losse bijlage gevoegd voor een infomiddag over 
wonen en dan vooral over het thuis kunnen blij-
ven wonen in de eigen woning als men ouder 
wordt en gebreken krijgt. Het is goed om daarop 
al vooruit te kijken en vooral te zorgen. Daarom 
heeft de werkgroep Educatie een infomiddag 

georganiseerd op donderdag 9 maart met de 
mogelijkheid daarna verdiepende themabijeen-
komsten over leefbaarheid, zorg en woonvor-
men te houden. Els van Daal, projectcoördinator 
van KBO-Brabant, zal die middag over dit onder-
werp vertellen, met de boodschap dat het be-
langrijk is om tijdig over dit soort zaken na te 
denken om daarmee zo lang mogelijk de regie 
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over het eigen leven te hou-
den. De titel van deze bijeen-
komst is dan ook: Toekomstig 
wonen begint nu! Een toe-
komst waar zelfredzaamheid, 
preventie en nabuurschap cen-
traal zullen staan. Naast de in-
leider zullen de volgende gas-

ten aanwezig zijn om eventuele vragen te be-
antwoorden, maar zij zullen zeker ook een rol 
kunnen spelen bij de verdiepingsbijeenkomsten.  
Gasten:  
Domo-Safe-Tica: Albert Schepers 
Dorpsraad: Toegezegd 

Gemeente: Wethouder Wonen en Sociale zaken 
indien mogelijk 
LEV: Dorpsondersteuner/Ouderenadviseur Mi-
randa en Suzan 
Medipoint: Nog niet bekend 
Woonadviseur: Wim Heijnen 
Wijzer-in-zorg: Irene Meulendijks 
(mantelzorgmakelaar) 
Wocom: Harriët van Lierop 
We hopen op een grote deelname van KBO-le-
den. Aanmelding wordt op prijs gesteld bij De 
Inloop op dinsdagmorgen of per mail naar:  
educatiekbolieshout@gmail.com 

 

Maandag 13 maart 2023 Leesclub 
Op maandag 13 maart 2023 wordt er weer een bijeenkomst gehouden van de lees-
club. Er is gekozen voor een variabele weekdag.  
We beginnen om 14.00 uur en gaan vooraf het boek “De Camino” lezen van de schrijf-
ster Anya Niewierra. Het is een literaire thriller waarin De Camino, de route naar Santi-
ago de Compostella, een belangrijke rol speelt.  
Wilt u eens komen luisteren? U bent van harte welkom in Franciscushof.  
 

 

Dinsdag 14 maart 2023 Alzheimercafé 
Op dinsdag 14 maart a.s. is er 
weer een bijeenkomst van het 
Alzheimercafé Gemert/Bakel en 
Laarbeek. Het thema van de avond 
is: VERANDERENDE RELATIES. De-
mentie heeft invloed op alles in het 

leven, zo ook op onderlinge relaties. Ook op de 
relatie met uw partner, kinderen, familie en 
vrienden. Welke veranderingen, strubbelingen, 
maar ook mooie momenten brengt dementie 

met zich mee? Een psycholoog zal deze avond 
uitleg geven hoe hier mee om te gaan en vragen 
beantwoorden. De zaal gaat om 19.00 uur open, 
de toegang en een kopje koffie zijn gratis, het 
programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. 
U bent van harte welkom in het Cultuurhuis De 
Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Miranda Goedemans 06-41516453. 

 

Donderdag 16 maart 2023 Algemene Ledenvergadering 
Zoals in ons vorige Prikbord al werd aangekondigd zal op donderdag 
16 maart 2023 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden 
worden in het Dorpshuis. Aanvang 13.30 uur.  
Als bijlage ontvangt u de agenda van deze vergadering.  
Vanaf 1 maart ligt het jaarverslag van de secretaris en het financiële ver-
slag van de penningmeester ter inzage op de Inloop.  
Na de pauze is er een optreden van het Duo Cor en Ans Bekx.
U bent allen van harte welkom.  

 

 

Maandag 20 maart 2023 Jaarvergadering Seniorenkoor 
Op maandag 20 maart 2023 houdt ons Seni-
orenkoor Vogelenzang de jaarvergadering.  
Leden van het koor zullen hiervoor de uitnodi-
ging en de agenda ontvangen. Noteer deze da-
tum alvast in uw agenda. 

