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Nieuwsbrief oktober 2020  
 

Activiteiten: 

2 Het riktoernooi in gemeenschapshuis De Vurherd gaat in oktober nog niet van start, mogelijk 
in november wel, we bekijken het van maand tot maand. 

3 De fietsclub heeft besloten voorlopig niet te gaan fietsen, dit uiteraard i.v.m. het 
aangescherpte corona-protocol. 

4 Ook het biljarten, waarmee we vrijdag 2 oktober wilden starten  wordt even uitgesteld, 

hopelijk kunnen we in november hiermee alsnog beginnen, maar dit is nog onzeker. 

5 De puzzelactie loopt ook heel aardig. Op de site staan de inzendingen voor september en 
de winnaar wordt 1 oktober bekend gemaakt. Ook aan deze Nieuwsbrief is weer een nieuwe 

puzzel toegevoegd, dit keer weer een vertrouwde kruiswoordpuzzel.  

6 De muziekvoorstelling in de pastorietuin overtrof alle verwachtingen, het weer was geweldig, 
de koffie was lekker en de Briljantjes hadden er zin in. Een passioneel optreden, waar we 

allemaal van genoten hebben. Het aantal toeschouwers was uiteindelijk ook naar 
verwachting. Om iedereen te bereiken zal wel een illusie zijn, we gaan dat wel proberen. 

Bestuur: 

Helaas is onze regering opnieuw genoodzaakt geweest de Coronaregels aan te scherpen 

en dit keer zelfs op landelijk niveau. 
Met name voor de horeca, dus ook voor de gemeenschapshuizen en de verenigingen  
heeft dit consequenties en dit leidt dit weer tot een grotere onzekerheid voor onze 

(binnen)activiteiten in de komende winterperiode. 
Wij zullen jullie via onze site en de Nieuwsbrief op de hoogte houden m.b.t. welke 
activiteiten op een verantwoorde manier doorgang kunnen vinden. 

Het doorgaan van de jaarlijkse Kerstviering en ook de Algemene Ledenvergadering  

in begin 2021, in de vertrouwde vorm, wordt hierdoor weer meer onzeker. 

Rabo ClubSupport 

Ook dit jaar neemt KBO-Lierop weer deel aan de Rabo ClubSupport, voorheen de Rabo 
Clubkascampagne. Stemmen verloopt dit jaar anders dan je gewend bent. Via de Rabo App 
of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaar 
dan ook geen stemcode per e-mail of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf 
regelen'. De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020. Als lid van de Rabobank 
kun je alleen stemmen op verenigingen en stichtingen die bankieren bij de Rabobank.  

Graag stemmen op jullie eigen KBO Lierop, we doen er leuke dingen mee (zoals de 
Kerstviering) ! 

 

Bestuur KBO-Lierop 

 Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

 Tip ons een mogelijk nieuw lid 


