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Nieuwsbrief oktober 2021 
 
Activiteiten: 

1. We starten 6 oktober met het riktoernooi. (QR-code is in de Vurherd verplicht). Het wordt weer een 
spannende competitie. We hebben er zin in en u kunt zich nog aanmelden. Peter van der Zanden is de 
te kloppen man. De kosten zijn 10 euro per persoon. 

2. Op vrijdagmiddag 22 oktober willen we weer gaan Curlen bij Petra Kuijpers. De kosten zijn 10 euro per 
persoon, inclusief een kopje koffie met iets lekkers. Wie neemt de begeerde bezem mee naar huis? We 
zijn benieuwd. U kunt zich opgeven bij h.doeze1@hotmail.com. 

3. Op 12 oktober is de Vitaliteitsmeting. Iedereen die zich heeft opgegeven krijgt een bericht hoe laat hij/of 
zij verwacht wordt. Ook hier is de QR-code verplicht. KBO-Brabant, Lierop Leeft en KBO-Lierop doen er 
alles aan om er een geslaagde dag van te maken. 

4. Op 31 oktober gaan we naar the Sound of Music. De vaccinatie/test verplichting is gecheckt. We gaan 
er een gezellige dag van maken.  
Let op: Omdat het natuurlijk langer gaat duren voordat iedereen ingecheckt is willen we al om 10 uur 
vertrekken. De bus komt dan om kwart voor tien bij de kerk.  

5. De reis naar Maastricht is uitstekend verlopen. Gezellig, interessant, lekker eten, prachtig weer. De 
puzzeltocht was ook leuk en leverde een flink bedrag aan subsidie op. Mede hierdoor waren we nog iets 
goedkoper uit dan verwacht en dat was weer een meevaller. We hadden de organisatie in eigen hand 
en hebben alles goed geëvalueerd om u de volgende keer weer een mooie dag te kunnen bezorgen.  

6. Het Jeu de Boules-toernooi op 3 september is een geweldig evenement geweest. Harrie Thijssen won 
weer de beker en iedereen heeft een fantastische dag gehad. Veel lof voor de organisatie en de lekkere 
barbecue. Ook hier hadden we prachtig weer dat bijdroeg aan deze geslaagde dag.  

7. Het burlen in Maarheeze was weer echt een belevenis. Spektakel van de 1ste orde, indrukwekkend en 
prachtig om te zien en te horen. En een lekker ontbijt na afloop.  

8. Wilma van Lierop won de puzzelactie van augustus. De puzzel van oktober zit weer bij de Nieuwsbrief.  

9. De ontmoetingsruimte in Henricushof wordt opgeknapt. We kunnen even geen gebruik maken van deze 
ruimte. We houden u op de hoogte, wanneer we er weer terecht kunnen. 
 

Bestuur: 

Rabo ClubSupport 

Van 4 tot 24 october kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete club of vereniging als u lid bent van de 

Rabobank. Wij hopen dat u ook stemt op onze KBO, wij zullen het geld weer goed besteden, zoals u 

van ons gewend bent. 

QR code 

Sinds de persconferentie van 14 september jl. gaan we hier allemaal mee te maken krijgen, zie de 

bijlage voor wat het voor een aantal van onze activiteiten gaat betekenen. 

Algemene Ledenvergadering 

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 september jl. hebben we afscheid genomen van Narda 

Bongers die sinds 2012 het penningmeesterschap en de ledenadministratie in haar portefeuille had. 

Zij werd bedankt voor het vele en accurate werk dat zij in deze periode voor onze KBO heeft gedaan. 

Als bestuur nemen we op een ander moment nog op passende wijze afscheid van haar en haar Jan. 

Nieuw in het bestuur werden gekozen Anne-Lies van Moorsel, die het penningmeesterschap op zich 

gaat nemen, en Anita Hurkmans, die samen met Maria van der Zanden, Zorg en Welzijn en Lief en Leed 

gaat verzorgen. 

 

Bestuur KBO-Lierop 