 

mailto:educatiekbolieshout@gmail.com
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Woensdag 22 maart 2023 Toneel 
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 tarief van € 5.50 de voorstel-
ling bij te wonen. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 
uur. Tot 1 maart bent u nog in de gelegenheid om 
kaartjes te kopen met korting, zo lang de voorraad 
strekt. Kom even langs op de Inloop.  
 
 

 

Maandag 3 april 2023 Kunstgeschiedenis 
Op maandag 3 april 2023 wordt al weer de laatste lezing kunstge-
schiedenis van het seizoen 2022-2023 gehouden.  
Dit keer zijn de werken van Fernando Botero onderwerp van gesprek.  
U kunt voor deze lezing nog aanmelden bij Ine Pels die de lezingen ver-
zorgt. 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 Kunstgeschiedenis.  
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 in-
clusief postzegels.  
De lezing begint om 20.00 en wordt gehouden via Zoom.  
Ruim voor de tijd ontvangt u de code om in te loggen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ine pels.  

 

Woensdag 12 april 2023 Dr. Google 
Op woensdag 12 april a.s. houdt Wim de Wijs 
een informatiebijeenkomst over Dr. Google.  
Locatie Dorpshuis Lieshout. Aanvang 19.30 uur.  
Dr. Google is voor veel patiënten de eerste in-
formatiebron geworden. Driekwart van de men-
sen in Nederland googelt eerst zijn/haar sympto-
men voor ze naar een dokter gaan en/of kijken 
naar informatie als ze bij de dokter geweest zijn. 
En ja, Dr. Google is 7 dagen in de week 24 uur 
per dag - gratis - beschikbaar, je kunt er ano-
niem zoeken en je lijkt toegang te hebben tot 
objectieve kennis. Als je zoekt op betrouwbare 
websites kun je je actief verdiepen in je ziekte 
en de therapeutische mogelijkheden. 
Daar zit dan ook meteen het probleem: als leek 
is het niet makkelijk onderscheid te maken tus-
sen correcte informatie en foutieve of zelfs mis-
leidende informatie. Vaak is het ook moeilijk om 
medische informatie juist te interpreteren. Dat 
kan vervelende gevolgen hebben zoals angst en 
bezorgdheid. Niet iedere bron is even betrouw-
baar.   
Wim de Wijs (hij verzorgde bij ons ook de bij-
eenkomst over veilig internet) gaat ons in deze 
bijeenkomst tips en trucs geven om veilig online 

te dokteren. Hij helpt om vragen te stellen die je 
helpen bij het vinden van betrouwbare informa-
tie en hij vertelt over veilige betrouwbare bron-
nen en websites. In zijn presentatie gaat hij ook 
in op het medisch dossier. Hoe kan ik me aan-
melden / wat zijn de voor- en nadelen / wie kan 
mijn dossier bekijken / wie heeft toegang bij de-
mentie of overlijden. Ook informatie rond het 
donorcodicil wordt meegenomen. Dat is namelijk 
ook nog niet voor iedereen duidelijk.  
Verder is er aandacht voor preventieve zorg zo-
als actueel nu het programma van "Zorggroep 
Synchroon".  
Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan bij De 
Inloop op dinsdagmorgen of per mail naar  
educatiekbolieshout@gmail.com. Ook niet-leden 
KBO zijn welkom.  

mailto:educatiekbolieshout@gmail.com
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Woensdag 26 april 2023 Samen uit eten 
Op woensdag 26 april 2023 gaan we voor de tweede keer dit 
jaar uit eten. Dit keer gaan we naar het Chinees-Japanse specialitei-
ten restaurant Wok Inn in Veghel. We worden om 18.00 uur ver-
wacht en het is all-in.  
Je kunt dus zoveel eten en drinken als je wilt.  
Consumpties hoeven ook niet te worden afgerekend. Tijdsduur van 
18.00 uur totdat je naar huis wilt. De prijs is deze keer € 30,00 per 
persoon.  
Het adres van het Wok restaurant is Poort van Veghel 4902. De ui-
terste datum voor opgeven is 25 april.  
We hopen weer op een grote groep en wensen jullie allemaal sma-
kelijk eten. 
De Commissie Samen Uit Eten.  

