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Van de bestuurstafel    
Deze maand is onze Algemene Ledenvergade-
ring op 16 maart gehouden, zoals gebruikelijk 
in het Dorpshuis. De zaal was goed bezet, de 
sfeer was ontspannen.  
Na de pauze werd het extra gezellig met leuke 
muziek van het duo Ans en Cor Bekx. Wellicht 
was u ook van de partij? Een van de agenda-
punten is altijd het huldigen van onze leden die 
25 jaar of langer lid zijn van onze vereniging. 
Aangezien het merendeel van hen lid wordt als 
ze 60 jaar of ouder zijn hebben de meeste dan 
al een respectabele leeftijd bereikt.  
Ik had de eer om ieder van hen, door het over-
handigen van een oorkonde en een mooie bos 
bloemen, daarmee te feliciteren. En ze daarbij 
natuurlijk eens extra in het zonnetje te zetten. 
Persoonlijk vind ik het geweldig om vast te stel-
len hoe positief en actief die 80 en 90 plussers 
nog in het leven staan. Er wordt nog gebiljart, 
gefietst en in het koor gezongen. En natuurlijk 
volop gebuurt! Zal dit een deel van het geheim 
zijn van fijn oud worden?  
U leest meer over onze ledenvergadering in dit 
prikbord. Alhoewel het niet gebruikelijk is om 
nader op individuele personen in te gaan, wil ik 
deze keer toch een uitzondering maken.  
Dit jaar was er iets heel bijzonders. Mevrouw 
Maria Cooijmans-van den Baar was degene met 
de meeste kruisjes achter haar naam, ze is 98 
jaar oud. Een gezegende leeftijd. Ze woont nog 
zelfstandig in een normale gezinswoning en 

slaapt nog bo-
ven. Ook loopt 
ze nog dagelijks 
een paar maal 
per dag de trap 
op en af om de 
droger en de 
wasmachine te 
bedienen. En ze 
babbelt nog 
volop mee. We 
zien haar echter 
niet zo vaak op 
onze KBO bij-

eenkomsten. Ze heeft geen tijd meldde ze. Wel 
geeft ze haar dochters altijd geld mee om loten 
voor haar te kopen. Vandaag lukte het niet, 
maar met Kerst viel ze volop in de prijzen. Ge-
lukkig mocht ik ook haar de oorkonde en de 
mooie bloemen overhandigen. Deze keer had 
ze zich vrij kunnen maken! Ze vertelde dat in 
oktober haar achterachterkleinkind geboren is! 
De vijfde generatie dus! Als dat niet bijzonder 
is, vijf generaties! De familie hoopt natuurlijk 
dat ze 100 wordt. Wij wensen het haar van 
harte toe. En ze ontvangt een extra grote bos 
van KBO Lieshout als het zover is!  
 
Groet Toon van de Kerkhof,  
voorzitter.  

Agenda 

April 2023 Mei 2023 
Datum Pag Activiteit Datum Pag Activiteit 

Ma 3 2 Kunstgeschiedenis Woe 3  Fietsen 

Woe 5 2 Opening fietsseizoen Vrij 5  Kienen 

Vrij 7 2 Paaskienen Di 9 4 Excursie Neerkant 

Di 11 2 Alzheimercafé Di 16 4 Riviercruise 

Woe 12 2 Dr. Google Woe 17  Fietsen 

Do 13 3 Verder over wonen Vrij 19  Kienen 

Di 18 3 Leesclub    

Woe 19 2 Fietsen    

Vrij 21 2 Kienen    

Di 25 3 Schrijfgroep    

Woe 26 3 Samen uit eten WOK Veghel    
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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.  

 

Woensdagen 5 april en 19 april 2023 Fietsen 
Op de woensdagen 5 en 19 april gaan we weer fietsen. Op 5 april 
openen we het seizoen bij De Klaproos in St. Oedenrode met een kopje 
koffie en eventueel iets lekkers erbij, alles voor eigen rekening. Laat even 
weten via mail, telefoon of app (06-10828605) of je meegaat. Ook op 19 
april fietsen we weer. Aanmelden is dan niet nodig. We vertrekken vanaf 
het Dorpshuis om 9.30 uur op beide dagen. Thuiskomst zoals gewoonlijk 
steeds rond 12.00 uur.  

