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Nieuwsbrief mei 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
17:30 uur weer terug in Lierop. De reis naar Maastricht, koffie met vlaai, een lunch, een korte speurtocht
en een afsluiting met een driegangen-diner bij Nel van Oosterhout zitten in de prijs inbegrepen. De
kosten zijn € 50,- pp. U moet zich in verband met de subsidie die we krijgen voor 1 mei al opgeven
(h.doeze1@hotmail.com). Voor deze dagreis naar Maastricht moet u uiterlijk 11 augustus € 40,- per
bank overmaken op rekening (NL77 RABO 0128 8001 19) o.v.v. “Maastricht” en later € 10,- contant in
de bus. Het volledige programma komt t.z.t. op de site te staan. U kunt ook het strookje hieronder
inleveren.
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 10:30 uur bij de kerk en zijn
rond half vijf weer terug in Lierop. De busreis inclusief kaartje kost € 70,-. Als u daarna nog een hapje
mee wilt eten bij Nel van Oosterhout zijn de totale kosten € 90,00 pp. U mag zich voor 1 mei opgeven
(h.doeze1@hotmail.com), als we met 60 mensen bij elkaar willen zitten moeten we tijdig reserveren.
Vermeld even of u wel of niet mee gaat eten na afloop. Als uw partner niet naar de musical gaat, maar
wel mee wil eten, kan dat ook. Geef dat even door. U kunt ook het strookje hieronder inleveren. Voor de
Musical moet u uiterlijk 03 oktober € 70,- per bank (NL77 RABO 0128 8001 19) overmaken o.v.v.
“Musical”. Het etentje kunt u contant afrekenen. Het volledige programma komt t.z.t. op de site te staan.
3. De puzzelactie loopt nog steeds, Mieke van Doorn won de maart-editie en de winnaar of winnares van
april is nog niet bekend. In mei 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 juni.
Bestuur:
Omdat criminelen het bestuur met nepmails bestoken hebben we besloten de adressen van
bestuursleden alleen toegankelijk te maken voor onze eigen leden. U moet even inloggen als u deze
pagina wilt bekijken.

Bestuur KBO-Lierop



Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop
Tip ons een mogelijk nieuw lid
Vul in en lever in bij Driek (Felicitéstraat 8).
Doel
Maastricht 11 september
The Sound of Music 31 oktober
Eten na The Sound of Music
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