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Nieuwsbrief september 2022 
 

Activiteiten: 

1. Op 3 juli waren veel van onze leden aanwezig in de pastorietuin om afscheid te nemen van onze 
geliefde pastoor Jan. Het was gezellig druk, waaruit eens te meer blijkt dat wij allemaal Jan een warm 
hart toedragen. We zullen hem vooral gaan missen in die kleine alledaagse dingen. 

2. De dagfietstocht op 11 augustus, deze keer tot in België, was erg geslaagd. Onder (soms te) warme 
omstandigheden is een tocht van ongeveer 70 km. afgelegd, gelukkig wel met veel schaduwrijke 
kilometers. De voortreffelijke lunch werd genuttigd op Domein de Bever, inderdaad bij onze 
Zuiderburen. 

3. De Kringbedevaart in Ommel werd goed bezocht. Lierop was goed vertegenwoordigd, maar helaas 
was het bestuur er niet in geslaagd de aanwezigheid van onze KBO-vlag te organiseren, onze 
excuses hiervoor. We bedanken de KBO-Kringen Deurne, Asten en Someren voor de organisatie van 
de Kringbedevaart.  

4. Dinsdag 25 oktober gaan we naar de Tina Turner Musical in Utrecht. U moet er rekening mee houden  
dat we rond 18:00 uur vertrekken en rond 1:00 uur thuis zijn. De voorstelling duurt van 20:00 uur tot 
22:45 uur. Het gaat zeker door, de kaartjes zijn besteld.  
Houdt onze site in de gaten m.b.t. het exacte tijdstip van vertrek. 

5. In september/oktober plannen we bij voldoende belangstelling weer een ochtend Burlen. Ook gaan 
we weer een keer Curlen. Informatie volgt. 

6. In 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 € 12,-- pp, te voldoen op de dag 
zelf. Meer hierover op onze site en in de volgende Nieuwsbrief. 

7. In oktober gaan we het kienen weer oppakken. Hiervan hoort U in de volgende Nieuwsbrief meer. 

8. Op donderdag 10 november staat een avond gepland met als onderwerp “on line 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 je agenda. 

9. De Jeu de Boulesclub speelt in september maar liefst 3 toernooien, op vrijdag 2 september tegen 
Someren-Dorp, op dinsdag 6 september tegen Someren-Eind en op dinsdag 13 september tegen 
Someren-Heide. De wedstrijden beginnen om half 2 op de eigen Jeu de Boulesbaan. 

10. Frans Kateman won de juni-editie van onze puzzelactie. De winnaar van juli wordt 1 september 2022 
bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd. Inzenden van de 
oplossing van deze september puzzel kan tot 1 october 2022. 
 

Bestuur: 

Het plotselinge overlijden van Driek Doezé dreunt nog behoorlijk na binnen onze vereniging. De 
voornaamste taken van Driek zijn op dit moment verdeeld over de overige bestuursleden. Het bestuur 
is trots op de vlotte manier waarop de Jeu de Boules en het fietsen door de werkgroepen is opgepakt. 
Voor de Jeu de Boulesclub is Hans Verrijt voorlopig het aanspreekpunt en voor de fietsclub Maria van 
der Zanden. 

Het contact-adres voor activiteiten, opgaves etc. is nu: mavdsteen@onsbrabantnet.nl of 06-38552012.  
Een briefje in de bus op Laan ten Boomen 17 mag natuurlijk ook altijd.  

 

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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