 
Vrijdagen 7 april en 21 april 2023 Kienen
Op de vrijdagen 7 april en 21 april a.s. gaan we weer kienen. 7 april houden 
we paaskienen. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 18.30 uur.  
Iedereen is van harte welkom.   
 

 

Maandag 3 april 2023 Kunstgeschiedenis 
Op maandag 3 april 2023 wordt al weer de 
laatste lezing kunstgeschiedenis 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 verzorgt. Tel. 06 44 26 41 
89 of via de mail i.pelsvandeven@gmail.com. 

Betalingen lopen via KBO Lieshout op rekening-
nummer NL34 RABO 0128 932 619 onder ver-
melding van Kunstgeschiedenis. 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.  

 

Dinsdag 11 april 2023 Alzheimercafé Gemert/Bakel en Laarbeek  
Het thema van de avond 
is: Veiligheid in en rondom 
huis.  
Wanneer het geheugen achter-
uit gaat komen al snel veilig-
heidsvraagstukken naar boven. 
Hoe lang mag iemand nog au-

torijden? Is het fornuis nog veilig? Hoe komt de 
zorg veilig binnen? En wat als iemand de weg 
niet meer goed weet? Hoe voorkom je dat ie-
mand gaat vallen? We gaan het deze avond 
hebben over hoe je dit zo goed mogelijk be-
spreekbaar maakt en toch de regie bij partner of 

ouders laat. De casemanager kan bij deze ge-
sprekken helpen. Zij vertelt hierover en ook de 
brandweer komt praten over wat je kunt doen 
om het huis zo veilig mogelijk te maken 
De zaal gaat om 19.00 uur open, de toegang 
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 met 
Miranda Goedemans 06-41516453 

 

Woensdag 12 april 2023 Dr. Google door Wim de Wijs
Woensdag 12 april 9.30 uur (dus niet 
19.30 uur) in het Dorpshuis.  
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 
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websites kun je je actief verdiepen in je ziekte 
en de therapeutische mogelijkheden. 
Vaak is het moeilijk om medische informatie 
juist te interpreteren. Wim de Wijs (hij ver-
zorgde bij ons ook de bijeenkomst over veilig in-
ternet) gaat ons in deze bijeenkomst tips en truc 
geven om veilig online te dokteren. In zijn pre-
sentatie gaat hij ook in op het medisch dos-
sier. Hoe kan ik me aanmelden / wat zijn de 
voor- en nadelen / wie kan mijn dossier bekijken 

/ wie heeft toegang bij dementie of overlijden. 
Ook informatie rond het donorcodicil wordt mee-
genomen. Verder is er aandacht voor preven-
tieve zorg zoals actueel nu het programma van 
"Zorggroep Synchroon".  
Aanmelden bij De Inloop op dinsdagmorgen, 
met een briefje in de KBO-bus of per mail 
naar kbolieshout@gmail.com.  
Ook niet-leden KBO zijn welkom.  

Donderdag 13 april 2023  Verder over WONEN  
We hadden een prima bijeenkomst over Wonen 
bij de KBO. Maar we moeten en willen er verder 
mee. Wat iedereen zelf al kan doen:  
Wim Hijnen als woonadviseur uitnodigen om te 
komen kijken naar het huis, waar zijn onveilige 
situaties en wat kun je zelf (laten) aanpassen. 
Wat we samen kunnen doen: 
De Dorpsraad heeft een werkgroep met als aan-
dachtsgebied "Wonen". Met hen willen we gaan 
kijken naar wat het aanbod nu is in Lieshout, 
welke bouwplannen er zijn in Lieshout en in 
hoeverre die aansluiten bij wat we in de toe-
komst nodig denken te hebben. Mogelijk kunnen 
we daar nog wensen voor doorgeven om het be-
ter aan te laten sluiten bij wat we voor onze toe-
komst in gedachten hebben. Daarnaast komen 
er ook nieuwe plannen waar we ideeën voor aan 
kunnen leveren.  