 

Dinsdag 16 mei 2023 Dinercruise 

Op dinsdag 16 mei 2023 gaan we weer een 
dinercruise maken. Dit keer starten we onze 
cruise bij de Zaanse Schans en varen naar Am-
sterdam Na het succes van vorig jaar heeft de 
reiscommissie gemeend ook voor dit jaar een 
mooie dinercruise te organiseren. Zoals ook vo-
rig jaar is dit uitstapje bij uitstek geschikt voor 
leden die niet meer aan alle activiteiten, zoals de 
meerdaagse reis en de fietsvakantie, kunnen 
deelnemen. Deze cruise wordt ons aangeboden 
door BTR reizen en we zullen varen met Party-
schip Jacqueline. ’s Morgens worden we om 
8.30 uur opgehaald met een luxe touringcar en 
na aankomst (om ongeveer 10.30 uur) hebben 
we even vrij om de Zaanse Schans te bezoeken. 
Hier zijn mooie molens te bezichtigen, evenals 

winkeltjes en oude ambachten. Tevens zijn er 
meerdere restaurants. Om 12.00 uur hopen we 
aan boord te gaan van het gezellige partyschip 
Jacqueline voor een mooie Holland Dinercruise. 
Terwijl u geniet van een heerlijk diner neemt de 
kapitein u mee voor een 3 ½ uur durende cruise 
over de Zaan, het Noordzee Kanaal, door de 
houthavens en over de Zaan, Noordzeekanaal 
en de Schinkel naar het Amsterdamse Bos. Het 
diner bestaat uit een heerlijke soep, gevolgd 
door een Plate gerecht rollade met champignon-
saus, friet, rauwkost en gemengde groente. 
Daarna nog een lekker ijsje met slagroom toe. 
Voordat u van boord gaat krijgt u ook nog 1 x 
koffie/thee met appelgebak aangeboden. De 
cruise eindigt in het Amsterdamse Bos en hier 
staat de touringcar weer klaar om u naar Lies-
hout te brengen. Om ongeveer 17.30 uur zullen 
we weer in Lieshout zijn. Aan boord van het 
schip is een lift en een aangepast invalidentoilet. 
De prijs voor deze mooie dag is € 68,50. Er 
moeten minimaal 35 mensen deelnemen aan 
deze reis. Aanmelden uiterlijk 9 mei. Vertrek 
bij het Dorpshuis om  8.30 uur. 

 
Maandag 19 – vrijdag 23 juni 2023 Fietsvakantie Vught 
Het is al weer enkele maanden geleden dat we 
konden aanmelden voor de fietsvakantie in 
Vught. Op 1 april verloopt onze optie en moe-
ten we het definitieve aantal doorgeven. Vóór 1 
mei moeten we het volledige bedrag betaald 
hebben. Nu we het definitieve aantal deelne-
mers kennen, na de loting voor een eenper-
soons kamer, kunnen we er vanuit gaan dat de 
overige mensen die zich aangemeld hebben ook 
mee zullen gaan. Graag zouden wij uiterlijk eind 
april het te betalen bedrag van jullie ontvangen.  
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Het te betalen bedrag is € 362,00. U kunt dit 
bedrag overmaken op rekening NL34 RABO 
0128 932 619 ten name van KBO Lieshout. Op 1 
april moeten wij het aantal deelnemers opgeven 
en het is belangrijk voor u te weten dat er na 
deze datum alleen kan worden opgezegd via uw 
annuleringsverzekering. Het is dan ook belang-
rijk om die op tijd af te sluiten. Ondertussen is 

de fietscommissie druk bezig met het voorberei-
den van de fietsroutes en de heen-en-terug 
route. De reiscommissie houdt zich bezig met de 
hotelovernachtingen en legt de contacten met 
ons hotel De Kruishoeve. Dit wordt onze elfde 
fietsvakantie en we hopen dat deze weer net zo 
succesvol wordt als alle vorige.  

 
Fietsvakantie en Normandië reis 
U kunt nog aanmelden voor de fietsvakantie tot 1 april a.s. De reis naar Normandië zit vol.  
Hebt u meer informatie nodig? Vraag er naar bij de Inloop.  
  

