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Nieuwsbrief december 2022 
 

Activiteiten: 

1. Op dinsdag 25 october hebben we  ‘Tina Turner de musical’ bezocht in Utrecht. Vanaf  20:00 uur 
werden we ondergedompeld in de rock en roll muziek van de zestiger en zeventiger jaren, 
gecombineerd met de herkenbare krachtige stem van Tina Turner. In 3 uur tijd werd het leven van 
Tina op de planken gebracht. Dit alles voorzien van de vele hits die op een zeer overtuigende manier 
werden gebracht. Het plezier en de energie spatte van het podium.  

2. Het riktoernooi, waarmee we op 2 november zijn gestart verloopt prima. Het zou fijn zijn als we nog 1 
of 2 (reserve)spelers zouden mogen verwelkomen. De volgende speeldagen zijn 30 november, 14 
december, 25 januari, 8 en 22 februari en de laatste keer op 22 maart. De kosten voor deelname 
bedragen € 10,-- per persoon voor het hele toernooi. Dus graag een berichtje naar Franca 
mavdsteen@onsbrabantnet.nl of loop gewoon binnen op 30 november vanaf 13.30 uur. 

3. De bijeenkomst online fraude op 10 november jl., georganiseerd door Vrouwen van Nu en KBO Lierop 
was een zeer geslaagde bijeenkomst. De ruim 50 aanwezigen kregen een duidelijk verhaal te horen, 
aangevuld met een aantal filmpjes met in de hoofdrol Kees Verhulst, Door Edith Mosterd en Suz 
Versleijen werden de vele vragen en persoonlijke ervaringen van de aanwezigen besproken, duidelijk 
toegelicht en voorzien van  ‘tips and trics’ om de kans hierop in de toekomst te verkleinen.  

4. Op vrijdag 18 november kwamen 34 leden van onze KBO samen in de Indoor Curling Brabant-hal bij 
Henrie en Petra Kuijpers. Na de koffie met een plakje cake werden door Petra de teams  ingedeeld en 
de spelregels kort uitgelegd. Daarna kon de strijd beginnen. Het was een middag vol spanning, maar 
nog veel belangrijker met heel veel plezier. Uiteindelijk was het winnen van de bezems meer bij- dan 
hoofdzaak. Na een gezellige ‘derde helft’ ging team 1 (Mieke van Doorn, Gerard van Asten en Peter 
v. d. Zanden) met de bezem naar huis. 

5. De voorbereidingen voor de Kerstviering, die gepland staat voor 21 december zijn in volle gang. 
Vanaf 13:30 uur bent u welkom in de Vurherd. We hebben een heel mooi programma met zang en 
een kerstvoorstelling van Horlepiep in Dickensstijl. In verband met de voorbereidingen en de 
bestellingen vragen wij U zich hiervoor op te geven. Dit kan nog tot 4 december.  

6. De Expo in Veldhoven is volgend jaar gepland van 17 t/m 22 januari. Ook dit jaar organiseert KBO 
Someren, bij voldoende belangstelling, een busreis naar deze Expo om een bezoek hieraan voor u 
makkelijk en veilig te maken. Er gaat op 19 januari een bus naar de Expo. Vertrekt vanuit de Ruchte 
om 9.00 uur. Kosten € 7,00 incl. bus en entree. Deze kunnen contant voldaan worden bij vertrek in de 
bus. Aanmelden kan via  kbo.someren.activiteiten@gmail.com. Opgeven tot 12 januari. 

7. Tijdens de laatste fietsmiddag van onze KBO ontstond het idee om deze activiteit in de 
wintermaanden als wandeltocht voort te zetten, bewegen is immers gezond. Inmiddels hebben we de 
eerste wandeling erop zitten, met 12 deelnemers een wandeltocht van 2 uur door de mooie Lieropse 
natuur. Op donderdag 1 december om 13:30 uur vertrekken we weer vanaf het kerkplein voor een 
mooie volgende route. 

8. Govert Hurkmans won de oktober-editie van onze puzzelactie. De winnaar van november wordt 
1 december 2022 bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd. 
Inzenden van de oplossing van deze december-puzzel kan tot 1 januari 2023. 

 
Bestuur: 

Op 1 januari gaat ons nieuw verenigingsjaar weer in. Als uw contributie niet automatisch 
geïncasseerd wordt, vragen wij u vriendelijk om 25 euro per KBO-lid over te maken op onze 
bankrekeningrekening (NL77 RABO 0128 8001 19) onder vermelding  van ‘uw naam en contributie 
2023. Het zou fijn zijn als dit bedrag uiterlijk 5 januari 2023 betaald is, dit in verband met onze 
verplichtingen bij KBO-Brabant.  

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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