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LIEROP 

Nieuwsbrief juni 2020  
 

 Agenda: 

 11 juni: Start Jeu de Boules 
 

Activiteiten: 

1. Het bestuur heeft met de gemeente overlegd of de jeu de boules club weer kan gaan 
boulen, onder strikte voorwaarden uiteraard. Er is een protocol met looplijnen bij de 
gemeente ingediend en goedgekeurd en op 11 juni worden weer de eerste wedstrijden 
gespeeld. We spelen op 4 dagdelen met maximaal 12 leden tegelijkertijd. Er wordt iedere 
week een nieuw rooster gemaakt, zodat iedereen kan spelen. 

2. De fietsclub wacht de maand juni nog even af om te zien of de verbeteringen betreffende het 
Coronavirus stand houden.  

3. In Henricushof kunnen we voorlopig nog niet biljarten en kaarten. We overleggen 
voortdurend met de beheersgroep om te kijken wanneer we deze activiteit weer verantwoord 
kunnen oppakken.  

4. Bij deze nieuwsbrief zit weer een puzzel. U kunt de puzzel van juni oplossen en de 
oplossing opsturen naar Driek Doezé, h.doeze1@hotmail.com of bellen 06 - 385 900 85. We 
verloten weer een prijsje onder de juiste inzendingen. Iedereen kan meedoen en maakt 
kans. In mei hebben 31 leden de juiste oplossing ingezonden en zijn Martien en Ria Megens 
als winnaar uit de bus gekomen. Ze hebben de prijs met genoegen in ontvangst genomen. 
 

Zorg en Welzijn 

5. Vanwege de versoepeling van de Coronamaatregelen heeft het bestuur van KBO-Lierop 
besloten om het belclubje vanaf 1 juni stop te zetten. Met een paar leden wordt nog contact 
onderhouden, zij stelden dat op prijs. De 13 vrijwilligers die contact hebben onderhouden 
met 68 mensen uit Lierop, die wat extra aandacht konden gebruiken, kijken met voldoening 
terug op deze activiteit. Ze hebben er zelf met veel plezier aan meegewerkt en ook de 
gebelden stelden de extra aandacht van KBO-Lierop zeer op prijs. Het bestuur bedankt de 
vrijwilligers dan ook van harte en wenst dat iedereen van de versoepelde vrijheid kan gaan 
genieten. Als het nodig is kunnen we de belclub zo weer opstarten. 

 

Bestuur: 

6. We krijgen al iets meer ruimte van de overheid. Mondjesmaat worden er weer activiteiten 
vrijgegeven. Wij volgen de landelijke richtlijnen en proberen voorzichtig weer zaken op te 
pakken. Het coronavirus is nog niet weg en we moeten heel nauwgezet te werk gaan. Het 
bestuur is zich daar terdege van bewust en neemt geen onverantwoorde beslissingen. 

7. We betreuren het dat veel leuke activiteiten voorlopig nog niet door kunnen gaan. We 
zoeken inventief naar mogelijkheden om iets voor u te kunnen betekenen maar activiteiten 
waar veel personen aan deel kunnen nemen zijn nog niet mogelijk. We kijken wat mogelijk is 
en geven daar zo snel mogelijk een invulling aan. Misschien heeft u ook nog ideeën waar wij 
niet aan gedacht hebben? Laat het ons weten.  

 

Bestuur van KBO-Lierop 

➢ Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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