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Woensdag 25 januari 2023 Samen uit eten bij de Griek 
We zijn met een groep van maar liefst 58 men-
sen op 25 januari gaan eten in Boekel bij 
Grieks restaurant Asteria van onze dorpsgenoot, 
dhr. Y. Politis. Er was volop drukte en geklets in 
een gezellige omgeving. Het driegangenmenu 
van vlees of vis was rijkelijk en smaakte uitste-
kend. Bij het nagerecht was er keus tussen ijs of 
Griekse yoghurt. Voor eenieder volop keus. Dat 
het gezellig was blijkt wel uit het feit dat er na 
afloop nog volop doorgepraat werd onder het 
genot van een kopje koffie of iets alcoholisch. 

Wederom een geslaagde ‘Samen uit eten’ die 
ongetwijfeld op herhaling gaat. 

 

Dinsdag 31 januari 2023 Schrijfclub 
Op dinsdag 31 januari 2023 was er weer een bijeenkomst van de 
schrijfclub. Er waren weer een paar interessante opdrachten. Bij de 
eerste opdracht kregen we allemaal een vel papier en moesten we een 
verhaal beginnen. Na een minuut moesten we ons papier doorschuiven 
naar de buurvrouw en die moest hetzelfde verhaal verder aanvullen. 
Zo tot we allemaal aan de beurt geweest waren. Daarna werden de 
verhalen voorgelezen en er ontstonden zo de gekste teksten. De 
tweede opdracht was een verhaal te schrijven van een inbraak in je 
huis. Dit naar aanleiding van de vele inbraken in ons dorp. We hebben 
ons weer kostelijk vermaakt met deze ontspannen bezigheid.  

 

Donderdag 2 februari 2023 Leesclub 
Op donderdag 2 februari 2023 werd de eerste bijeenkomst van de leesclub 
van het jaar 2023 gehouden, nadat deze wegens ziekte van enkele leden een 
keer was uitgesteld. Gelezen hadden we Dunkelblum Zwijgt van de Oostenrijkse 
schrijfster Eva Menasse. Het was een verhaal over de gruwelijkheden die rond de 
tweede wereldoorlog hebben plaatsgevonden in het grensplaatsje Rechnitz, wat 
in het boek Dunkelblum wordt genoemd. Op zich werden de vele situaties wel 
mooi beschreven, maar er kwamen zoveel personages voor in het boek dat het 
bijna niet uit elkaar te houden was.  
Het boek krijgt van de groep een klein zesje.  
 

 

 



7 

Woensdag 8 februari 2023 Excursie EDAH- en draaiorgelmuseum 
In het verleden brachten we al eens een bezoek aan het EDAH-museum, 
maar we waren nog niet op de nieuwe locatie waar ze samen met het 
Draaiorgelmuseum in een voormalige hal van Van Gend en Loos zitten.  
Met 26 deelnemers brachten we op woensdag 8 februari jl. een be-
zoek aan deze twee geweldige musea. We werden klokslag half 2 ontvan-
gen met een kopje koffie en daarna werd ons gezelschap opgesplitst in 
drie groepen en onder begeleiding van een gids wandelden we door het 
verleden.  
Behalve diverse zaken van de voormalige EDAH-winkels was er veel meer 
te zien. Zo kreeg het museum volledige winkelinventarissen van o.a. bak-
kerijen, rookwarenzaken, groenteboeren, slagerijen en ook huishoudelijke 
zaken.  
Het was allemaal mooi gerangschikt op deze ruime locatie. Allemaal had-
den we nostalgische gevoelens bij het zien van zo veel moois.  
Na de rondleiding door het EDAH-gedeelte gingen we nog even langs in 
het winkeltje waar menig potje appelstroop, perenstroop, jam en snoep-
zak werd gekocht. Daarna was het tijd om naar het draaiorgelmuseum te 
gaan, waar we gelukkig konden zitten want na het slenteren waren we 

daar wel aan toe. We begonnen met een drankje en kregen daarna uitleg over de prachtige orgels die 
in de gigantische ruimte staan opgesteld. Natuurlijk bleef het niet alleen bij kijken. Het was effe schrik-
ken van het iets hardere geluid dan verwacht en de mensen met een gehoorapparaat draaiden al snel 
aan de knopjes. Ook mocht een van de deelnemers zelf aan het orgel draaien. Het was een geweldige 
middag. Zowel bij het EDAH-museum als bij de orgels. Zeker de moeite waard om nog eens terug te 
gaan met de kinderen of kleinkinderen. 