Ooit is er door de WOCOM een enquête geweest 
met als resultaat de gebiedsvisie Lieshout. Wat 
kwam daar uit? 
Welke woonvormen zijn er "in het land"? 
Gewoon eens een avond met zijn allen naden-
ken en brainstormen over deze zaken. 
We gaan dit doen op donderdag 13 april om 
19.30 uur in Het Dorpshuis in Lieshout. 
Aanmelden bij De Inloop van de KBO - via de 
Rode KBO-brievenbus of per mail naar kbolies-
hout@gmail.com. 
Ook niet-leden KBO - en vooral ook jonge inwo-
ners van Lieshout - zijn hierbij welkom. 
Een aantal andere onderdelen die in onze Wo-
nen-bijeenkomst aan de orde zijn geweest - zo-
als domotica en gemeenschapskracht - wordt 
verder uitgewerkt. 

Dinsdag 18 april 2023 Leesclub 
Op dinsdag 18 april 2023 komt de leesclub weer bij elkaar in het Zonnehof van Francis-
cushof.  
We beginnen om 14.00 uur en gaan van tevoren het boek Schemerleven lezen van de 
schrijver Jaap Robben.  
Wilt u eens komen luisteren? U bent van harte welkom.  
 

Dinsdag 25 april 2023 Schrijfgroep 
Op dinsdag 25 april 2023 houdt de schrijfclub 
weer haar bijeenkomst in het Zonnehof van 
Franciscushof. Het schrijven is een zeer ont-
spannende bezigheid en de groep doet het nog 

met veel plezier. Hebt u zin om eens langs te 
komen? U bent van harte welkom. We beginnen 
om 13.30 uur.

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 specialiteiten restau-
rant Wok Inn in Veghel. We worden om 18.00 
uur verwacht 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 uiterste datum voor opgeven is 25 april.  
We hopen weer op een grote groep en wensen 
jullie allemaal smakelijk eten. 

 

http://gmail.com/


4 

Dinsdag 9 mei 2023 Excursie Techniek met ’n ziel 
Op dinsdag 9 mei gaan we weer een mooie 
excursie maken. Dit keer naar Museum ‘Tech-
niek met ’n ziel’ in Neerkant. In dit museum 
worden we ondergedompeld in de tijd van wel-
eer. We worden verwacht om 13.30 uur en 
daarom willen we vertrekken vanaf de grote 
parkeerplaats bij het Dorpshuis om 12.30 uur. 

De excursie duurt tot 15.30 uur. De entreekos-
ten bedragen € 10,00 per persoon inclusief kof-
fie/thee, koek en rondleiding. Het adres is 
Dorpsstraat 23, 5758 AM Neerkant. Aanmelden 
bij de Inloop en dan graag opgeven of u wilt rij-
den of meerijden. Voor het meerijden graag 
€ 3,00 betalen aan de chauffeur.  

 

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. 
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. Voordat u van boord gaat 
krijgt u ook nog 1 x koffie/thee met appelgebak 
aangeboden. De cruise eindigt in het Amster-
damse Bos en hier staat de touringcar weer 
klaar om u naar Lieshout te brengen. Om onge-
veer 17.30 uur zullen we weer in Lieshout zijn. 
Aan boord van het schip is een lift en een aan-
gepast 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 
Opgeven kan nog tot 1 april. Graag zouden wij uiterlijk eind april het te betalen bedrag van de deelne-
mers ontvangen. Het te betalen bedrag is € 362,00. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL34 
RABO 0128 932 619 ten name van KBO Lieshout. 

