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LIEROP

Nieuwsbrief augustus 2020

Activiteiten:
Kringbedevaart afgelast:
De KBO-Kringbedevaart die jaarlijks op 15 augustus gehouden wordt zal dit jaar helaas
geen doorgang vinden. De werkgroep heeft in goed overleg met Kapelaan van Overbeek
de bedevaart verplaatst naar 15 augustus 2021. Wel zal de plechtigheid van het zegenen
van de nieuwe bedevaartkaars in klein comité plaatsvinden. Mocht u bij ziekte, of op enig
ander moment, behoefte hebben deze kaars te laten branden dan kunt u telefonisch
contact opnemen met Kapelaan van Overbeek. Het telefoonnummer is 0493-69 1415. Als
u het bandje te horen krijgt dan moet u dit geheel afluisteren en daarna uw verzoek
inspreken.
De fietsclub is ook weer van start gegaan. We fietsen weer om de 14 dagen volgens de
jaarplanning. De dagtocht en meerdaagse fietstocht gaan dit jaar niet door. Dit pikken we
volgend jaar weer op.
Terugblik:
De muziekmiddag in de pastorietuin was een groot succes. Meer dan 80 leden hebben
genoten van een mooie gevarieerde muziekmiddag met alleen maar hoogtepunten.
Wordt dit een traditie? We hebben in ieder geval al veel positieve reacties gehad.
Het Jeu de Boules spel is weer gestart met een aangepast Coronaschema, we spelen nu op
drie dagdelen met tekens 12 spelers waarbij het Coronaprotocol goed toegepast kan worden.
Het heeft zijn beperkingen maar we kunnen er mee leven.

Bestuur:
Na de vele beperkingen die het Coronavirus met zich heeft meegebracht is er gelukkig
sinds 1 juli weer sprake van enige versoepeling. We moeten ons echter wel blijven
realiseren dat het virus niet weg is en het blijven navolgen van de belangrijkste regels de
enige manier is om de kans op een nieuwe uitbraak te verkleinen.
KBO-Brabant adviseert de afdelingen hierin zeer regelmatig met duidelijke adviezen en
richtlijnen specifiek voor onze leden. Besluitvorming m.b.t. onze activiteiten zal op basis
van deze adviezen/richtlijnen plaatsvinden. Heeft u nog ideeën waar wij niet aan gedacht
hebben, laat het ons weten.
Bestuur KBO-Lierop



Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop
Tip ons een mogelijk nieuw lid