 
Maandag 20 februari 2023 Museumplusbus naar Joods Museum 
Het was al weer een jaar of vijf geleden dat we 
mee geweest zijn met de Museumplusbus. Voor 
een deel was dit te wijten aan corona, maar ook 
aan het gegeven dat er elke keer weer bekeken 
wordt of je tot de gelukkigen behoort. Wij als 
KBO Lieshout hebben al diverse musea bezocht 
met dit mooie initiatief. We waren dan ook ver-
heugd  toen we het bericht ontvingen dat we 
geselecteerd waren voor het Joods Museum in 
Amsterdam en wel op maandag 20 februari. 
Nou niet een datum dat je denkt aan museum-
bezoek, zo met carnaval maandag. Toch hadden 
zich ruim 40 mensen aangemeld die op een winderige maandagochtend in alle vroegte bij het Dorps-
huis op de bus stonden te wachten. Nadat de rollators waren ingeladen kon de reis naar Amsterdam 
beginnen en die reis verliep voorspoedig. In Amsterdam aangekomen werden we eerst onthaald op 
een kopje koffie, waarna we in groepen verdeeld aan een rondleiding begonnen. Alleen het gebouw al 
– een aaneenschakeling van voormalige synagogen – was een bezoek meer dan waard. Tijdens de 
rondleiding kregen we uitleg over de geschiedenis van de joden in Amsterdam en bezochten we de di-
verse delen van het museum. Om 12.00 uur stond er een lunch voor ons klaar en daarna hadden we 
nog ruim de tijd om op eigen gelegenheid rond te kijken. Ook was er een mogelijkheid om buiten de 
herdenkingsmuur met de vele duizenden namen te bezoeken of de Portugese synagoge. De meeste 
bezoekers kozen ervoor om binnen wat rond te kijken en misschien nog eens een extra bezoek te 
brengen in de toekomst. Er was nog gelegenheid voor een extra kopje koffie, maar daarna was het tijd 
om te verzamelen en weer in de bus te stappen. Ook onze terugreis verliep voorspoedig en mooi op 
tijd kwamen we weer in Lieshout aan. Het was een mooie dag. Met dank aan de organisatie van de 
Museumplusbus. We kijken al weer uit naar een volgend bezoek en misschien moeten we in groepjes 
musea gaan bezoeken. Reageren mag. 
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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.  

De jarigen van maart zijn:  
Mevr. J. Bongers-Verheijen  02-03-1940  
Dhr. J. Brouwers  02-03-1941  
Dhr. Th. Fleuren  02-03-1943  
Mevr. G. Jansen-Litjens  03-03-1942  
Mevr. G. Bekkers-v.d. Meijden  05-03-1940  
Dhr. J. de Beer  06-03-1942  
Mevr. J. de Jager-Danckaarts  07-03-1939  
Dhr. A. v. Vijfeijken  07-03-1940  
Dhr. P. v.d. Kam  09-03-1933  
Dhr. C. v.d. Broek  10-03-1938  

Dhr. C. Vorstenbosch  11-03-1939  
Dhr. A. Maas  13-03-1934  
Mevr. J. v. Moorsel-Rovers  13-03-1943  
Mevr. M. Daniels-Huskens  17-03-1939  
Mevr. P. v. Kaathoven-Jonkers  17-03-1942  
Mevr. W. Merkelbach  20-03-1931  
Dhr. A. v.d. Hurk  22-03-1936  
Dhr. C. Smits  22-03-1942  
Dhr. A. v. Stiphout  29-03-1938  
Dhr. J. v.d. Kam  31-03-1936  

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 zaterdag 4 februari 2023 is ons KBO-lid mevrouw Maria Merks-Biemans overleden. Mevrouw 
Merks  is 87 jaar oud geworden en was vanaf 1987 lid van onze vereniging. Zij woonde Lankelaar 26 in 
Lieshout.  
Tevens ontvingen wij het bericht dat ons KBO-lid de heer Wim Wevers op 63-jarige leeftijd is overle-
den. Hij woonde aan de Spil 15 in Lieshout. Wim Wevers was vanaf 2004 lid van onze vereniging. 
 
