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Nieuwsbrief juni 2022 
 

Activiteiten: 

1. Op vrijdag 10 juni gaan we naar Boskant. Hoewel de bus niet vol zit hebben we voldoende 
deelnemers om het uitstapje door te laten gaan. De subsidie van “Voor de ouderen” is veilig gesteld. 
Als u nog mee wilt kunt u even contact opnemen met Driek. 

2. 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 ! 
Opgeven kan tot en met 10 juni.   

3. 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. 

4. Op 10 juli is er muziekmiddag om 15:00 uur in de Pastorietuin, bij slecht weer in de Vurherd. Go For It 
heeft een geweldig optreden met veel rock ’n roll uit de jaren 60. 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. 

5. Dinsdag 25 oktober willen we naar de Tina Turner Musical in Utrecht. De kaartjes zijn rond 90 euro 
per persoon, inclusief busreis. U moet rekenen dat we rond 18:00 uur vertrekken en rond 1:00 thuis 
zijn. De voorstelling duurt van 20:00 uur tot 22:45 uur. We moeten weten of er voldoende 
belangstelling is, anders gaat het zeker niet door. Laat even weten of u mee wilt gaan, liefst voor 
10 juni. U mag ook één of meerdere introducee(s) meenemen. 

6. De Vroege Vogels wandeling is niet doorgegaan, er waren toch te weinig liefhebbers. In de herfst 
gaan we weer een natuurwandeling inplannen. 

7. De workshop veilig fietsen in de Vurherd is zeer goed verlopen. Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Someren gaf een perfect verzorgde cursus. De cursus ‘Het nieuwe fietsen’ werd door 21 leden 
bezocht, dat was ook de maximale deelname. Met dank aan Veilig Verkeer Nederland, dat ook nog op 
vlaai trakteerde.  

8. Tonnie van den Einden won de april-editie van onze puzzelactie. De winnaar van mei  wordt 
1 juni 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, inzenden 
van de oplossing van deze juni puzzel kan tot 1 juli 2022. 
 

Bestuur: 

De Jumbo spaaractie voor onze KBO leverde € 129,98 op. Iedereen van harte bedankt voor de 
donatie(s). 

Samen met ‘Lierop Leeft’ willen we, in het kader van BEWEGEN IS GEZOND, een kleine enquête 
houden om te kijken of er animo is om 1x in de week buiten te bewegen/oefeningen te doen op 
muziek. Dit zou dan op het Zustersveldje (bij de gymzaal) plaatsvinden om 9.30 uur, voor de duur van 
ongeveer 45 minuten en is voor jong en oud bedoeld. Zie verder bijgevoegde brief. 

In het weekend van vrijdag 30 september, zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober vindt het Animal 
Shooting Lierop plaats. De organisatie heeft gevraagd of KBO-Lierop wil helpen bij de catering van dit 
evenement.  Daarom willen we vragen of u belangstelling heeft om één of meerdere dagdelen te 
helpen met het verzorgen van de catering. Broodjes smeren, koffie schenken, keukenhulp, koken, 
bakken, opruimen, drank schenken etc. etc.  Zie verder bijgevoegde brief. 
 

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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