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Activiteiten: 

1. De winterwandeling is nu op zondag 27 februari 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 27 februari 
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. Op de site kunt u bij deelnemerslijsten 
zien of we het goed genoteerd hebben. 

2. Zodra er weer ruimte komt voor activiteiten gaan we daar weer volop mee aan de slag. We houden u 
op de hoogte van onze activiteiten via de site en de mail.  

3. De hyacint bloeide mooi en rook heerlijk, er staan enkele foto’s op de site. Hopelijk kunnen we in 
december weer een “normale” kerstviering organiseren. Dat heeft toch de voorkeur.  

4. Ferd Raaymakers won de december-editie van onze puzzelactie. De winnaar van januari wordt 
1 februari 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, 
inzenden van de oplossing van deze februaripuzzel kan tot 1 maart 2022 (h.doeze1@hotmail.com).  

5. Op vrijdagmiddag 8 april gaat voor ons optreden in de Vurherd het “Toneelgezelschap Someren”.  
Houdt u voor meer informatie de volgende Nieuwsbrief in de gaten, maar reserveer de datum  
alvast in uw agenda. 

Bestuur: 

Het coronavirus houdt momenteel goed huis in de gemeente Asten en Someren, wij zijn helaas op dit 
moment de trieste koplopers. Ondanks dat veel van onze leden de boosterprik inmiddels al wel 
gehaald hebben kunnen we nog weinig activiteiten opnieuw plannen, zoals  het rikken in de Vurherd, 
of het biljarten in Henricushof. Het Jeu de Boules is inmiddels, zij het in aangepaste vorm, weer 
opgestart waarbij op slechts 3 van de 5 banen gespeeld wordt. 

Onder grote belangstelling heeft onze pastoor Jan in een mooie dienst van 2 januari afscheid 
genomen van “zijn” Lierop. Met een kleine delegatie van het bestuur hebben we in de week 
voorafgaand hieraan afscheid genomen van onze pastoor en hem namens de KBO enkele kleine 
attenties overhandigd. We hopen dat Jan nog vele jaren kan genieten van zijn welverdiende pensioen 
en dat we hem nog vaak in Lierop zullen tegenkomen. 

 
KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en Tweede 
Kamer  

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor 
senioren niet goed uit. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 
(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. We vragen om:  

A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien.  

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten 
worden verwerkt in de AOW.  

B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   

De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op de 
woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties zijn graag bereid 
hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden.  
Op de website  www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil 

weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  
 

 Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

 Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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