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Nieuwsbrief april 2022 
 

Activiteiten: 

1. De ons bekende toneelgroep uit Someren speelt speciaal voor KBO-Lierop in de Vurherd een 
mooie komedie. Wat moet ik met een oude vlam. Vrijdagmiddag 8 april om 15:00 uur. De 
voorstelling kost € 3,-- per persoon inclusief een kopje koffie/thee. Afrekenen kan ter plekke. Er 
zijn nog plekken vrij.  

2. 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. 

3. Op donderdag 14 april houden we onze jaarvergadering. We beginnen om 10 uur. Om 12:30 is er 
een lunch. U kunt zich opgeven met het formulier of per mail bij Driek.  

4. Op zondag 8 mei gaan we weer met Gerard Compiet op pad. Vertrek om 6 uur bij de kerk. We 
gaan op de fiets naar de Groote Peel. Kosten 3 euro per persoon. Graag opgeven voor 25 april. 
Alle Vroege Vogels gaan mee.  

5. Op vrijdag 13 mei hebben we een workshop veilig fietsen in de Vurherd. Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Someren geeft de cursus van 10:00 uur tot 12:30 uur. Als er zich aanzienlijk meer dan 
20 leden opgeven overwegen we om ’s middags om 13:30 uur een tweede workshop te houden. 
Geef u snel op. Liefst voor 13 april.    

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. Opgeven/betalen kan tot en met 8 april. 

7. Op 24 juni gaan we weer schieten om de Buffalo Bill Beker. We maken daar weer een geweldig 
gezellige middag van. We beginnen om 13:30 uur en de kosten voor deze activiteit bedragen 
€ 7,50 pp. Als u ook mee wilt eten (chinees is de traditie) komt daar nog € 12,50 pp bij. Geef even 
aan of u komt schieten, eten of schieten en eten. Toeschouwers kunnen ook mee blijven eten als 
ze zich daar voor opgeven. 

8. Toon Maas won de februari-editie van onze puzzelactie. De winnaar van maart wordt 1 april 2022 
bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, inzenden van de 
oplossing van deze aprilpuzzel kan tot 1 mei 2022. 

9. Op zaterdag 19 maart streden we met 20 leden om de Willem Tell Trofee. Het was weer heel 
gezellig en Jan v. d. Heuvel won met een kleine voorsprong. Een geslaagde activiteit.  

10. Op zondag 20 maart werd er gekiend. De extra prijsjes van KBO-Lierop vielen goed in de smaak. 
De fanatieke kieners hebben weer een fijne middag gehad.  
 

Bestuur: 

Jumbo spaaractie voor onze KBO verloopt erg voorspoedig, de teller staat inmiddels op het 
mooie bedrag van € 139, iedereen van harte bedankt voor de donatie(s). 

Vol vertrouwen hebben we een groot aantal bijeenkomsten en activiteiten op de rol staan, alsof 
corona nooit bestaan heeft. Wel blijven we u vragen bij klachten de nodige voorzichtigheid in acht 
te nemen en respect te hebben voor elkaars gezondheid. 

Op woensdag 23 maart heeft de energiecoach van gemeente Someren (ons lid Toon v. d. Hurk) 
een presentatie gegeven over energiebesparing in huis. De nadruk lag hierbij op eenvoudige 
maatregelen die voor weinig kosten gerealiseerd kunnen worden. 

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

Opgeven voor alle activiteiten. 
h.doeze1@hotmail.com of 06-385 900 85 
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