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KBO-LIEROP 
kbo-lierop@outlook.com   
www.kbo-lierop.nl  

   

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

 

Nieuwsbrief december  
 

Attentie: Kijk ook op de achterzijde van de nieuwsbrief. 

1. Op donderdag 19 december is er weer een sfeervolle 
kerstviering. We beginnen om 13:30 uur en het zal ongeveer om 17:00 uur afgelopen 
zijn. Het programma  bevat weer de gebruikelijke onderdelen met een woordje van Jan 

Zwirs, een optreden van de Koepelzangers, de toneelgroep van Herman Tesselaar en 
de afsluitende loterij. Ook de koffie met iets lekkers zal niet ontbreken.  

2. De cursus SmartPhone is afgelopen. De cursus is goed bevallen en we gaan kijken of 
we er in 2020 een vervolg aan kunnen geven. We zullen in ieder geval in januari een 
subsidieaanvraag bij de gemeente indienen. Ook de I-pad cursus is naar wens verlopen 
en we zullen kijken of er in 2020 nog interesse is voor een vervolg. We houden u op de 
hoogte. 

3. In het voorjaar gaan we kijken of we samen met Veilig Verkeer Nederland een middag 
veilig fietsen kunnen programmeren. De fietsclub van KBO-Lierop zal hier ook bij 
betrokken worden.  

4. Het riktoernooi is begonnen en duurt tot maart, om de 14 dagen op woensdagmiddag 
om 13:30 uur in de Vurherd.  
Data in 2019: 4 december, 18 december. 
Data in 2020: 8 januari, 22 januari, 5 februari en 19 februari.  
Dan wordt de kampioen bekendgemaakt. De eerste twee zittingen waren zeer 
succesvol. Supergezellig mogen we wel zeggen.  

5. Op 17 november gingen we naar de musical Anastasia. Wat een spektakel. De 
overtreffende trap is van toepassing. Een indrukwekkend, fascinerend, boeiend 
schouwspel, een prachtig stukje geschiedenis. Hier heeft niemand spijt van gehad. Na 
afloop hebben we met 18 personen nog een voortreffelijk diner gehad bij Nel van 
Oosterhout, een waardige afsluiting van een geweldige dag.   

6. Op donderdag 21 november trad het duo Side by Side op in de Vurherd. Er waren 
55 liefhebbers in de zaal die genoten van een veelzijdig repertoire aan Engels- en 
Nederlandstalige nummers. Bij het publiek waren de nummers allemaal bekend en er 
werd volop meegezongen. Het was weer erg gezellig. 

7. Voor de PSV-Stadiontour hebben zich 13 personen opgegeven. We komen nog een 
paar “man” te kort.   
De kosten bedragen € 14,50 per persoon. Dit is inclusief een rondleiding door een gids, 
bezoek aan het PSV Museum, consumptie in eetcafé De Verlenging en een PSV-
souvenir. Datum en tijd zijn nog nader te bepalen, we denken aan de maand maart, het 
wordt dan weer wat beter fietsweer. Geef even door aan Driek als je belangstelling 
hebt. Dan kunnen we aan de slag.  

Opgave activiteiten: 
Driek Doezé 
h.doeze1@hotmail.com 
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8. De nieuwe site is online. De URL is https://www.kbo-lierop.nl/. Het zal nog wel even 
wennen zijn en we zullen zeker in het begin nog wel wat moeten aanpassen, maar er 
wordt hard aan gewerkt om er iets moois van te maken. Als u ideeën of suggesties 
heeft zijn die natuurlijk van harte welkom.    

9. In januari en februari staan de winterwandeling op zondagmiddag 26 januari en de 
Willem Tell Trofee in februari weer op het programma. Meer hierover in de nieuwsbief 
van januari. 

10. Leden van KBO-Brabant kunnen nu voordelig een zorgverzekering via VGZ afsluiten, 
met een speciaal pakket, afgestemd op senioren. De korting bedraagt 4% via deze 

collectieve verzekering. Sluit u een aanvullende verzekering af, dan krijgt u een korting 
van 10%. Bovendien krijgt u het lidmaatschap van onze vereniging tot een bedrag van 
25 euro vergoed. En dat ieder jaar weer! Kijk op de site van VGZ of op de site van KBO-
Brabant.  
Overigens stond er vrijdag 22 november een negatief artikel in het Eindhovens dagblad 
waarin VGZ werd verweten te weinig zorgkosten te vergoeden. U moet afgaande op 
alle informatie uiteindelijk zelf de keuze maken, wij kunnen u slechts zo goed mogelijk 
informeren. 

11. Alle overkoepelende taken en activiteiten worden door KKGS (KBO-Kring-Gemeente-
Someren) geregeld. De informatie hierover komt niet op de sites van de afdelingen te 
staan, maar op de nieuwe site van KKGS. Voorlopig is dat: 

• Informatie over Rijbewijskeuringen 

• Ondernemerskortingen 

• Kortingen Zorgverzekeraars 

• Kortingen op Energie 

• Kortingen op Thuiszorg hulpmiddelen 

• Kortingen bij Onsledenvoordeel 

• Alles over de WMO en Zorg 

• Cliëntondersteuners  

• Vrijwillige Ouderen Adviseurs 

• Belastingen en Overheid  

• Belasting Invulhulpen 

Deze site is nog niet helemaal klaar maar komt in december online. 
 

12. Kring Someren organiseert op zondag 24 mei 2020 een bezoek aan de 
Passiespelen. Dit spectaculaire schouwspel vindt maar eens in de 5 jaar plaats. In 
de pauze krijgt u koffie met vlaai. Vertrek naar de Passiespelen in Tegelen is rond 
12.00 uur. Thuiskomst rond 19.30 uur. Exacte vertrektijden volgen als we weten wie 
er mee gaan. De kosten zijn € 45,00 inclusief busreis, entree en koffie met vlaai. U 
kunt zich opgeven bij Driek. Liefst deze week nog. 

13. We maken ons al weer op voor het nieuwe jaar en wensen iedereen fijne feestdagen en 
een mooie jaarwisseling. In december komen we nog langs om u zoals de traditie het 
gebiedt een voorspoedig 2020 te wensen. 

 
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 