Wij wensen de nabestaanden van de overledenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.  

Nieuwe leden 
Deze maand hebben we weer drie nieuwe leden en een gastlid mogen inschrijven namelijk:  
Mevr. Karin Biemans, Dorpsstraat 58, Lieshout 
Mevr. José van Pelt-Verhees, Burg. Mostermanslaan 2, Lieshout 
Dhr. Ger van Pelt, Burg. Mostermanslaan 2, Lieshout 
Mevr. Tineke Tak, Pater Becanusstraat 82B, Beek en Donk is gastlid geworden.  
 
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). 
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Bericht van Seniorenkoor Vogelenzang 
Met de carnaval midden in het dorp en de no-
dige versierselen overal valt het niet mee om 
een serieus stukje te schrijven. Overal zie je vro-
lijke mensen en uitgelaten gezichten. Er wordt 
gezongen en gehost dat het een lust is. In ver-
gelijking met de repetitie van ons koor zie ik wel 
veel overeenkomsten. Er wordt heel veel gezon-
gen en er wordt veel gelachen. Twee heel be-
langrijke onderdelen van een koor. Inmiddels 
hebben we weer versterking gekregen van twee 
nieuwe koorleden. We zijn gelukkig met nieuwe 
aanwas. Ondertussen zijn we bezig met mooie 
liederen. Waar we hard mee aan het oefenen 
zijn is: Love changes everything. Een musical-
lied. Ook Ma come bali bela bimba, een vrolijk 
lied staat op de lijst, net als Plovi een lied uit 
Dalmatie. Als je na de carnaval nog zin hebt in 
een paar prachtige liederen en je denkt dat je 
niet kunt zingen ben je van harte welkom op 
maandagmiddag van half 2 tot half 4 in het 

Dorpshuis. Ook als je niet altijd kunt ben je 
meer dan van harte welkom. Alaaf. Of is carna-
val al voorbij? 
Arie Ketelaars, dirigent 
 

Bericht van onze belastinginvullers 
De belastinginvulhulpen komen op uw verzoek weer bij u thuis om de belastingaangifte 2022 in te vul-
len. Dat is in de periode van 1 maart 2023 tot en met 30 april 2023. Of later als er een verlenging 
wordt aangevraagd. Het is van belang dat de nodige stukken voorhanden zijn zodat een en ander 
zorgvuldig kan worden ingevuld.  
Met name zijn dat: 

a.   Het jaarinkomen, dat zijn de jaaropgaven van SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars; 
b.   De WOZ beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2021 en de jaaropgave van de 

hypotheekverstrekker; 
c.   Beschikking van de zorg- en huurtoeslag van 2021, 2022 en 2023; 
d.   De jaaropgaven van de bank met peildatum 01 januari 2022; 
e.   Rekeningen van specifieke zorgkosten over 2022; 
f.   Bewijsstukken van gedane giften over 2022; 
g.   Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode (niet altijd nodig als de machtiging al is 

afgegeven). 

Voor wat betreft de toeslagen het volgende. De overheid is daarin ruimer aan het worden, met als re-
den de verhoogde kosten van het dagelijks leven. 

Zorgtoeslag 
Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen 
zijn verhoogd. Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen 
niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Dan 
hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 
2022 was dit € 40.994 per jaar. 
Huurtoeslag 
Het vermogen voor de huurtoeslag wordt per 1 januari 2023 € 33.748 en voor partners € 67.496. Ook 
het inkomen mag niet te hoog zijn en verder hangt de toeslag ook af van de hoogte van de huur 
(maximaal euro 808,06) en uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Laat een proefbereke-
ning maken om te kijken of u voor huurtoeslag in aanmerking komt. 
Ouderenkorting 2022 
Ouderen met een inkomen tot € 38.465 krijgen € 1.726 ouderenkorting, dat wil zeggen dat ze over dat 
bedrag geen belasting hoeven te betalen. Het bedrag van € 1.726 wordt afgebouwd tot aan een inko-
men van € 49.971. Dan krijgt u geen huurtoeslag meer. 
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Nog even dit: de belastinginvulhulp is een vrijwilliger die belastingplichtigen helpt die AOW-gerechtigd 
zijn en die maximaal het bedrag van de maximale verzamelinkomensgrens zoals vastgesteld voor de 
zorgtoeslag (in 2022 € 31.998 voor een alleenstaande en € 40.994 voor als er een toeslagpartner is) 
als inkomen hebben. 
Voor gemaakte onkosten mag de vrijwilliger een maximaal bedrag van € 12,00 vragen.  

