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LIEROP

Nieuwsbrief mei 2020
1. Er is sinds de vorige nieuwsbrief weinig veranderd. De maatregelen van de overheid zijn
nauwelijks versoepeld, de ruimte die we krijgen blijft beperkt. Alle activiteiten van
KBO-Lierop liggen nog steeds stil. We leggen er ons bij neer en hopen met u dat we snel
wat meer ruimte krijgen.
2. De belclub belt nog steeds regelmatig met een groot aantal leden, waarvan we weten dat
ze het fijn vinden om een keer een praatje te maken. Op de site staat een verslag van een
paar leden van de belclub, dit geeft een mooi beeld van de waarde, die deze telefonische
contacten voor onze leden hebben. Zolang de maatregelen van de regering gelden gaan
we door met deze telefoontjes.
3. Ons KBO-Lid, Tiny Steenbakkers is sinds kort Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Dilia Blok verraste Tiny op haar thuisadres aan De Wertstraat. Tiny zet zich
al 40 jaar in voor de leefbaarheid in Lierop en voor de gezondheid van de burgers in
Someren. Namens KBO-Lierop feliciteren wij Tiny met deze dik verdiende koninklijke
onderscheiding. Ook KBO-Brabant heeft Tiny van harte gefeliciteerd. Tiny, wij zijn zeer
trots op jou.
4. Vorige week hebben we iedereen een kaart gestuurd met een mooie foto van ons Lierop,
die door Peter van Schalen beschikbaar is gesteld. Wij hopen dat wij u hiermee een
plezier hebben gedaan. Het zijn kleine dingen die aangeven dat de mogelijkheden om iets
voor onze leden te betekenen zeer beperkt zijn.
Op het binnenpleintje van Henricushof werden op initiatief van Dilia Blok en Mark van
Horik ouderen verwend met een optreden van meerdere artiesten. Deze activiteiten
worden georganiseerd met als doel elkaar een hart onder de riem te steken in deze
sociaal onwennige tijden. Samen met KBO-Brabant stimuleren wij dit soort initiatieven en
waarderen het zeer dat de gemeente daarin actief ondersteuning biedt.
5. Bij deze nieuwsbrief zit ook een puzzel. U kunt de puzzel oplossen en de oplossing
opsturen naar Driek Doezé, h.doeze1@hotmail.com of bellen 06 - 385 900 85. We
verloten een prijsje onder de juiste inzendingen. Iedereen kan meedoen en maakt kans.
Natuurlijk houden we u op de hoogte van de prijswinnaar van de maand mei.
6. Samen met deze nieuwsbrief sturen we ook de brief van Dilia Blok waarin ze alle inwoners
informeert over de Corona crisis. Deze brief heeft ook op Slaponline gestaan. Wij vonden
het wel zinvol om iedereen een papieren versie te sturen, zodat u de informatie van de
gemeente nog een keer op uw gemak na kunt lezen.
7. Op de site van KBO-Brabant kunt u de digitale ONS lezen. Op de pagina van “ONS
MAGAZINE” staat alvast de afbeelding van de ONS van mei. De link naar de PDF, als je
op de afbeelding klikt, werkt pas op de verschijningsdatum van 4 mei. Verderop op
dezelfde pagina vindt u ook de voorgaande nummers van het magazine.
De link naar deze pagina is: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/.
8. We willen nog eens benadrukken dat we als bestuur hopen, dat we de crisis allemaal goed
doorkomen en dat we ons gewone leven weer snel op kunnen pakken. We beseffen ook
dat dit niet vanzelf zal gaan en dat we er met zijn allen alles aan moeten doen om de
risico’s zo laag mogelijk te houden.
Met vriendelijke groeten, het bestuur van KBO-Lierop
➢ Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop
➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid

