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Beste KBO-leden 

We hopen dat u allen op een goede manier door deze vervelende tijd bent gekomen. Het lijkt 

momenteel gelukkig allemaal de goede kant op te gaan. We zijn er weer aan toe om samen leuke, 

ontspannende dingen te doen en weer in beweging te komen. In onze vorige nieuwbrief hebben we 

beloofd om u elke maand een nieuwsbrief te sturen. Inmiddels beginnen er in deze coronatijd toch 

gelukkig al weer wat meer mogelijkheden te komen om activiteiten voor onze leden te organiseren. 

Vooralsnog moeten we ons noodgedwongen beperken tot bijeenkomsten die in de buitenlucht 

plaatsvinden. Algemeen wordt nu aangenomen dat met inachtneming van de RIVM richtlijnen het 

risico van besmetting in de buitenlucht zeer gering is. In het overleg, dat telefonisch heeft 

plaatsgevonden met de voorzitters van andere afdelingen binnen de Kring Someren en de gemeente,   

is besloten dat er met ingang van 1 juli weer activiteiten in de buitenlucht kunnen gaan plaatsvinden.  

Voor onze afdeling betekent dat het volgende: 

Vanaf 2 juli 

Op deze donderdag gaan we weer voor de eerste keer fietsen zoals we normaal gesproken eens in 

de twee weken doen. 

Vanaf 9 juli 

We gaan op deze dag weer voor het eerst samen wandelen. Dit doen we ook eens in de 14 dagen op 

de donderdagen. 

Zaterdag 18 juli 

Camping de Peelpoort aan de Gezandebaan is op dit moment al weer open en ook van de 

midgetgolfbaan kan weer gebruik gemaakt worden. We willen dan ook zoals gepland deze leuke 

activiteit doorgang laten vinden. Degenen die zich aan het begin van het jaar hebben opgegeven 

zullen een mailtje ontvangen en dan kunnen ze aangeven of ze komen of misschien verhinderd zijn. 

De leden die zich niet hadden opgegeven, maar nu wel graag meegaan kunnen zich alsnog opgeven 

tot uiterlijk 11 juli. 

De verrassingsfietstocht die voor 1 juli op de agenda stond zal op een later tijdstip plaats gaan 

vinden. Zodra daarvoor een datum is vastgesteld brengen we u op de hoogte. 

We zullen ons bij de activiteiten strikt aan de RIVM-richtlijnen houden. We willen 

allemaal gezond blijven! 

Het kan zijn dat zich ontwikkelingen voordoen met betrekking tot corona, die van invloed zijn op de 

voorgenomen bijeenkomsten. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we u tijdig op de hoogte brengen.  

In een volgende nieuwsbrief zullen we aangeven hoe we verder kunnen in de dan volgende periode. 

Blijf gezond, dan kunnen we straks weer fijn samen genieten!     

   

Het bestuur. 


