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

Nieuwsbrief februari 2020

LIEROP
Opgave activiteiten:
Driek Doezé
h.doeze1@hotmail.com

1. 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.
2. Op donderdag 20 februari gaan we kienen in Henricushof. Voor de eerste keer bij KBOLierop. We beginnen om 14:00 uur en de kienkaarten kosten 5 euro per stuk. Er zijn
diverse prijzen te winnen en we sluiten rond 16:30 uur af. Er zijn slechts 40 plaatsen
beschikbaar en vol is vol. U kunt zich opgeven bij Driek.
3. Op zaterdag 29 februari schieten we weer om de Willem Tell Trofee in den Doel bij van
Oosterhout.. We beginnen om 14:00 uur. De kosten zijn 5 euro pp. We zijn benieuwd wie
er dit jaar met de eer gaat strijken en de trofee mee naar huis neemt. Geef je op bij Driek.
4. Op 5 maart houden we onze jaarvergadering. In de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering, als bijlage bij deze nieuwsbrief, leest u daar alles over.
5. Op maandagmiddag 16 maart organiseren we een vitaliteitsmeting in de Vurherd. Aan de
hand van metingen krijgt u inzicht in uw gezondheid en conditie. Vrijwilligers van KBO
Brabant en professionals staan voor u klaar om u te begeleiden en persoonlijk advies te
geven. In de flyer, die bij de nieuwsbrief van maart wordt meegegeven, komt nog meer
informatie. Maar u kunt zich nu al opgeven bij Driek.
6. Voor de PSV-Stadiontour hebben zich 19 personen opgegeven. De kosten bedragen
€ 14,50 per persoon. De datum is op 1 april vastgelegd om 14:00 uur. Vertrek per fiets om
12:45 uur bij de kerk, u kunt er natuurlijk ook met auto naar toe gaan. We sluiten dit nog
kort. We zijn rond 17:00 uur thuis. Geef even door aan Driek als je belangstelling hebt.
7. Is er nog belangstelling voor een cursus SmartPone of een cursus I-Pad? Geef dit door
aan Driek. Bij voldoende belangstelling starten we zo snel mogelijk.
8. De nieuwe site is online. Mocht u nog problemen hebben dan kunt u contact opnemen met
Driek Doezé (06-385 900 85).
9. Samen met Lierop Leeft bieden we een gratis cursus “Goed omgaan met dementie in je
vereniging” aan. In een interactieve workshop van één uur krijgt u oog voor de problemen
waar mensen met deze ziekte tegen aanlopen. U kunt aan Driek Doezé doorgeven als u
interesse heeft voor deze bijeenkomst. Datum en tijd moeten nog vastgesteld worden.
10. Het riktoernooi is bijna afgelopen, nog twee middagen 5 februari en 19 februari. Dan
wordt de kampioen bekendgemaakt. Volgend jaar komt er zeker een vervolg.
11. De winterwandeling was weer een groot succes. Gezellig en actief met leuke koffiepauzes
en een heerlijk winterkostmenu bij Wim en Nellie.
Met vriendelijke groeten, het bestuur van KBO-Lierop
➢ Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop
➢ Kijk ook bij deelnemerslijsten op de site of u zich heeft opgegeven voor een activiteit
➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid

