
 

 

 

 

           
 
 

Lomm, augustus 2020 

 

KBO Lomm Nieuwsbrief 6-2020  

 

 

Beste dames en heren, leden van de KBO afdeling Lomm. 

Jullie missen ons. Wij missen jullie. 

Hoe kunnen en/of willen wij weer voorzichtig onze activiteiten opstarten. Door een attentie 

met Pasen (doosje met paaseitjes) en rond de Lommse Pinksterkermis (een snoepzak) 

probeerden wij als bestuur enigszins contact te houden. 

Op maandag 10 augustus hadden we als bestuur een extra vergadering ingepland met de 

bedoeling om per september weer ons mooie activiteitenschema op te pakken.  

Ook nu worden we, sinds dinsdag 18 augustus, geconfronteerd met nieuwe richtlijnen van het 

RIVM en wel verscherpte adviezen aangaande Corona met weer meer beperkingen. 

Helaas houdt dit in dat wij het als bestuur nu nog niet verantwoord vinden om onze leden uit 

te nodigen tot deelname aan de vele (wekelijkse) activiteiten. 

Om deze grote teleurstelling van het niet mogen starten te verzachten wil het bestuur jullie 

een leuk bloemetje aanbieden met de hoop om per oktober de draad weer op te kunnen 

pakken.  

Wij willen zo graag weer op een verantwoorde wijze voorzichtig onze contactmomenten 

organiseren, maar nu even niet. Wordt vervolgd. 

Namens het bestuur,     

Jan Schuurmans 

Voorzitter KBO afdeling Lomm. 

 

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 

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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