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Nieuwsbrief augustus 2021 
 
Activiteiten: 

1. In verband met het Coronavirus en de voorschriften die door de overheid worden vastgesteld kan 
het zijn dat voor de reis naar  Maastricht en de Sound of Music eisen worden gesteld aan de 
deelnemende leden. We denken hierbij aan een vaccinatiebewijs, het gebruik van een mondkapje, 
een negatief testbewijs. Het advies van ons is om daar nu al rekening mee te houden. In de 
Nieuwsbrief van september zullen we u de laatste update geven. 

Voor Maastricht en The Sound of Music vindt u de actuele informatie steeds op de site. Het 
programma voor Maastricht is klaar en alles is geregeld en afgesproken. We gaan er een mooie dag 
van maken.  

Voor de Musical vragen we u uiterlijk 05 september  € 70,- per bank (NL77 RABO 0128 8001 19) 
per persoon over te maken o.v.v. “Musical”. Dit zijn de kosten voor de bus en het entreekaartje.  
Het etentje kunt u persoonlijk afrekenen bij Nel van Oosterhout. De kosten daarvan zijn € 20,- per 
persoon. 

2. In september/oktober plannen we bij voldoende belangstelling weer een ochtend Burlen. Ook gaan we 
weer een keer Curlen. Informatie komt in de Nieuwsbrief van september. 

3. De puzzelactie heeft een maand stil gelegen. André van Bommel won de juni editie. De augustus 
puzzel zit bij deze Nieuwsbrief, inzenden kan tot 1 september. 

4. Op 18 augustus willen we een bezoek brengen aan Someren-Heide; de tuin van KBO-Someren-Heide 
en een bezoek aan het Wehrmacht-huisje staan op het programma. We vertrekken om 13:30 uur op 
Henricushof en zijn rond 17:00 uur weer terug. De kosten voor deze activiteit zijn € 5,- per persoon 
inclusief koffie en vlaai, bij vertrek te betalen. Het vervoer wordt centraal geregeld en hangt af van de 
deelname. Wilt u zich uiterlijk 8 augustus opgeven bij Franca van der Steen 
(mavdsteen@onsbrabantnet.nl). Een briefje in de bus bij Franca mag ook (Laan ten Boomen 17). 

5. Zoals elk jaar hebben de KBO-kringen van Asten, Deurne en Someren op 15 augustus de Bedevaart 
georganiseerd. De bedevaart kan doorgaan, maar op beperkte schaal in verband met het 
Coronavirus. Zo kunnen in de kerk van Maria in Ommel slechts 100 personen toegelaten worden. 
Leden moeten zich vooraf aanmelden en moeten gevaccineerd zijn. De aanmelding moet via de 
voorzitter van de werkgroep en gaat op volgorde; vol is vol. 
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0493 – 31 38 91 t.n.v. Piet Matheij                         
 

Bestuur: 

De jaarvergadering voor 2021 staat nu gepland voor donderdag 16 september a.s. 

De agenda voor deze vergadering ontvangt u gelijktijdig met deze Nieuwsbrief. 

Op basis van de nu geldende Coronamaatregelen kunnen we met maximaal 60 personen in de 

Vurherd, daarom plannen we een vergadering om 13:00 uur en eentje om 15:00 uur. Wij vragen u 

zich aan te melden, zie formulier onder aan de agenda, voor deze jaarvergadering. Het bestuur maakt 

een verdeling voor deelname om 13:00 en 15:00 uur. Mocht dit echt niet passen in uw agenda, dan 

kunt u dit aangeven bij het bestuur. 

De hoop op een Coronavrije zomer is op de laatste persconferentie van onze regering behoorlijk 

afgenomen. Ook onze muziekmiddag van 11 juli jl., waarop we hebben genoten van een prachtig 

optreden van Hans v. Gorp, hebben we Coronaproof gehouden. 

De invloed van Corona op de komende activiteiten is nu nog erg onduidelijk, als bestuur volgen we 

het nauwgezet en we houden u via de site en de Nieuwsbrief  op de hoogte. 

 

Bestuur KBO-Lierop 
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