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Nieuwsbrief october 2022 
 

Activiteiten: 

1. Op 1 october willen we een bezoek gaan brengen aan museum Techniek met een Ziel in Neerkant.  
Het is een museum waarin de ontwikkeling van met name de elektrische huishoudelijke apparatuur 
van de laatste eeuw te zien is.  Denk hierbij aan de radio, de TV, de wasmachine etc.                      
Het bezoek is inclusief rondleiding en een kop koffie met een wafel. Deelname kost € 10,-- pp, te 
voldoen op de dag zelf.  
Vertrektijden:  Met de fiets om 13.00 uur vanaf het kerkplein (voor de liefhebbers bij goed weer) 
   Met de auto om 13.30 uur vanaf het kerkplein, voor vervoer wordt gezorgd. 

2. Dinsdag 25 oktober gaan we naar de Tina Turner Musical in Utrecht. De bus staat om 17:30 uur op 
het kerkplein en we verwachten rond 00:30 uur weer in Lierop te zijn. De voorstelling duurt van    
20:00 uur tot 22:45 uur. 

3. Dit najaar willen we, bij voldoende belangstelling, weer gaan rikken in de Vurherd. We gaan vanaf 
woensdag 2 november strijden om de titel. De volgende speeldagen zijn 16 en 30 november, 14 
december, 25 januari, 8 en 22 februari en de laatste keer op 22 maart. Zie ook onze site. De kosten 
voor deelname bedragen € 10,-- per persoon voor het hele toernooi.                                         
Opgeven bij  mavdsteen@onsbrabantnet.nl of 06-38552012 

4.  Op dinsdag 11 october vindt de Middag van de Bemoediging plaats in de kerk van Ommel. De 
eucharistieviering begint om 14:00 uur en wordt geleid door Pastoor Steijart. Dan volgt een korte 
pauze met koffie/thee en daarna nog een lof. Eindtijd rond 16:00 uur. 

5. Op vrijdagmiddag 18 november willen we weer gaan Curlen bij Petra Kuijpers. Aanvang 14.00 uur.  
De kosten zijn 10 euro per persoon, inclusief een kopje koffie met iets lekkers. Wie neemt de 
begeerde bezem mee naar huis? We zijn benieuwd. U kunt zich opgeven bij 
mavdsteen@onsbrabantnet.nl of 06-38552012 

6. Op donderdag 10 november staat een avond gepland met als onderwerp “online fraude”.  Denk hierbij 
aan nepberichten van je bank, whatsapp-fraude etc. De avond wordt samen met Vrouwen van Nu 
georganiseerd in de Vurherd. Het begint om 19.30 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 

7. De Kerstviering staat gepland voor 21 december 13:30 uur in de Vurherd. We hebben een heel mooi 
programma met zang en een kerstvoorstelling van Horlepiep in Dickensstijl. Noteer dit alvast op uw 
kalender !  

8. Op 15 april 2023 gaan we naar de musical “Dagboek van een Herdershond”. In de volgende 
Nieuwsbrief meer hierover. 

9. Helaas hebben we, wegens organisatorische redenen, moeten besluiten, het maandelijkse  kienen 
geen vervolg te geven. 

10. De Jeu de Boulesclub heeft de afgelopen maand een drietal 3 toernooien gespeeld op onze eigen 
baan in Lierop. Op vrijdag 2 september tegen Someren-Dorp, op dinsdag 6 september tegen 
Someren-Eind en op dinsdag 13 september tegen Someren-Heide. Het weer werkte mee, de 
stemming was opperbest en de verzorging was perfect geregeld. De Somerense Jeu de Boulesclubs 
hebben er samen weer iets moois van gemaakt, op naar volgend jaar ! 

11. Louis Tolsma- van der Eb won de augustus-editie van onze puzzelactie. De winnaar van september 
wordt 1 october 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd. 
Inzenden van de oplossing van deze october-puzzel kan tot 1 november 2022. 

 

Bestuur: 

We willen graag iedereen bedanken die bij RaboClubSupport op KBO-Lierop heeft gestemd.  

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

Opgeven voor alle activiteiten.  
mavdsteen@onsbrabantnet.nl   of 06-38552012 
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