
  

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021  

Beste leden, 

Het activiteitenjaar wordt altijd afgesloten met de Kerstviering. Maar helaas is dat, als gevolg van de 

Coronacrisis, ook dit jaar weer niet mogelijk.                                                                                                

Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag op welke wijze enigszins tegemoet gekomen kan 

worden aan het gemis van veel activiteiten. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om onze 

leden een bezoekje te brengen, we behoren immers tot de risicogroep en onze gezondheid staat 

voorop!                                                                                                                                                             

Als compensatie voor al dat gemis hebben we besloten de contributie voor het jaar 2022 

eenmalig te verlagen met Euro 5,00. De contributie voor het jaar 2022 bedraagt hierdoor Euro 

20,00. De automatische incasso van de contributie zal omstreeks 25 januari 2022 plaatsvinden. 

Eigen website                                                                                                                                  
Met medewerking van KBO Limburg heeft onze afdeling nu ook een eigen website gebouwd. 

Kijk maar eens op: www.kbohegelsom.nl                                                                               

De website is nog in opbouw en zal de komende tijd nog worden uitgebreid.                         

Hebt u suggesties voor onze website, laat het dan even weten op het contact e-mailadres: 

kbohegelsom@gmail.com 

Het bestuur wenst u en verdere familie, ondanks de beperkingen door corona, 

gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2022.                        

Hopelijk kunnen we elkaar in 2022 snel weer treffen op een van onze activiteiten. 

Tot die tijd, blijf gezond en let goed op elkaar! Samen sterk! 

Tevens is bijgevoegd het jaarprogramma 2022. Als gevolg van de coronamaatregelen is het 

mogelijk dat niet alle geplande activiteiten kunnen doorgaan!                                                   

In verband met de huidige Lock down kan het jeu de boulen tot 15 januari 2022 niet 

doorgaan evenals de inloopmiddag op 14 januari 2022.  
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