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Nieuwsbrief april 2021 
Activiteiten: 

1. Als Corona het toelaat: Op zaterdag 11 september gaan we een dagje naar Maastricht. 
Het programma is nog niet helemaal ingevuld, maar we vertrekken om 8.00 uur bij de kerk en 

zijn rond 17:00 uur weer terug in Lierop. U kunt deze datum al in uw agenda zetten. 

2. Als Corona het toelaat: Op zondag 31 oktober willen we graag naar de musical The Sound 
of Music gaan. De voorstelling is om 12:00 uur in den Bosch. We vertrekken rond 11:00 uur 
bij de kerk en zijn rond half vijf weer terug in Lierop. U kunt ook deze datum in uw agenda 

zetten. 

3. De puzzelactie loopt nog steeds, Theo Hendrikx (wat stond hij mooi op de foto) won de 
februari-editie en de winnaar of winnares van maart is nog niet bekend. In april 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 mei. 

4. De agenda op de site is weer in gebruik genomen. Alle activiteiten van KBO-Lierop worden 

hierop gezet, zodat u kunt kijken wat er allemaal te doen is.  

Bestuur: 

Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne 
Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april. 
De maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze maand 
wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met KBO-
Brabant.  
Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden gepresenteerd.  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars. Kijk op de site voor alle 
informatie. 

 

Bestuur KBO-Lierop 

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

➢ Tip ons een mogelijk nieuw lid 
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