
 

 

 

 

           
 

Lomm, oktober 2020 
 

KBO Lomm Nieuwsbrief 8-2020  

 

Programma november-december 
Donderdag12 november KBO Kienen 

KBO Kienen onder inachtneming RIVM regels 

o.a. handen ontsmetten, 1,5 m afstand etc. 

evt. geen koffie/thee 

Donderdag 12 november 14.00 uur 

Locatie: Gymzaal Pastoorshof 

 

Aanmelden voor deze bijzondere kienmiddag tot  

5 november bij: Tiny Verspay tel.:077-4731788 

E-mail: tinyverspay@home.nl 

 

Vrijdag 27 november Zwerfvuilinzameling 

 

We gaan weer zwerfvuil inzamelen en wel op vrijdag 27 

november. Met zijn allen lekker een paar uurtjes in de 

frisse lucht bezig zijn.  

We starten zoals altijd om 13.00 uur vanaf de Pastoorshof. 

We gaan in groepjes van hooguit 4 personen aan de slag 

Het aansluitende keuveluurtje zal i.v.m. de RIVM 

maatregelen komen te vervallen, dit wordt echter op een 

later tijdstip zeker ingehaald. 

Aanmelden t/m 20 november bij: 

Tiny Verspay, Tel: 077-4731788,  

E-mail: tinyverspay@home.nl 

 

 Activiteit december onder voorbehoud van RIVM maatregelen:  

 Adventsviering, vrijdag 18 december aanvang 14.00 uur in de Pastoorshof 

Secretariaat KBO Lomm 
P/a Hanikerweg 8A 

5943 NB Lomm 
Tel.: 077-4732371 

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

 

 
 



 

 

Vacatures bij KBO Lomm: 

  Contactpersoon fietsen, per 31-12-2020 stoppen de heren Jan Driessen en  
 Jan Hegger als contactpersoon fietsen, hiervoor zoeken wij 1 of 2 personen 

 die bereid zijn het fietsen op dinsdagmiddag te begeleiden en 2 dagtochten 
 te organiseren een in mei en een in augustus. Info: Tel. 077-4732371. 
 

  Secretaris, Leo Peeters is in 2021 aftredend bestuurslid en heeft te kennen   
 gegeven niet herkiesbaar te zijn, hiervoor zoeken wij een persoon die in het 
 bestuur wil functioneren als secretaris. Info: Tel. 077-4731862. 

 
Documentaire B & B de Antoniushoeve: 

Op 3 oktober werd deze documentaire over B & B Antoniushoeve Lomm uitgezonden  
op tv. Als jullie het programma gemist hebben kunnen jullie terugkijken via volgende 

link: https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/03-10-2020/KN_1716078 
 
Museumplusbus: 

Van de organisatie van de Museumplusbus ontvingen wij een aantal Totzo! magazines, 
met hierin omschreven een aantal prachtige kunstwerken van de aangesloten musea.  

Heb je interesse in een exemplaar?  
Bel of mail dan even het secretariaat, tel.: 077-4732371, E-mail: kbolomm@kpnmail.nl 
Je krijgt dan een exemplaar thuisbezorgd, reageer snel want: “op is op” 

 
Hoe werkt de CoronaMelder? 

De CoronaMelder houdt via bluetooth bij of de gebruiker dicht bij andere app-gebruikers 
was. De sterkte van het bluetooth-signaal geeft aan hoe dicht de gebruikers bij elkaar 
waren. Als iemand minstens vijftien minuten in de buurt was bij een app-gebruiker die 

het coronavirus blijkt te hebben, ontvangt hij of zij een bericht. In dit bericht staat 
wanneer het contact was. 

Privacy Corona-app 
In het bericht dat de CoronaMelder stuurt aan mensen die mogelijk besmet zijn, worden 
geen gegevens over de identiteit van de besmette persoon gegeven. De app maakt 

namelijk géén gebruik van locatie, telefoonnummers of andere contactgegevens. Het is 
dus niet bekend wie, waar of wanneer het precies was. Alleen hoeveel dagen geleden het 

contact plaatsvond. 
Melding ontvangen van CoronaMelder 
Een melding ontvangen? Dit betekent natuurlijk niet dat u daadwerkelijk besmet bent 

met het coronavirus. Maar er is wel een verhoogde kans. Blijf daarom tien dagen na de 
datum van het contact met de besmette persoon, thuis. Zo voorkomt u dat u anderen 

besmet. Hebt u klachten gerelateerd aan corona? Neem dan telefonisch of online 
contact op met de GGD om u te laten testen. Mensen die ernstige klachten hebben of in 
een risicogroep vallen, bellen het beste de huisarts. 

Als de test positief is kunt u ervoor kiezen om dit op te laten nemen in de app. Hierdoor 
worden andere gebruikers met wie u in contact bent geweest gewaarschuwd. Een GGD-

medewerker zal tijdens het doorbellen van de uitslag vragen of u hiervoor kiest. 
CoronaMelder downloaden 
Wilt u de CoronaMelder gebruiken? Download de app dan gratis uit de officiële 

appwinkels. De app werkt alleen op iPhones met iOS 13.5 of nieuwer en Android-
telefoons met versie 6 of nieuwer. 

 CoronaMelder – Android-telefoon 

 CoronaMelder – iPhone 
 

Hulp nodig bij het downloaden van een app? Lees dan de tip 'App downloaden uit 
de Play Store (Android)' of de tip 'App downloaden uit de App Store' (iPhone). 
 

Alle activiteiten worden georganiseerd onder inachtneming van de RIVM voorschriften! 
 

Bestuur KBO Lomm 
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