 
Maandag 11 – dinsdag 19 september Normandië reis 
Voor de reis naar Normandië hebben we een afmelding gehad van twee personen. Op dit moment kun-
nen nog twee mensen aanmelden. Hebt u meer informatie nodig? Vraag er naar bij de Inloop.  
  

Activiteiten die hebben plaats gevonden 

Donderdag 9 maart 2023 Infomiddag Wonen 
Ruim 60 belangstellenden uit Lieshout wilden 
weten hoe het zit met wonen in de toekomst. 
Daarom waren zij op donderdagmiddag 9 
maart naar het Dorpshuis gekomen om zich 
goed te laten voorlichten. Deze infomiddag werd 
georganiseerd door de werkgroep Educatie van 
KBO Lieshout. De presentatie lag in handen van 
mevrouw Els van Daal, projectcoördinator van 
KBO-Brabant. Deze bijeenkomst was speciaal af-
gestemd op de Lieshoutse situatie. Zij werd on-
dersteund door een tiental deskundigen op ve-
lerlei gebied. Gegevens zie verder. Voor de 
pauze werden vooral cijfers getoond. Het 

percentage ouderen neemt steeds verder toe 
ten opzichte van de gehele bevolking. Steeds 
minder jongeren moeten straks zorgen voor 
steeds meer ouderen en voor de ouderen is het 
zaak daar goed over na te denken en actie te 
ondernemen. In de toekomst zullen er niet ge-
noeg woningen zijn voor ouderen. Ook zal er 
niet genoeg zorgpersoneel zijn om voor de ou-
deren te zorgen. Het komt er op neer dat de ou-
deren voor elkaar zullen moeten zorgen als de 
nood aan de man komt. Voor de pauze dus de 
cijfers en na de pauze werden mogelijke oplos-
singen aangedragen. Op tijd inschrijven voor 
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een woning en nadenken over koop of huur en 
met welke voorzieningen, eventueel een mantel-
zorgwoning plaatsen bij of voor een van kin-
deren of kleinkinderen die een handje kunnen 
toesteken. Op tijd contact opnemen om je huis 
te laten controleren op mogelijke aanpassingen 
door een KBO-gecertificeerde woonadviseur en 
kijken welke digitale hulpmiddelen beschikbaar 
zijn. De deskundigen konden op veel vragen een 
passend antwoord geven. Voor sommige oplos-
singen is een lange doorlooptijd vereist, maar er 
zijn ook aanpassingen die simpel en snel gereali-
seerd kunnen worden. Kun je reageren op een 
nieuwbouwproject, laat dan zeker die kans niet 
lopen. Het is vooral zaak te zorgen dat je ge-
zond blijft en in beweging blijft en dat je een 
netwerk hebt. Vooral dat netwerk is belangrijk, 
want daar moet je op terug kunnen vallen. 
Daarin investeren is van levensbelang. Met deze 
boodschap en met een stapels folders en advie-
zen keerden de aanwezigen huiswaarts om de 
informatie in praktijk te brengen. Voor diegenen 
die nog een stapje verder willen zetten is er de 

mogelijkheid om aan te melden voor een ver-
volg. Belangstelling: neem contact op met  
kbolieshout@gmail.com 
Wilt u contact met een van de aanwezige des-
kundigen dan volgen hier voor u de namen en 
mailadressen:  
Els van Daal: evandaal@kbo-brabant.nl  
Domo-safe-tica: domosafetica@hotmail.com 
Dorpsraad: info@dorpsraad-lieshout.nl 
Wethouder Ouderen: monika.slaets@laarbeek.nl 
Dorpsondersteuner Lieshout:  
miranda.goedemans@levgroep.nl 
Ouderenondersteuner:  
suzan.dekoning@levgroep.nl 
Wocom: h.v.lierop@wocom.nl 
Mantelzorgmakelaar Irene Meulendijks: 
info@wijzerinzorg.com 
Woonadviseur Wim Hijnen:   
info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 
Gemeenschapskracht Wim van Hest:  
wvanhest@telfort.nl 
 

 