 

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 niet meer aanmelden.  
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 praktijkon-
derdeel vindt plaats op dinsdag 28 maart op 
een nader in te plannen tijd en locatie.  

 

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 graag vooruit proberen te helpen of een af-
spraak 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. 
 

Gratis cursus Klik & Tik 
Wil je leren omgaan met de computer? Dan is de cursus 
Klik & Tik iets voor jou. Bibliotheek De Lage Beemden geeft 
elke dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in het Dorps-
huis een cursus Klik & Tik. Wil je graag meer met de com-
puter of sociale media doen? Maar je weet niet goed hoe 
het werkt? Dan is de gratis cursus Klik & Tik iets voor jou. 
Je begint er bij het begin. Je leert typen, e-mailen en je gaat het internet op. In een klein groepje, ge-
zellig samen met anderen, leer je computeren. Je oefent in je eigen tempo op een zelf meegebrachte 
laptop/ tablet en koptelefoon en wij geven uitleg. De lessen helpen je op weg en je kunt daarna ook 
thuis oefenen. Meld je aan of kom langs. Bel of mail ons voor vragen 0492-323245 of mail ons 
info@bibliotheeklb.nl  

Houd je geld veilig 
Een tijd geleden was er een online event van de RABO-bank: houd je geld 
veilig, herken fraude. 
Dit was een zeer interessante uitzending met deskundigen die veel ellende 
mee kunnen voorkomen. 
De uitzending was daarna (en nu nog) terug te zien via een link www.rabo-
bank.nl/veilig onder het kopje “actueel”. Eventueel rechtstreeks via 
www.rabobank.nl/veiligbankieren/online-fraude-event-15-november-2022 
 
.  

Support Actie Loterij KBO-Brabant    Doet u al mee??? 
Van de opbrengst van de loterij komt maar liefst 
80% ten goede aan onze eigen KBO afdeling 
Lieshout!! Elk kwartaal is er een trekking met 
kans op een van de vele mooie prijzen. De 
hoofdprijs is elk kwartaal zo’n mooie nieuwe 
FIAT 500. Die prijs viel enkele jaren geleden in 
Lieshout. Ook andere prijzen vielen eerder in 

Lieshout. U machtigt de Support Actie om per 
kwartaaltrekking €5,50 van uw rekening af te 
schrijven. Op uw bankafschrift vindt u uw lot-
nummer. U krijgt automatisch bericht na elke 
trekking (maart, juni, september en december) 
als u een van de vele prijzen gewonnen heeft. 
Opzeggen is ook eenvoudig: U belt even naar 

https://www.rabobank.nl/veiligbankieren/online-fraude-event-15-november-2022
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KBO-Brabant via 073 6444066. Voor meer infor-
matie en voor het actuele prijzenpakket kijk op: 
www.supportactie.nl . We hopen dat héél veel 
leden van onze vereniging gaan meespelen en 
zo hun seniorenvereniging financieel willen steu-
nen. Vraag ook vrienden, bekenden en buren of 
ze mee willen spelen om zo onze Seniorenver-
eniging/KBO Lieshout te steunen.

KBO-Beweegtuin 
Elke dinsdag- en vrijdagochtend kunt u komen sporten in 
onze beweegtuin.  
Veel mensen hebben 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.
  

