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Nieuwsbrief maart 2022 
 

Activiteiten: 

1. Op zondag 20 maart staat een kienmiddag van KBO-Lierop op het programma. U kunt zich 
opgeven bij h.doeze1@hotmail.com. We starten om 14:00 uur en de kienkaarten kosten € 5,-- per 
kaart. Natuurlijk zijn er weer diverse prijzen te winnen. We kienen op Henricushof/In de Vurherd. 
Wilt u zich voor 13 maart opgeven bij h.doeze1@hotmail.com. 

2. Op zaterdag 19 maart gaan we in Den Doel weer strijden om de Willem Tell Trofee. Aanvang 
14:00 uur. Gerard Berkers won in 2020 de beker, pas lid en meteen al kampioen en nog net voor 
de Corona-uitbraak. Als u in 2022 kampioen wilt worden moet u zich wel opgeven bij Driek. Liefst 
voor 12 maart. De kosten bedragen € 5,- pp. 

3. De ons bekende toneelgroep uit Someren speelt speciaal voor KBO-Lierop in de Vurherd een 
mooie komedie. Vrijdagmiddag 8 april om 15:00 uur. De voorstelling kost € 3,-- per persoon 
inclusief een kopje koffie/thee. Afrekenen kan ter plekke. Wilt u zich opgeven bij 
h.doeze1@hotmail.com. Een briefje in de bus mag ook. Graag opgeven voor 18 maart.  

4. Op donderdag 14 april houden we onze jaarvergadering. Meer informatie komt in de volgende 
nieuwsbrief. Maar u kunt die datum alvast in uw agenda noteren. 

5. We gaan weer fietsen! Door de fietscommissie zijn een aantal mooie nieuwe routes uitgewerkt.  
Op donderdag 7 april starten we om 13.30 uur, verzamelen bij de kerk. 

6. Op 10 juni gaan we naar Boskant. We bezoeken de Gasthuishoeve waar we een compleet 
dagprogramma hebben met spelletjes en workshops. We eindigen weer met een etentje bij Nel 
van Oosterhout. Een overzicht van het hele programma staat op de site, alsmede een 
omschrijving van de workshops. U kunt zich met bijgaand opgaveformulier voor deze dag 
opgeven. We maken er weer een gezellige dag van.  

7. Maria van de Zanden won de januari-editie van onze puzzelactie. De winnaar van februari wordt 
1 maart 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, 
inzenden van de oplossing van deze maartpuzzel kan tot 1 april 2022 (h.doeze1@hotmail.com).  
 

Bestuur: 

De vooruitzichten m.b.t. het coronavirus zijn inmiddels zodanig dat we de voorbereidingen voor 
een groot aantal van onze (reguliere) activiteiten weer opgestart hebben. We hopen dat het jaar 
2022 weer een normaal, actief en gezellig KBO-jaar mag worden, dit terwijl we de Coronavirus 
nog niet helemaal uit het oog mogen verliezen. Daar waar nodig zullen we onze activiteiten 
hierop aanpassen, de gezondheid van onze leden staat voorop.  

Op de site staat bij “Ook interessant voor u” een artikel van KBO-Brabant over de AOW keuze als 
één van de partners is opgenomen in een verpleegtehuis of verzorgingstehuis. Dit schijnt niet 
altijd even gemakkelijk te zijn. KBO-Brabant verleent ondersteuning aan leden die hier vragen 
over hebben.  

Jumbo bestaat dit jaar 15 jaar heeft een spaaractie op touw gezet. De spaaractie loopt van 
dinsdag 16 februari tot en met 12 april 2022. Klanten ontvangen in deze periode bij iedere € 10,- 
aan boodschappen een waardepunt dat ze kunnen doneren aan een vereniging naar keuze.  
KBO-Lierop heeft zich ook aangemeld voor deze actie. Mocht u een keer boodschappen doen bij 
de Jumbo in Someren en krijgt u daarbij een waardepunt, dan vragen wij u vriendelijk het 
waardepunt te doneren aan KBO-Lierop. Wij kunnen daar weer leuke dingen mee organiseren. 
Bedankt alvast. 

 Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 
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