Maandag 13 maart 2023 Leesclub 
Op maandag 13 maart 2023 hield de leesclub 
weer een bijeenkomst. We hadden het boek De 
Camino gelezen van de schrijfster Anya Nie-
wierra. Het is een literaire thriller waarin de 
route naar Santiago de Compostella een belang-
rijke rol speelt, maar ook de oorlog in voormalig 

Joegoslavië. We waren het er over eens dat dit 
een van de mooiste boeken was die we als lees-
club ooit gelezen hadden en dat zijn er al ruim 
80. Wilt u weten welke boeken we al gelezen 
hebben, kijk dan op de website www.kbolies-
hout.nl. Het boek kreeg een 8 ½.  

 
Dinsdag 14 maart 2023 Schrijfgroep 
Op dinsdag 14 maart 2023 was er weer een 
gezellige bijeenkomst van de schrijfgroep. Er 
waren weer twee onderwerpen om over te 
schrijven. De eerste opdracht luidde: Schrijf een 

grappig verhaal en de andere moest over de 
lente gaan. Het gaf weer veel stof tot schrijven 
en praten. Wilt u eens komen luisteren en mee-
schrijven? U bent van harte welkom.  

 
Donderdag 16 maart 2023 Algemene Ledenvergadering 
Op donderdag 16 maart 2023 werd de Alge-
mene Ledenvergadering gehouden in de grote 
zaal van het Dorpshuis. Ruim 75 leden hebben 
deze vergadering bezocht. Na de opening en het 
welkomstwoord van de voorzitter werd de 
agenda vastgesteld. Ook de goedkeuring van 
het verslag van de algemene ledenvergadering 
van 22 maart 2022 was een hamerstuk. Er wa-
ren enkele berichten van verhindering, waarna 
de overledenen werden herdacht van het jaar 
2022 en van de eerste paar maanden van 2023. 
Hiervoor werd een ogenblik stilte gehouden. Na 
deze herdenking werden de jubilarissen van het 
jaar 2022 gehuldigd. Niet aanwezig waren me-
vrouw Angeline van Berlo-Veltrop en mevrouw 

Annie van Kaathoven. Zij zijn op een later tijd-
stip door enkele bestuursleden bezocht. Wel 
aanwezig waren: de heer Martien Bouwdewijns, 
de heer Toon Korsten, mevrouw Martha van 
Hoof-van Osch en mevrouw Maria Cooijmans-
van den Baar. De voorzitter had mooie woorden 
voor hen en voor ieder was er een mooie oor-
konde en een bos bloemen. Natuurlijk werden er 
foto’s gemaakt en de jubilarissen zelf wilden ook 
nog een woordje zeggen.  
Na deze feestelijke huldiging werden de vrijwil-
ligers bedankt die het hele jaar klaar staan om 
alles in goede banen te leiden. Mevrouw Anneke 
op d’n Buijs nam afscheid als vrijwilliger. Zij 
heeft vele jaren lang de PR van de vereniging 
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verzorgd. In al die jaren heeft zij veel stukjes 
naar de Mooi Laarbeek Krant, Rond de Linde en 
andere bronnen gemaakt. Er was een woord van 
dank en een mooie bos bloemen voor haar. Ge-
lukkig is er een opvolger gevonden in de per-
soon van Nelly de Groot.  
Het volgende agendapunt was het jaaroverzicht 
van de secretaris over het jaar 2022. Hiervoor 
was applaus. Dit verslag is ook te lezen op de 
website www.kbolieshout.nl en als u een papie-
ren verslag wilt kunt u dat melden bij het secre-
tariaat. Hierna volgt het jaarverslag van de pen-
ningmeester met uitleg en de begroting voor 
2023. Namens de kascommissie leest Teun van 
Hoof het goedkeurende verslag voor. Teun van 
Hoof is aftredend en als nieuw kascommissielid 
wordt Nelly de Groot benoemd. Met een applaus 
wordt het bestuur en de penningmeester gede-
chargeerd. De penningmeester heeft nog een 
fijne mededeling: de contributie zal ook in 2024 
niet verhoogd worden. 
Ook de bestuursverkiezing is een jaarlijks terug-
kerend punt. Aftredend en herkiesbaar zijn Elly 
Kuijlaars-van Vlerken en Toon van de Kerkhof. 
Beiden worden met applaus herkozen. Toon van 
de Kerkhof, die nog steeds interim-voorzitter 
was, wordt weer gekozen als voorzitter en op 
verzoek meldt hij dat hij geen interim meer zal 
zijn maar voorzitter. Ook hiervoor applaus. Er 
wordt een nieuwe bestuurskandidaat voorgedra-
gen en wel Hélène Wunderink-de Wit, die al 

