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Nieuwsbrief juni 2021
Activiteiten:

!

1. Voor Maastricht en The Sound of Music hebben zich veel leden opgegeven. Om er zeker van te zijn
dat we alles goed genoteerd hebben, is er voor beide activiteiten een overzicht van alle deelnemers
aan de nieuwsbrief toegevoegd. Wilt u a.u.b. de lijst goed controleren en voor 5 juni doorgeven als er
iets niet klopt. (Driek Doezé, 06 - 385 900 85 of h.doeze1@hotmail.com).
2. Voor de dagreis naar Maastricht vragen we u uiterlijk 11 augustus € 40,- per persoon per bank over
te maken (NL77 RABO 0128 8001 19) o.v.v. “Maastricht” en later € 10,- per persoon contant af te
rekenen in de bus. Het volledige programma komt t.z.t. op de site te staan.
3. Voor de Musical vragen we u uiterlijk 03 oktober € 70,- per bank (NL77 RABO 0128 8001 19) per
persoon over te maken o.v.v. “Musical”. Dit zijn de kosten voor de bus en het entreekaartje.
Het etentje kunt u afrekenen bij Nel van Oosterhout. De kosten daarvan zijn € 20,- per persoon.
4. Op 11 juli hebben we (mits Corona het toestaat) een muziekmiddag in de Pastorietuin, aanvang
14.00 uur, gepland voor onze leden die gratis toegankelijk is. Bij slecht weer wijken we uit naar 18 juli.
U kunt zich opgeven bij Driek Doezé. Wilt u aangeven of u op beide data kunt. U mag ook het strookje
hieronder inleveren. We hebben een mooi optreden van Go For It, rock ‘n roll uit Someren. Lekker
genieten, dat weten we zeker.
5. Frans Aben won de april-editie van de puzzelactie, de winnaar van de mei-puzzel wordt eind mei
bekend gemaakt. De juni-puzzel zit bij deze nieuwsbrief, inzenden kan tot 1 juli.
6. KBO-Someren organiseert een 5-daagse reis naar de Veluwe. Kijk op de site voor meer informatie.
Als u interesse heeft, neem dan contact op met Francien Boots 0493 – 493 738
of kbo.someren.activiteiten@gmail.com.
7. Na zo’n lang isolement wil KBO-Brabant er op 22 juli een echt feestje van maken: een zomerfair op het
mooie landgoed Koningshof in Veldhoven, met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel
standhouders én bezoekers. Het begint om 10.30 uur en sluit om 16.30 uur. U bent van harte welkom.
U moet zich wel aanmelden bij KBO-Brabant (zie site).
Bestuur:
Henricushof is voorlopig alleen open voor georganiseerde activiteiten onder toezicht. Het biljarten en
kaarten gaan nog even niet door. We hopen daar snel weer mee te kunnen beginnen.
Ook de Vurherd blijft nog even gesloten voor activiteiten/bijeenkomsten voor volwassenen, de jeugd
onder de 18 jaar mag al wel in kleine groepjes toegelaten worden.
De vitaliteitsmeting georganiseerd door KBO-Brabant, Lierop Leeft en KBO-Lierop is dit jaar op
dinsdag 12 oktober 2021. Een groot aantal leden heeft zich hier al voor opgegeven. De lijst staat op de
site onder deelnemerslijsten. U kunt zich nog opgeven bij Driek Doezé.
Bestuur KBO-Lierop




Alle informatie vindt u op de site van KBO-Lierop
Tip ons een mogelijk nieuw lid
Vul IN: In de bus bij Driek (Felicitéstraat 8).
Doel Muziekmiddag
Pastorietuin 11 juli
Pastorietuin 18 juli (reserve)
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