
 

 

 

 

           
Lomm, april 2020 

 

KBO Lomm Nieuwsbrief 3-2020  

 

Beste KBO leden, 
 

Er is in deze nieuwsbrief weinig nieuws te vermelden, het gaat alleen nog over corona en de 

1,5 meter maatschappij, enkele maatregelen zijn  door de regering m.i.v. 29 april versoepeld, 

deze zijn geldig tot en met 19 mei. Een overzicht van maatregelen staan op de achterzijde 

van deze nieuwsbrief. Voor senioren is er een kleine versoepeling namelijk, vanaf 29 april 

geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste 

personen met enige regelmaat worden bezocht. 

Hopelijk wordt de maatschappij na 19 mei iets opener. 
 

Als bestuur van KBO Lomm hebben we enkele data in het jaarprogramma als volgt gewijzigd: 

 20 maart, zwerfvuilinzameling: nieuwe planning volgt na de versoepeling van de 

maatregelen tegen het coronavirus. 

 17 april, excursie Franz Pfannerhuis Arcen, deze is verplaatst naar vrijdag 25 sept. 

 24 april, natuurwandeling, deze wordt afgelast en dit jaar niet meer gehouden. 

 12 of 26 mei, dag-fietstocht, deze wordt na overleg met de organisatoren afgelast,  

de dag-fietstocht op 4 of 18 augustus blijft voorlopig op het programma staan. 

 9 juni, excursie Leolux Blerick , deze is verplaatst naar 29 september. 

 26 juni, busreis, deze is nu gepland op donderdag 27 augustus. 

Alle data onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen. 
 

Terugblik activiteiten: 

6 maart hielden we de jaarlijkse ledenvergadering, er waren in totaal 82 aanwezigen 

Het jaarverslag en het financieel verslag werden beide goedgekeurd, als nieuwe leden 

voor de kascommissie meldden zich Mevr. Wies Pingen - Engels en dhr. Jan Driessen aan. 

De contributie voor 2021 blijft € 25,00 euro. Er hadden zich geen bestuurs kandidaten 

aangemeld Theo Theeuwen en Koos Linssen werden bij acclamatie herkozen.  

Aansluitend aan de ledenvergadering traden Turbo Toos en Super Stien voor ons op 

en zij wisten met hun grappen en grollen de zaal voortreffelijk te amuseren. 

12 maart kienen, deze kienmiddag was de voorlopig laatste activiteit van de KBO er 

waren 36 deelnemers. 

Het paaspresentje, dat bestond uit paaseitjes en een opbeurende boodschap van onze 

voorzitter werd door de leden zeer gewaardeerd, dat bleek uit de vele positieve reacties 

van onze leden. 

Beste KBO leden, blijf gezond en hou je haaks in deze moeilijke tijd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur KBO Lomm 

Secretariaat KBO Lomm 
P/a Hanikerweg 8A 

5943 NB Lomm 
Tel.: 077-4732371 

E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 
Internet: lommonline.nl/verenigingen/kbo-lomm/ 

 

 
 



Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

 Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

 .

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

 
Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

 

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:T/m 19 mei:Vanaf 29 april

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.