enkele maanden de ledenadministratie verzorgt. 
Ze wordt bij acclamatie gekozen.  
Bij de rondvraag wordt een vraag gesteld over 
een verstuurde mail, waarna de vergadering 
wordt gesloten en er een korte pauze volgt met 
gratis loterij. Na de pauze is er een optreden 

van het muzikale duo Cor en Ans Bekx die de 
aanwezigen nog geruime tijd wisten te verma-
ken met mooie muziek. Na hun optreden volgt 
nog de trekking van de loterij, waarna de aan-
wezige leden huiswaarts keerden. Zie de web-
site voor de foto’s.  

 
Maandag 20 maart 2023 Jaarvergadering Seniorenkoor 

Ook Seniorenkoor Vogelenzang hield de jaarver-
gadering en wel op maandag 20 maart 2023.  
Vanwege ziekte van de voorzitter hanteerde diri-
gent Arie Ketelaars de voorzittershamer. Bij de 
mededelingen werd vermeld dat het koor vanaf 
april weer in de kerk gaat repeteren, zoals al  
enkele jaren gebruikelijk is in de zomermaan-
den. De eerste repetitie in de kerk zal zijn op 3 
april 2023. Over het verslag van de algemene le-
denvergadering van vorig jaar kwamen geen op-
merkingen zodat dit verslag werd goedgekeurd 
met dank aan de secretaris. Ook het jaarverslag 
over 2022 werd behandeld en goedgekeurd 
waarvoor dank. Hierna kreeg de penningmeester 
het woord om het financiële verslag van 2022 te 
behandelen. Voor de goede orde zij vermeld dat 
de kascontrole voor de financiële administratie 

van het koor onder beheer van de KBO valt en 
hiervan heeft de kascontrolecommissie vorige 
week verslag gedaan en goedkeuring gegeven 
tijdens de algemene ledenvergadering van de 
KBO. Over 2022 was een klein negatief saldo. 
Anders is dit met de begroting voor 2023 die 
een groter financieel tekort geeft. Hierover 
wordt gediscussieerd en het zou mooi zijn als 
het ledenaantal van het koor zou toenemen. Dit 
zou de financiële positie van het koor in posi-
tieve zin versterken. Toch komt de penning-
meester met de boodschap dat de contributie 
voor het koor niet verhoogd zal worden voor 
2024 waarvoor applaus. Het jaarprogramma 
2023 wordt gepresenteerd en ondertussen is 
hierop al een wijziging gekomen. De H.H. Mis-
sen in het Elkerliek ziekenhuis gaan met ingang 
van Pinksteren stoppen, waardoor het optreden 
van ons koor in september komt te vervallen. Na 
een korte pauze volgt de bestuursverkiezing. 
Henk Vogels is aftredend en herkiesbaar 

Boven v.l.n.r.: Martha van Hoof-van Osch, Ma-
ria Cooijmans-van den Baar, Martien Bouwde-
wijns. Onder v.l.n.r.: Angeline van Berlo-
Veltrop, Toon Korsten, Annie van Kaathoven.   
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waarvoor een dankbaar applaus gegeven wordt.  
Het is een goede gewoonte om jaarlijks de 
teams te bedanken met een kleine attentie.  
Jeanne van de Ven wordt bedankt voor haar in-
zet bij verjaardagen, Agatha Verboven voor het 
correct verzorgen van de muziek en Wies van 
Eck en Elly van Hek voor het bezoeken van de 

zieken. Tevens is er een attentie voor dirigent 
Arie Ketelaars en pianist Wim Ederveen. De da-
mes en heren geven bovendien te kennen ook 
volgend jaar weer beschikbaar te zijn. De diri-
gent spreekt nog een woordje en er zijn enkele 
vragen voor de rondvraag, waarna de vergade-
ring wordt gesloten. 

