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Nieuwsbrief februari 2021  
 

Activiteiten: 

1. Op het programma stonden de winterwandeling en de Willem Tell Trofee. Twee mooie 
activiteiten die we nu even moeten bewaren voor later. Ook het Riktoernooi, een mooie 
winterinvulling, is niet doorgegaan. We zijn benieuwd wanneer we de eerste activiteit op de 
rails kunnen zetten. En dan volgt de rest vanzelf. We maken er nog een mooi jaar van. 

2. De puzzelactie loopt nog steeds, Ria Thijssen won de decembereditie en de winnaar of 
winnares van januari is nog niet bekend. In februari zit er weer een puzzel bij de nieuwsbrief. 
Ook nu kunt u weer een prijsje winnen, doe mee en stuur uw oplossing op naar 
h.doeze1@hotmail.com. Graag voor 1 maart. 

3. De amaryllis heeft uitbundig gebloeid, meer dan 30 inzendingen, de een nog mooier dan de 
ander. We kregen ook veel positieve reacties, iedereen heeft van de bloemenpracht genoten. 
U kunt de foto’s nog op de site bewonderen. We hebben lang zitten dubben wie we als 
winnaar uit moesten roepen. Uiteindelijk waren er zoveel “allemaal even mooi” dat we 
moesten loten uit de ex aequo. Eind januari zal de winnaar/winnares bekend gemaakt worden 
en gaat er één persoon vanuit het bestuur op bezoek om een kleine attentie te overhandigen. 
U kunt het te zijner tijd lezen op de site. 

Bestuur: 

De Coronaregels worden deze week opnieuw aangescherpt, waarschijnlijk met een  
avondklok en een nog verdere beperking van de bezoekersaantallen.  
Als bestuur wensen wij ons kabinet veel wijsheid bij het nemen van deze moeilijke 
beslissingen. 
Ondanks de huidige lockdown zijn we als bestuur aan de slag gegaan met de 
voorbereidingen van de jaarvergadering, waarvan de datum nu nog niet bekend is.  
Onze sterke voorkeur gaat uit naar een gewone (fysieke) jaarvergadering die we in ons 
gemeenschapshuis kunnen laten plaatsvinden.  
Streven is de jaarvergadering voor 30 juni van dit jaar op deze manier te organiseren. 

Via de mail en ook middels een korte melding op onze site, hebben jullie allemaal bericht 
ontvangen m.b.t. mogelijke oplichting via een nepafspraak voor het coronavaccin. 
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. 

Sinds eind december is er ook een digitale versie van het  bekende ONS-magazine 
beschikbaar. Op de site van KBO-Lierop vindt u de bijbehorende link.  
Op deze ONS-site vindt u rechtsboven een mogelijkheid om u aan te melden voor de  
digitale Nieuwsbrief van KBO-Brabant. 

Tot slot, mocht een van u een prijsje hebben gewonnen in het Prijzenfestival vanwege het 
tienjarig bestaan van het ONS-magazine, laat het even weten (h.doeze1@hotmail.com) dan 

kunnen we hier in onze volgende Nieuwsbrief even aandacht aan geven. 

 

Bestuur KBO-Lierop 

 Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

 Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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