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Nieuwsbrief januari 2022 
 

Activiteiten: 

1. De winterwandeling is op zondag 23 januari 2022. U kunt kiezen uit 15 km (start 13:00 uur), 10 km 
(start 14:00 uur) of 5 km (start 15:00 uur). Na afloop is er weer een winterdiner bij van Oosterhout. De 
kosten van het driegangenmenu met een gratis drankje bedragen € 18,50. U kunt dat 23 januari 
afrekenen. U kunt zich opgeven bij Driek. Geef even aan of u meewandelt, het aantal km en/of u mee 
gaat eten. U kunt zich ook opgeven voor alleen het etentje.  

2. De Kerstviering op vrijdag 17 december ging helaas niet door. We hadden een mooi programma en 
betreuren het heel erg dat het niet door kon gaan. We zijn met het bestuur druk in de weer geweest 
om een kerstattentie bij u te bezorgen. We willen graag laten merken dat we u niet vergeten zijn en 
dat we iedere kans aangrijpen om iets voor u te organiseren.  
Als uw hyacint in bloei staat kunt u weer een foto sturen naar h.doeze1@hotmail.com. We verloten 
weer een prijsje onder de inzendingen.  

3. We hebben een aantal Verzamelalbums van de gemeente Someren. De plaatjes zijn nog niet 
ingeplakt, maar zitten er wel bij. Een leuke activiteit voor de kerstmaand. We hadden deze albums bij 
de kerstviering willen verloten maar helaas gaat dat niet door. Daarom bieden we de boeken nu aan 
onze leden aan. U kunt ze gratis afhalen bij Driek Doezé. Stuur maar een mailtje als we er een 
moeten bewaren, h.doeze1@hotmail.com . Wie het eerst komt ...... 

4. Het biljarten en ook het riktoernooi liggen voorlopig even stil. We brengen u op de hoogte als we weer 
beginnen. 

5. Frits Berkers won de november-editie van onze puzzelactie. De winnaar van december wordt 
1 januari 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, 
inzenden van de oplossing van deze januaripuzzel kan tot 1 februari 2022 (h.doeze1@hotmail.com).  
 

Bestuur: 

Het coronavirus houdt de gehele wereld nog steeds in haar greep, elke keer als we licht zien aan het 
einde van de tunnel, dient er zich weer een nieuwe variant aan. Dit houdt helaas weer in dat we de 
feestdagen in kleinere kring en verspreid over meerdere dagen moeten vieren. Hopelijk kunnen we 
deze vervelende periode met behulp van de boosterprik in het komende voorjaar achter ons laten en 
weer volop deelnemen aan de activiteiten die we op ons programma hebben staan. 
 
Als u in aanmerking komt voor een Corona-Boosterprik, kunt u on-line een afspraak maken. Dat 
kan alleen met behulp van de DigiD app of met een sms-controle op uw mobiele telefoon.  
Beschikt u niet over deze mogelijkheden, dan moet u wachten tot u per post een oproep krijgt. Als 
u hulp nodig heeft om een digitale afspraak te maken kunt u contact opnemen met één van de 
bestuursleden.  

Pastoor Jan neemt afscheid. We hopen dat Jan nog vele jaren kan genieten van zijn welverdiende 
pensioen en dat we hem nog vaak in Lierop zullen tegenkomen. KBO-Lierop heeft altijd alle 
medewerking van Jan gehad, zijn mooie verhalen met kerst, de invulling op onze jaarvergadering, de 
medewerking bij onze tuinconcerten. We deden nooit een tevergeefs beroep op Jan. Altijd positief en 
meedenkend. We zullen hem gaan missen, maar hij blijft wel erelid bij ons en is altijd welkom bij onze 
activiteiten.  

Er zit geen ONS bij deze Nieuwsbrief. De volgende ONS komt weer in januari. 

 

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

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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