Het kweken van eigen groente 

Het is al weer bijna zo ver 

Bericht van Jean Daniëls 

Hebt u er al over nagedacht om in de komende 
lente te beginnen met het kweken van eigen 
groente? Eigen groente, het hele jaar door, dus 
ook in de winter en ook als je geen groentetuin 
hebt! 
Tussen de bloemen in de siertuin: 
Natuurlijk is het zo dat het aantal vierkante me-
ter aan plant- en zaaioppervlak dat ter beschik-
king is, bepalend is voor de hoeveelheid, maar 
ook voor het soort groente dat je kunt telen. 
Maar, let wel, ook als je niet beschikt over een 
groentetuin maar wel over een siertuin, dan kun 
je aan het kweken van een kleine hoeveelheid 
eigen groente, al veel voldoening beleven. 
Er zijn groentesoorten, die zo mooi zijn dat ze 
prima passen tussen de bloemen in een siertuin 
en niet onbelangrijk is de eigenschap dat je ze 
ook nog lekker kunt opeten, hetgeen de waar-
dering ervoor, behoorlijk kan doen toenemen. 
Groente kan op die manier iets waardevols aan 
je siertuin toevoegen. 
En dan niet te vergeten de spanning, elke dag 
even kijken hoe alles is gegroeid en wanneer 
kan ik oogsten! Wat zou je zo al  in je siertuin 
kunnen telen? 
Omdat vorm en uiterlijk wel moeten passen tus-
sen de vaak sierlijke bloemen, vallen veel groen-
tesoorten af, maar er zijn er toch die het 

proberen meer dan waard zijn. Om er enkele te 
noemen, maar er zijn er meer: 
Sjalotten, prachtige planten, probleemloos te te-
len, leveren uitstekende vruchten, zeer goed te 
bewaren de hele winter door. Kropsla en breed 
blad andijvie, kan  kroppen geven als bloemen 
zo mooi. Zelfs een aantal tomatensoorten kun-
nen fraai staan tussen de wat hogere bloemen-
struiken. 

Aan de voorkant van de border misstaat een 
bedje of een rij veldsla absoluut niet en levert in 
de winter een lekkere, verse en vitaminerijke 
groente op. 
 
Groente in de moestuin: 
Wat er allemaal in een echte moestuin kan 
groeien hoeft hier niet te worden opgesomd, bij 

http://www.supportactie.nl/
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degene die er een hebben is dat meestal al ja-
ren uit ervaring bekend. 
Maar toch, het kan geen kwaad om met soort-
genoten over je ervaringen te praten, hoe be-
scherm je de gewassen tegen de vele plagen en 
zijn er wellicht varianten die beter in je tuin wil-
len groeien of zijn er andere groentesoorten van 
elders bijgekomen die hier ook goed voldoen? 
In elke groentetuin kun je voor het hele jaar 
rond in de volle grond, gezonde groente kwe-
ken, vooral de wintergroente is interessant, dan 
is de groente in de winkel duur en kun je er 
voornamelijk kasgroente kopen.  
Er zijn vele belagers die het op je lekkere 
groente gemunt hebben, rupsen, kevers, 
vlooien, luizen, mieren, slakken konijnen, vo-
gels, muizen en mollen en niet te vergeten 
schimmels en bladziektes. 

Aan de grillen van ons klimaat kunnen we niet 
veel veranderen, maar gelukkig is er tegen vrij-
wel elke belager een oplossing bedacht, ook al 
daarom is het zinvol om met ervaren  kwekers 
van gedachte te wisselen. 
Wellicht wel de voornaamste reden om zelf aan 
de slag te gaan zou moeten zijn dat in de volle 
grond en in de zon gekweekte groente gezonde 
groente is, rijk van smaak en vol vitaminen. 
Een oogst kan door velerlei oorzaken geheel of  
gedeeltelijk mislukken, maar geef na een misluk-
king de moed niet op en ga op zoek naar een 
oplossing. Tuinieren is een hobby en een vak 
dat je al doende leert en denk er aan, je moeite 
wordt goed beloond. 
 
Veel succes toegewenst ! 
Jean Daniels Lieshout 

 

  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 maart 2023. Kopiedatum 20 maart 2023.  
 
Kijk voor het jaarprogramma 2023 op onze website.  
 
Iemand een oorbel verloren in de MuseumPlusBus? Bel 06 108 28 605.  
 

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 

mailto:kbolieshout@gmail.com

