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Nieuwsbrief april 2020  

1. In verband met het Coronavirus zijn alle activiteiten van KBO-Lierop afgelast en voorlopig 
stilgelegd. Het kaarten, biljarten, jeu de boules, bezoek aan het Philipsstadion, de 
natuurwandeling, een voorlichting over Veilig Fietsen, een muziekmiddag met Go For It, 
niets kan nog doorgaan. 
Ook wij staan machteloos en kunnen niet anders dan de ontwikkelingen afwachten en 
gevolg geven aan de regelgeving van de landelijke overheid en gemeenten. Laten we met 
zijn allen een beetje op elkaar letten en hopen dat we de crisis goed doorkomen en onze 

activiteiten snel weer kunnen hervatten. Wij houden u op de hoogte via de site, de mail en 
de nieuwsbrief. 

2. De landelijke vastenactie heeft advies gegeven om de actie nu uit te stellen tot een latere 
datum. Dit advies is in overleg met de locatieraad van Lierop overgenomen. 

3. Het bestuur van KBO-Lierop heeft in verband met de Corona-crisis samen met Lierop 
Leeft een belclubje opgericht. Onze leden die op dit moment de meeste sociale contacten 
moeten missen, worden door een belgroep regelmatig gebeld om een praatje te maken en 
te informeren of ze de tijd goed doorkomen met de beperkingen die door de overheid zijn 
opgelegd. De eerste reacties zijn heel positief. Het initiatief wordt zeer gewaardeerd.  
Daarnaast heeft KBO-Brabant ook een flyer gemaakt om mensen op te roepen zich aan te 
melden voor een belregister. Lees meer hierover in de flyer “Onze Belcirkels”. Deze flyer is 
onder onze leden verspreid. Dit belregister wordt door KBO-Brabant geregeld en staat los 
van het “belclubje” van KBO-Lierop en Lierop Leeft. 

4. De jaarvergadering is goed verlopen. Veel onderwerpen kwamen aan de orde en werden 
op een scherm geprojecteerd, zodat iedereen de vergadering goed kon volgen. Het 
jaarverslag en de financiële verantwoording werden goedgekeurd. Het reglement werd 
aangenomen en komt op de site te staan. In goed overleg werd er een aantal voorstellen 
aangenomen.  
De vergadering is met meerderheid van stemmen akkoord gegaan met een 
contributieverhoging van € 20,- naar € 25,- in 2021. We wachten de vergadering van de 
Kring nog even af alvorens we de contributie definitief verhogen, omdat we voor alle 
afdelingen dezelfde lijn willen trekken en het voorstel tot contributieverhoging in ieder 

geval in de Kring af willen stemmen. 
Jan van den Heuvel werd als nieuwe voorzitter benoemd. Trees Welten nam afscheid en 
werd nog eens uitdrukkelijk in het zonnetje gezet. Anita Hurkmans gaat zich in het bestuur 
inwerken en wil volgend jaar als bestuurslid toetreden. We zijn ervan overtuigd dat Anita 
zich zeer enthousiast op haar bestuurstaken gaat storten en wensen haar dan ook alle 
succes. 
Alle vrijwilligers werden bedankt en de vergadering werd afgesloten met een koffietafel bij 
Nel en Wim, die weer voortreffelijk smaakte. Het was weer ouderwets gezellig. 

. 

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 

https://www.kbo-lierop.nl/files/2020/03/Onze-Belcirkels.pdf

