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

 

Stilletjes zijn we het nieuwe jaar ingerold, maar ook ons verenigingsjaar. 

Dezer dagen hebben onze secretaris Leo Peeters, Koos Linssen als lid van de 

activiteitencommissie en ik ons activiteitenprogramma 2021 tegen het licht gehouden. 

Het virus houdt ons nog steeds in bedwang. Zo heeft het geplande kienen van 14 januari niet 

door kunnen gaan. Het is vrij duidelijk dat we tot april geen bijeenkomsten kunnen houden. 

Uiteraard laten wij als vereniging ons leiden volgens de adviezen van het RIVM. Deze regels 

veranderen bijna iedere week, maar vooralsnog zijn er geen versoepelingen. 

Met z’n drieën hebben we de volgende aanpassingen in het programma gedaan tot 1 april: 

 Het kienen van 14 januari kwam reeds te vervallen. 

 De excursie  naar Leolux dd. 16 februari verplaatsen we naar dinsdag 8 juni. 

 De ledenvergadering ( 26 februari ) verwachten we naar september te verplaatsen. 

 Kienen op 11 maart kan ook niet door gaan. 

 In principe willen we het zwerfvuil inzamelen, afhankelijk van RIVM regels, wel door 

laten gaan. 

Een en ander houdt dus in dat ook de weekactiviteiten tot april stil liggen. 

We willen als vereniging oh zo graag jullie weer zien op een van onze vele activiteiten, maar 

we moeten nog even door de zure appel heen bijten. Met de komende inentingen in het 

verschiet is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. 

Het is eind januari, de dagen beginnen al te lengen, dus meer mogelijkheden om naar buiten 

te gaan: wandelen of fietsen. Zoek de zon op. Vitamine D ophalen. DE LENTE KOMT ER AAN. 

Hou je haaks en blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, 

Leo Peeters, Koos Linssen en Jan Schuurmans. 

 

 

Secretariaat KBO Lomm 
P/a Hanikerweg 8A 

5943 NB Lomm 
Tel.: 077-4732371 

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

 

 
 



 

 

 
 
Bestuur KBO Lomm 


