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Nieuwsbrief november 2021  
 

Activiteiten: 

1. Op zondag 28 november komt Go For It in de Vurherd. Jo en Bart Meeuws spelen muziek uit de 
jaren 60. Rock ’n Roll op zijn best. Inloop vanaf 14:30 uur. Het optreden begint om 15:00 uur. De 
entree is 3 euro inclusief een kop koffie/thee bij binnenkomst. Ook niet-leden zijn welkom. We willen 
er een gezellige middag van maken. Opgeven kan tot 21 november bij h.doeze1@hotmail.com, een 
briefje in de bus kan natuurlijk ook. Breng wel gepast geld mee en denk aan de verplichte Coronapas. 

2. De Kerstviering is op vrijdag 17 december om 14:30 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur.  
We hebben een heel mooi programma, mis het niet. U kunt zich opgeven bij h.doeze1@hotmail.com. 
Of via onderstaand strookje. 

3. Over The Sound of Music berichten we in de volgende Nieuwsbrief en natuurlijk op de site. 

4. Het riktoernooi in gemeenschapshuis De Vurherd is met succes gestart. De eerste wedstrijden zijn 
weer gespeeld en het sportieve gevecht is in volle gang. 

5. De fietsclub heeft een mooie afsluiting gehad van het fietsseizoen. Ze kijken nu al uit naar 2022.  
Met dank aan de fietsclub. 

6. Het curlen was weer een gezellige activiteit. De bezem werd gewonnen door het gelegenheidsduo 
Trees Welten en Ad van Mierlo. 

7. De puzzelactie loopt heel aardig. Lien van den Eijnden won de september-editie. Op de site staan  
de inzendingen voor oktober en de winnaar wordt 1 november bekend gemaakt. Ook aan deze 
Nieuwsbrief is een nieuwe puzzel toegevoegd, inzenden tot 1 december. h.doeze1@hotmail.com.  

Bestuur: 

Op 1 januari gaat ons nieuw verenigingsjaar weer in en zal de contributie, die € 20,- p.p. bedraagt 
weer geïnd worden. In de eerste week van januari zal automatisch de contributie voor 2022 voor de 
KBO afdeling Lierop als SEPA incasso van uw rekening worden afgeschreven. Het kenmerk dat de 
KBO Lierop bij het incasseren gebruikt is NL51ZZZ171552650000 (incassant ID). Uw lidnummer 
hanteren wij als het machtigingskenmerk. De unieke combinatie van de incassant ID en uw lidnummer 
vindt u terug op uw rekeningafschrift.  

We willen graag iedereen bedanken die bij RaboClubSupport op KBO-Lierop heeft gestemd. Het 
verliep dit jaar wat moeizaam, mede debet aan de Rabobank. Het was niet voor iedereen duidelijk 
hoe er gestemd moest worden en niet iedereen had een code gekregen. Ook de naam KBO-Lierop 
was helaas niet goed vermeld. Hopelijk loopt het volgend jaar beter. 

Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke verdieping van een woning wettelijk verplicht. Op onze 
site staat alle informatie hierover. 

 

Bestuur KBO-Lierop 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ik/wij geven ons op voor de kerstviering op 17 december: 
 
 
Naam: ________________________________________________________________________  
 
 
Aantal Personen: 
 
Graag inleveren op Felicitéstraat 8. Bedankt alvast. 
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