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LIEROP 

 

Nieuwsbrief januari  
 

Attentie: Kijk ook op de achterzijde van de nieuwsbrief. 

1. Op donderdag 19 december hadden we weer een geslaagde 
kerstviering. Een mooi en boeiend kerstverhaal van pastoor Jan Zwirs. 
Onderhoudende kerstlieden van de Koepelzangers en een leuk toneelspel van het 

Somerens toneelgezelschap onder leiding van Herman Tesselaar. Ook de loterij verliep 
voorspoedig met veel kleine prijsjes. Meer dan 100 leden hebben er weer van genoten. 

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 2020: 8 januari, 22 januari, 5 februari en 
19 februari. Dan wordt de kampioen bekendgemaakt. Het toernooi verloopt uitstekend 
en iedereen is enthousiast. 

5. Op 26 januari staat de winterwandeling op de agenda. De 15 km start om 13:00 uur en 
de 10 km om 14:00 uur. Rond 17:00 uur gaan we een hapje eten bij Nel van 
Oosterhout. Een driegangen winterkostbuffet staat daar op ons te wachten. De kosten 
daarvan zijn € 17,50 inclusief 1 consumptie. U kunt zich alleen opgeven voor het 
wandelen (5 of 10 km), of voor het wandelen en eten, of alleen voor het eten. Geef je op 
bij Driek.  

6. Op donderdag 20 februari gaan we kienen. Voor de eerste keer bij KBO-Lierop. 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 af. Er zijn slechts 40 plaatsen beschikbaar en vol is 
vol. U kunt zich opgeven bij Driek. 

7. Op zaterdag 29 februari schieten we weer om de Willem Tell Trofee. 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.  

8. Op maandagmiddag 16 maart organiseren we een vitaliteitsmeting. Dit doen we samen 
met KBO-Brabant en Lierop Leeft. We houden u op de hoogte. U kunt zich nu al 
opgeven bij Driek. 

9. Voor de PSV-Stadiontour hebben zich 19 personen opgegeven. 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. De datum is op 
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1 april vastgelegd. Vertrek per fiets om 12:45 uur bij de kerk, u kunt er natuurlijk ook 
met auto of bus naar toe gaan. Wellicht kunnen we met de leden die niet meefietsen 
samen iets regelen. We zijn rond 17:00 uur thuis. Geef even door aan Driek als je 
belangstelling hebt.  

10. De nieuwe site is online. Om de deelnemerslijsten te openen moet u uit 
veiligheidsoverwegingen eerst inloggen. U zult eenmalig met uw lidmaatschapsnummer 
een wachtwoord aan moeten maken. Mocht het u nog niet gelukt zijn kunt u contact 
opnemen met Driek Doezé (06-385 900 85). 

11. KBO-Lierop stuurt regelmatig een e-mail met allerlei actuele berichten. Dit gebeurt via 

LEA-WEB, ons ledenadministratieprogramma. Als uw mailadres correct vermeld is in 
LEA-WEB, krijgt u deze e-mailberichten ook. Als u geen mail ontvangt kan het zijn dat 
uw mailadres niet bekend is bij ons.  
Daarom zullen we op 20 januari 2020 om 12:00 uur een testmail verzenden, een soort 
van KBO-alert. Als u dit alert niet ontvangt, mag u een mail sturen naar Narda Bongers 
(j.bongers39@kpnplanet.nl), zodat uw gegevens in LEA-WEB ingevoerd kunnen 
worden. Dan blijft u ook op de hoogte. 

12. Samen met Lierop Leeft bieden we een gratis cursus “Goed omgaan met dementie in je 
vereniging” aan. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen 
in ons dorp. 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. 

 

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 hebt opgegeven voor een activiteit 

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 


