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Nieuwsbrief september 2021 
 
Activiteiten: 

1. Voor de reis naar Maastricht is alles in kannen en kruiken. Op basis van de nu geldende regelgeving 
bent u alleen verplicht een mondkapje te dragen in de bus van Harrie Hebben en in de stadsbus in 
Maastricht. Niet fijn maar we komen er niet onderuit. Nu nog even zorgen voor mooi weer. Zorg dat u 
om kwart voor acht bij de kerk staat, dan bent u zeker niet te laat. 

2. Op 3 september is er vanaf 10 uur een jeu de boules toernooi om het kampioenschap van 2021. Een 
groot feest met een afsluitende barbecue. De kampioen wordt nog dezelfde avond gehuldigd. 

3. Op 24 september willen we weer gaan burlen in Maarheeze. Vertrek 06:00 bij de kerk. Bij mooi weer 
gaan we per fiets. We ontbijten rond 8:00 uur bij de Daatjeshoeve. De kosten zijn 10 euro per 
persoon. Opgeven voor 17 september bij h.doeze1@hotmail.com. 

4. De puzzelactie heeft een maand stil gelegen. André van Bommel won de juli-editie. De puzzel van 
september zit bij deze Nieuwsbrief, inzenden kan tot 1 oktober. De winnaar van augustus wordt 
1 september bekend gemaakt. 

5. Vanaf maandag 13 september tot eind oktober wordt de ontmoetingsruimte in Henricushof 
opgeknapt. We zullen dan geen gebruik kunnen maken van deze ruimte. Het biljarten en kaarten komt 
een tijd stil te liggen. 

6. We starten in oktober met het riktoernooi. We gaan op 12 woensdagen strijden om de titel. De data 
zijn: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari en 9 en 
23 maart. Ze staan ook op de site. Deelname bedraagt 10 euro voor het hele toernooi.  

7. Op vrijdagmiddag 22 oktober willen we weer gaan Curlen bij Petra Kuijpers. In de nieuwsbrief van 
oktober komen we erop terug maar u kunt zich nu al opgeven bij Driek. Wie neemt de bezem mee 
naar huis? 

8. De Bedevaart in Ommel werd goed bezocht. Lierop was goed vertegenwoordigd en de vlag van KBO-
Lierop stond prominent op het podium. We bedanken de organisatie en hopen volgend jaar zonder 
beperkingen naar de bedevaart te kunnen gaan.  

9. Op 18 augustus hebben we een bezoek gebracht aan Someren-Heide; de tuin van KBO-Someren-
Heide en een bezoek aan het Wehrmacht-huisje. Het was een interessante en leuke excursie, waar 
de deelnemers zeer over te spreken waren. Met dank aan de Hei. 

 

Bestuur: 

Op basis van de nu geldende regelgeving kunnen we onze jaarvergadering op 16 september a.s. 

gewoon houden zoals aangegeven in de vorige Nieuwsbrief. Blijf wel de berichtgeving op onze site 

goed volgen voor eventuele wijzigingen, het blijkt nl. dat Corona zich slecht laat voorspellen. 

We zijn inmiddels ook druk in weer met voorbereidingen voor de  musical van 31 oktober.  

Met uitzondering van de onzekerheid vanwege corona denken we alles ‘rond’ te hebben. Houdt u er 

vooralsnog rekening mee dat het mondkapje en het vaccinatiebewijs vereist zullen zijn. In de 

Nieuwsbrief van oktober zullen we mogelijk meer weten. 

 

 

Bestuur KBO-Lierop 
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