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Activiteiten: 

1. Nederland is op slot gedaan en Lierop ook. We houden een winterslaap en kunnen nog geen 

voorspellingen doen over onze activiteiten in 2021. De nieuwsbrief van februari is hopelijk wat 

optimistischer, we komen er uiteindelijk uit, dat staat vast.  

2. De puzzelactie loopt nog steeds, Jo de Groot won de novembereditie en de winnaar of 

winnares van december is nog niet bekend. Ook in januari 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 februari. 

3. De kerstattentie is bij iedereen bezorgd, wij vonden het leuk om alle leden te verrassen met 
de peperkoek en amaryllis. Als de amaryllis bij u in bloei staat kunt u dat even doorgeven aan 
h.doeze1@hotmail.com. We komen van de eerste paar meldingen een foto maken, zelf een 

foto insturen mag natuurlijk ook ! Voor de eerste bloeiende amaryllis hebben we nog een leuk 

presentje. Natuurlijk komen de foto’s op de site te staan. 

 

Bestuur: 

De Coronaregels zijn opnieuw aangescherpt en dit gaat vooralsnog duren tot medio januari 
2021. De feestdagen en de jaarwisseling hebben we allemaal in kleinere kring en verspreid 
over meerdere dagen moeten vieren, dit terwijl juist in deze periode het samenzijn en elkaar 
ontmoeten zo belangrijk is. 

Als bestuur hebben we tijdens het rondbrengen van de kerstattentie heel vaak mogen 
ervaren dat onze leden deze periode als vervelend ervaren. Maar meteen wordt erbij 
aangegeven dat ze het voor heel veel anderen, denk aan de bedrijven en ook de jeugd, nog  
veel vervelender vinden. Het stemt ons, als bestuur positief dat onze leden, ondanks de 
lockdown toch meteen “omzien naar anderen” en hiervoor aandacht hebben. 
Hopelijk kunnen we deze vervelende periode in het komende voorjaar achter ons laten en 
weer volop deelnemen aan de activiteiten die we op ons programma hebben staan. 

Op onze site en op deze Nieuwsbrief prijkt inmiddels het nieuwe logo van KBO-Brabant.  

Het eerdere ontwerp is nog goed te herkennen, met name de kleurstelling is aangepast. 

 

 

Bestuur KBO-Lierop 

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

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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