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Nieuwsbrief december 2020  

 

Activiteiten: 

1. December is de maand van Sinterklaas en Kerst. Helaas kan KBO-Lierop geen gezellige 

bijdrage leveren in de vorm van een Kerstviering. We zullen ons moeten beperken tot een 
leuke attentie rond kerst en nieuwjaar. We hopen toch zo dat daar snel weer verandering in 

komt.  

2. De puzzelactie loopt nog steeds, Trees Welten won de oktobereditie en de winnaar of 
winnares van november is nog niet bekend. Ook in december 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. Graag voor 1 januari. 

 

Bestuur: 

Inmiddels zijn de Coronaregels weer terug op het niveau van midden october, helaas biedt 
dat voor onze vereniging nog weinig mogelijkheden. Onze premier heeft dit weekend al laten 

doorschemeren dat de cijfers ook niet hoopgevend zijn voor de naderende feestmaand.  

Voor veel van onze leden betekent dit dat de feestmaand December in kleinere kring gevierd 
gaat worden dan we gewend zijn. 

Graag vragen wij uw aandacht voor de rechtzaak die KBO-Brabant op dit moment voert 

inzake het pensioengebeuren, zie onze site. Uw reactie graag sturen naar 

h.doeze1@hotmail.com, wij sturen die dan graag door naar KBO-Brabant. 

Op de site van KBO-Kring Gemeente Someren, https://www.kring-gemeente-someren.nl staat 

weer alle informatie over de volgende onderwerpen: Kortingen van ondernemers uit de 
gemeente Someren, Kortingen Zorgverleners, Kortingen op Energie en kortingen van KBO-

Brabant (ons ledenvoordeel). Ook treft u informatie aan over Belasting invulhulpen, 

Cliëntondersteuners en Ouderenondersteuners, Informatie over Rijbewijsverlenging en 

Scootmobiel cursus. Alles is gecontroleerd en per 1 januari 2021 van toepassing.  

Wij maken ons al weer op voor het nieuwe jaar wensen iedereen fijne feestdagen, een  

mooie jaarwisseling en een hopelijk spoedig coronavrij 2020.  

In December komen we nog langs om u een gezond en voorspoedig 2021 te wensen. 

   

 

Bestuur KBO-Lierop 

➢ Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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