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Nieuwsbrief mei 2022 
 

Activiteiten: 

1. 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 5 mei.  Alle Vroege 
Vogels gaan mee.  

2. Op vrijdag 13 mei hebben we een workshop veilig fietsen in de Vurherd. Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Someren geeft de cursus van 10:00 tot 12:30 uur. Er zijn helaas geen plekken meer vrij !! 

3. 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 nog opgeven, ook als “Gezellig Mee” voor 20 euro, de opgave- en 
betalingstermijn sluit op 1 mei, dus wees er snel bij ! 

4. 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. Identificatie bij het schieten is verplicht, breng een geldig legitimatiebewijs mee.  

5. Op 29 juni hebben we een bezoek aan het PSV-stadion gepland. Vanwege Corona is dat destijds 
geannuleerd. We gaan nu weer een poging wagen. Vertrek per fiets om 13:00 uur bij de kerk. Kosten 
12,00 euro per persoon. Opgeven graag voor 1 juni. 

6. Op 10 juli muziekmiddag om 15:00 uur in de Pastorietuin. Go For It heeft een geweldig optreden. 
Komt dat zien. Entree leden 3 euro en niet leden 5 euro. Dit is inclusief een kopje koffie. Opgeven tot 
1 juli. Eerder mag ook. 

7. "Nu hoeven we voorlopig niet meer te lachen", sprak Jan Christiaans na afloop. En hij was niet de 
enige, die er zo over dacht. Toneelgroep De Gezellige Uurtjes uit Someren, had weer zijn uiterste 
best gedaan en speelde in Lierop een geslaagde voorstelling: “Wat moet ik met een oude vlam”. Anne 
van Putten speelde een mooie rol als rasechte Amsterdamse.   

8. Op 24 april hebben we weer een keer gekiend. Nu is er een zomerstop tot eind september, dan gaan 
we weer verder.  

9. Wim van den Heuvel won de maart-editie van onze puzzelactie. De winnaar van april wordt 1 
mei 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, inzenden 
van de oplossing van deze aprilpuzzel kan tot 1 juni 2022. 
 

Bestuur: 

Jumbo spaaractie voor onze KBO verloopt erg voorspoedig, de teller staat inmiddels op het mooie 
bedrag van  € 140,--. Iedereen van harte bedankt voor de donatie(s). 

De jaarvergadering op 14 april is prima verlopen. We hebben veel positieve reacties mogen 
ontvangen. Maria van der Zanden en Jan van den Heuvel werden in het betuur herkozen en Jan ook 
nog als voorzitter. Verder werden de financiën toegelicht, Anne-Lies hield een uitstekende 
presentatie. Voor haar de eerste keer en het ging haar goed af.  
Onze gastspreker, Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant maakte en geweldige indruk met zijn 
lezing. Hij weet waarover hij praat en verwoordt de mening van KBO-Brabant uitstekend. 

Ook de lunch bij van Oosterhout was uitmuntend. Bijna 90 leden genoten er weer van. 

 

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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