 

Jarige leden vanaf 80 jaar 
Wanneer u de leeftijd bereikt van 80 jaar, 85 jaar of 90 jaar ontvangt u van uw KBO een felicitatiekaart 
én een attentie. Vanaf 90 jaar krijgt u dat verder elk jaar! Tussen de 80 en 90 ontvangt u ieder jaar 
een mooie felicitatiekaart van uw Seniorenvereniging.  

De jarigen van april zijn: 

Mevr. P. v.Vijfeijken-Meulendijks  01-04-1939  
Mevr. Th. Eijfferts- Strik   05-04-1928  
Mevr. M. v.d.Kam-Teunissen  08-04-1932  
Dhr. M. Bekx    09-04-1939  
Mevr. M. v. Stiphout-Jansen  13-04-1942 
Dhr. J. Daniels    14-04-1937  
Mevr. E. Pardoel-Ketelaars  15-04-1938  
Dhr. P. Dekkers    15-04-1940  
Dhr. M. Verboven   16-04-1942  
Mevr. L. v. Zon-Grieten   17-04-1940  

Mevr. G. Maas-Gilsing   19-04-1942  
Dhr. Th. v.d. Biggelaar   21-04-1940 

 Dhr. H. Arends    22-04-1941  
Mevr. M. v. Loen-Teepen   25-04-1938  
Dhr. L. Maas    25-04-1939  
Mevr. W. Opheij-Ophey   26-04-1936  
Mevr. M. Kornuijt-van Erp  27-04-1934  
Mevr. F. Verkuijlen-Leijten  27-04-1939  
Mevr. J.v.d.Biggelaar-Voets 28-04-1938 
Dhr. A. Maas  29-04-1939  

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. 
 

 

Overlijden 
Op 9 maart 2023 is ons KBO-lid de heer Toon van den Broek overleden. Hij is 76 jaar oud geworden 
en was vanaf 2011 lid van de KBO. Toon woonde Dorpsstraat 28 in Lieshout.  
Wij wensen de nabestaanden van de overledenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.  

Nieuwe leden 
Deze maand hebben we weer een nieuw lid en twee gastleden mogen inschrijven namelijk:  
De heer André van der Linden, Brabantlaan 32 Aarle-Rixtel 
Mevrouw Ans Henskens, Musselstraat 6 ’s Hertogenbosch, (gastlid) 
Mevrouw Teresa van den Hurk-van Tilborg, Klarinetstraat 37, Helmond (gastlid)  
Wij heten hen van harte welkom bij onze vereniging.  

 

Een diamanten paar en drie gouden paren 
 
Op 7 februari 2023 waren Wim en Nelly Gilsing 60 jaar getrouwd. 
Zij hebben dit samen met hun gezin gevierd.  
De redactie feliciteert hen van harte met deze bijzondere mijlpaal.  
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Gouden paren 
Piet en Henny van Bussel waren 50 jaar getrouwd. Ook voor hen 
zijn er felicitaties en nog veel gelukkige en gezonde jaren samen.  
 
Eveneens 50 jaar getrouwd waren Leo en Mia van de Ven en Hein 
en Mien van Kleef. Van hen is geen foto beschikbaar.  
 
Ook voor deze twee paren zijn er gelukwensen en veel gezonde en ge-
lukkige jaren samen.   
 
 

 

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. 
 

  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 24 april 2023. Kopiedatum 16 april 2023.  
 
Kijk voor het jaarprogramma 2023 op onze website.  
 

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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