
 

 

 

 

           
Lomm, juni 2020 

 

KBO Lomm Nieuwsbrief 5-2020  

 

Voor het geval als we mogen door gaan. 

Met z’n alle missen we enorm de vele activiteiten van onze gezellige KBO Lomm. 

Gelukkig kunnen we, als we dat willen, ons vrijelijk bewegen. Het is nog steeds goed weer 
om buiten actief te zijn met wandelen of fietsen. Ga als het kan de frisse lucht in. 

Maar we kijken toch uit naar het moment (mogelijk vanaf 1 september) dat het RIVM de 

strakke teugels van het coronavirus los laat. Hopelijk kunnen we dan onze wekelijkse 
activiteiten oppakken en gezellig weer eens bijkletsen. Onze sociale contacten aanhalen. 

Spelregels zijn er niet alleen bij het voetbal of tennis, maar ook bij andere sporten en spellen. 

We zien dat ook bijvoorbeeld bij het kienen, kaarten, jeu de boules, rummikub en 
koersballen. Als we ons er allen proberen aan te houden blijft het voor iedereen een leuke 

bezigheid. 

Voor het geval dat we mogen door gaan. 

Namens het bestuur, 

Jan Schuurmans, Voorzitter. 

Afgelasting activiteiten: 

Viswedstrijd op vrijdag 3 juli is afgelast. 

Fietsdag 4 of 18 augustus, na overleg met de organisatoren Jan Hegger en Jan Driessen is de 
fietsdag ook afgelast. 

De onder voorbehoud geplande busreis op donderdag 27 augustus is geannuleerd. 
De excursie naar Leolux Blerick op 29 september is ook geannuleerd. 
Vacatures Contactpersonen: 

De contactpersonen van het fietsen Jan Driessen en Jan Hegger hebben 

het bestuur medegedeeld dat zij per 31 december willen stoppen als 

contactpersoon van het fietsen. Hiervoor zoeken wij een of twee leden die 

deze taak op zich willen nemen, het betreft de wekelijkse fietsactiviteit op 

dinsdagmiddag en het organiseren van twee dagfietstochten een in mei en 

een in augustus. Wil je niet dat deze activiteiten ophouden te bestaan, 

meld je dan aan als contactpersoon voor het fietsen/dagfietstochten bij het 

secretariaat tel: 4732371, of per e-mail: kbolomm@kpnmail.nl 

 

Tevens heeft Jan Hegger de functie van contactpersoon jeu 
de boulen per direct neergelegd, ook hiervoor zoeken wij een 
vervang(st)er op maandagmorgen van 9.30 uur tot ca. 11.30 

uur. Aanmelding eveneens bij het secretariaat tel: 4732371 of 
per e-mail: kbolomm@kpnmail.nl 

 

Coronavirus: vakantieposter Rijksoverheid per 1 juli z.o.z. 

Secretariaat KBO Lomm 
P/a Hanikerweg 8A 

5943 NB Lomm 
Tel.: 077-4732371 

E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 
Internet: lommonline.nl/verenigingen/kbo-lomm/ 
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Coronamaatregelen  per 1 juli z.o.z. 



 

 

 

Bestuur KBO Lomm 


