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Lees verder op de achterzijde >>>>>>>>>> 

LIEROP 

Nieuwsbrief oktober  
 

Attentie: voor het eerst krijgen we alles niet op 
1 pagina!!! Kijk ook op de achterzijde van de nieuwsbrief. 

1. De fietstocht van 4 en 5 september was super, een prachtige route, lekker eten en mooi 
weer. Iedereen was tevreden. Ton, Miny, Ria en Martien bedankt. 

2. Het Burlen in Maarheeze was een succes, mooie fietstocht en een lekker ontbijt bij de 
Daatjeshoeve. Alleen de bok had de spreekwoordelijke pruik op en keurde ons geen 
Burl waardig. Dat was jammer. 

3. Met 16 deelnemers viel de opkomst bij het Curlen enigszins tegen, maar het plezier was 
er niet minder om. We hebben een supergezellige middag gehad en Wil Hofland en Jan 
Bongers kunnen gaan vegen. Zij wonnen de Bezem. 

4. De cursus SmartPhone, die we samen met Lierop Leeft organiseren, is met 10 
deelnemers gestart. De cursisten hebben er zin in krijgen in 8 bijeenkomsten uitleg over 
de SmartPhone.  

5. Voor de dagreis naar Gouda moest de EMA de grootste bus inzetten die ze tot haar 
beschikking heeft. Er waren 58 leden die zich voor de reis hebben opgegeven en weer 
genoten hebben van een uitstekend verzorgde dagtocht. Het museum, de kerk, de 
lunch en het diner, het was allemaal puik in orde. Ook het weer liet het niet afweten, het 
bleef overwegend droog en de temperatuur was prima.  

6. De cursus I-pad/Tablet is gestart op 1 oktober. Ook hier is men vol goede moed 
begonnen.  

7. Dinsdag 8 oktober is er om 14:00 uur in de kerk in Ommel een Middag van 
Bemoediging. U moet zich hier wel voor opgeven. Lees meer op onze site bij het item 
“Ook interessant voor u”. U kunt zich opgeven bij Trees Welten. 

8. Op woensdag 9 oktober organiseren we onder deskundige begeleiding een cursus 

valpreventie in de Vurherd. Voorlopig is dit een éénmalige bijeenkomst. De cursus 
begint om 14:30 uur. U kunt zich nog opgeven bij Driek. 

9. Donderdag 24 oktober regelen we om 14:00 uur een rondleiding op natuurbegraafplaats 
het Schoorsveld in Heeze. We vertrekken rond 13:15 uur per fiets bij de kerk. U kunt 
zich nog opgeven bij Driek. 

10. Het riktoernooi begint in november en duurt tot maart, om de 14 dagen op 
woensdagmiddag om 13:30 uur in de Vurherd.  
Data in 2019: 6 november, 20 november, 4 december, 18 december. 
Data in 2020: 8 januari, 22 januari, 5 februari en 19 februari.  
Dan wordt de kampioen bekendgemaakt. U kunt zich aanmelden bij Driek.  

Opgave activiteiten: 
Driek Doezé 
h.doeze1@hotmail.com 
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11. De jeu de boulesclub heeft 3 keer een uitwisseling gehad, drie gezellige middagen die 
uitstekend waren georganiseerd en waar we met veel genoegen op terugkijken. 
Reclame voor KBO Lierop.  
  

12. Bridgeclub Koliebri wil een beginnerscursus bridgen organiseren. Bridge houdt je 
mentaal fit. Het stimuleert je concentratie en geheugen. En het is nog leuk ook. Heeft u 
interesse, dan kunt u zich opgeven bij Driek. Bij voldoende belangstelling wordt er in 

overleg voor KBO-Lierop een exclusieve cursus gestart. 

13. KBO-Lierop wil een actief ledenwerfbeleid gaan voeren en heeft in een werkgroepje 
een aantal actiepunten opgesteld. We richten ons specifiek op alle inwoners van Lierop, 
die (binnenkort gaan) stoppen met werken of gestopt zijn met werken. Zij ontvangen 
een kennismakingspakket en worden door KBO-Lierop daarna een aantal keer 
persoonlijk benaderd. Een werkgroepje van 3 personen, waarvan 1 bestuurslid, gaat 
zich continu bezighouden met deze nieuwe manier van ledenwerving.  
Van belang hierbij is geïnformeerd te worden zodra iemand stopt met werken, of 
binnenkort gaat stoppen met werken. U, als lid, kunt ons tippen als er in uw omgeving 
iemand is die in aanmerking komt voor zo’n kennismakingspakket.  
Daarnaast gaan we ons wat actiever profileren met verslagen op Slap Online, op Siris 
en op Facebook. Dit om voortdurend te laten zien waar we als actieve vereniging mee 
bezig zijn en hoeveel plezier onze leden aan ons zeer gevarieerd programma beleven. 

.         

Met vriendelijke groeten, het bestuur van KBO-Lierop 

 

 

➢ Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

➢ Kijk ook bij deelnemerslijsten of u zich hebt opgegeven voor een activiteit 

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
 

 


