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Nieuwsbrief september 2020  
 
Activiteiten: 

1. De Jeu de Boules club speelt nog steeds 3 keer per week met niet meer dan 12 personen 
tegelijk. Voorlopig wijken we nog niet af van het schema, dat ons door het Coronavirus is 
opgelegd. We moeten nog steeds voorzichtig te werk gaan en geen onnodig risico lopen. 
Natuurlijk willen we graag weer opstarten met de competitie en het uitwisselingsprogramma 
met de overige afdelingen van Kring Someren, maar dat zit er voorlopig nog niet in. 

2. De fietsclub is ook weer voorzichtig opgestart. Nog niet alle leden van de vaste fietsclub 
fietsen mee en daardoor is het goed te doen om de Corona-maatregelen in acht te nemen. 
Ook hier geldt dat men weer volgens het oude stramien zou willen fietsen, maar dat ook dat 
nu nog geen haalbare kaart is. 

3. Het bestuur betreurt het dat er zo weinig georganiseerd kan worden, maar troost zich met de 
gedachte dat dit niet alleen voor KBO-Lierop geldt. Zodra er meer ruimte komt kunnen we 
de schade weer inhalen.  

4. De puzzelactie loopt ook heel aardig. Op de site staan de inzendingen voor augustus en de 
winnaar wordt 1 september bekend gemaakt.  
Ook aan deze Nieuwsbrief is weer een nieuwe puzzel toegevoegd, dit keer weer een 
vertrouwde kruiswoordpuzzel. 

5. We gaan opnieuw proberen voor onze leden een muziekmiddag te organiseren in de 
pastorietuin. Toegang is ook deze keer gratis. 
De datum hiervoor is zondag 13 september en de Briljantjes gaan voor ons optreden. We 
beginnen om 14.00 uur en verwachten rond 16.00 uur het programma af te sluiten. 
Opgeven bij Driek Doezé uiterlijk 6 september. De opstelling is corona-proof. 
Vrijdag 11 september komt op de site te staan of het (vanwege het weer) definitief door kan 
gaan. 
 

Zorg en Welzijn 

De vitaliteitsmeting die op 14 september gepland stond, kan helaas niet doorgaan. Het is 
onmogelijk de metingen op een veilige manier uit te voeren. Met KBO Brabant en Lierop 
Leeft kijken we wanneer dit wel, corona-proof uitgevoerd kan worden. 

Het mantelzorgcompliment kan ook dit jaar weer aangevraagd worden, lees alles hierover 
op onze site. 

 

Bestuur: 

In zijn toespraak van afgelopen dinsdag heeft premier Rutte nogmaals benadrukt dat het 
Coronavirus niet weg is en dat het naleven van de meest belangrijke  (relatief eenvoudige) 
regels noodzakelijk is om ons land te vrijwaren van een nieuwe lock down. 
Voor de meeste van onze activiteiten betekent dit dat deze vooralsnog niet door kunnen 
gaan, per maand bekijken we wat mogelijk is, we houden jullie via de Nieuwsbrief en onze 
site op de hoogte. 

 

Bestuur KBO-Lierop 

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

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 


