
. . . . . . . . . 

KBO-LIEROP 
kbo-lierop@outlook.com   

  www.kbo-lierop.nl  
   

LIEROP 

Nieuwsbrief november 2020  
 

Activiteiten: 

1. Zoals u op de site van KBO-Lierop heeft kunnen zien, zijn bijna alle activiteiten voorlopig 
stopgezet. Ook het Jeu de Boules ligt stil. Deze buitenactiviteit was tot voor kort een 
uitzondering op alle Corona-beperkingen, maar is nu met de strengere maatregelen 
voorlopig ook niet mogelijk. De gezondheid van onze leden is te belangrijk ! 
Het rikken, biljarten, de IVN-wandeling, het curlen, het kienen, de busreis en misschien nog 
meer activiteiten gaan voorlopig niet door.  

2. De puzzelactie loopt nog wel, Frans Verhoeven won de septembereditie en de winnaar of 
winnares van oktober is nog niet bekend. Ook in november zit er weer een puzzel bij de 
nieuwsbrief. Ook nu weer kunt u een prijsje winnen, doe mee en stuur uw oplossing op naar 
h.doeze1@hotmail.com. 

Bestuur: 

Opnieuw zijn de Coronaregels door onze regering aangescherpt, dit vanwege het, helaas 
ook in ons eigen dorp, oplopende aantal besmettingen. Wat dit gaat betekenen voor onze 
activiteiten tijdens de winterperiode is nog erg onzeker.  
Via onze site en de Nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden m.b.t. welke activiteiten 
op een verantwoorde manier nog doorgang kunnen vinden. 

Als bestuur zijn we bezig met het opschonen van onze ledengegevens, met name een 
controle op de e-mailadressen. Dit om, naast onze site, de communicatie naar onze leden, 
via de digitale snelweg te verbeteren. Alle leden waarvan wij geen e-mailadres in onze 
bestanden hebben worden telefonisch/briefje benaderd of zij een e-mailadres hebben en dit 
willen delen met ons.  

In januari 2011 rolde de eerste Ons, het eigen ledenmagazine van KBO-Brabant van de 
persen. Inmiddels is KBO-Brabant bijna tien jaar verder. Samen met Ons Ledenvoordeel, 
partners en leveranciers pakken we groots uit met het ‘Ons Prijzenfestival’. KBO-Brabant 
geeft meer dan 100 prijzen weg met een totale waarde van ruim 22.000 euro!  
In het novembernummer kunt u zien wat er te winnen valt en hoe je kunt deelnemen.  

Op 1 januari gaat ons nieuwe verenigingsjaar weer in en zal de contributie (€ 20,-- p.p.) 
geïnd worden. In de eerste week van januari zal automatisch de contributie voor 2021  
als SEPA incasso van uw rekening worden afgeschreven onder kenmerk 
NL51ZZZ171552650000 (incassant ID). Uw lidnummer hanteren we als het 
machtigingskenmerk. De unieke combinatie van incassant ID en uw lidnummer vindt u terug 
op uw rekeningafschrift. 

Rabo ClubSupport 

We willen iedereen hartelijk bedanken die zijn stem heeft uitgebracht op KBO-Lierop. In 
november worden de resultaten van de Rabo ClubSupport actie bekend gemaakt. Omdat  
de stemming vooral digitaal heeft plaatsgevonden zijn we erg benieuwd  naar de einduitslag.   

 

Bestuur KBO-Lierop 

 Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

 Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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