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Nieuwsbrief maart 2021  
 

Activiteiten: 

1. Het weer was geweldig voor een echte winterwandeling, nu heeft iedereen voor zich genoten 
van het mooie winterweer. Doordat de wegen slecht begaanbaar zijn, is het voor veel KBO-
leden ook erg lastig dat er zoveel sneeuw ligt. Maar de jeugd heeft er met volle teugen van 
genoten en dat is ook belangrijk. Voor onze activiteiten geldt nog steeds een lock-down. Saai 
maar het is niet anders. De Willem Tell Trofee schiet er voorlopig ook bij in. 

2. De puzzelactie loopt nog steeds, Elly Slegers-van Vlokhoven won de januari-editie en de 
winnaar of winnares van februari is nog niet bekend. In maart 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 april. 

Bestuur: 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die 
tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde 
van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n 
lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en 
drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. 
Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan 
voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien 
Cuppers (073) 644 40 66. 

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 
allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 

Wilt u het ook even doorgeven aan het bestuur (h.doeze1@hotmail.com) als u meedoet, we 
kunnen er dan op de site aandacht aan besteden.  

ONS-Prijzenfestival: 

Gerda en Tjeu Meeuws hebben ons laten weten dat zij een prijsje hebben mogen ontvangen 
in het kader van het tienjarig bestaan van het ONS-magazine. Gefeliciteerd !! 

 
 

Bestuur KBO-Lierop 

 Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop 

 Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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