
  

NIEUWSBRIEF JANUARI 2022  

Beste leden, 

Gisteren heeft het Kabinet nieuwe versoepelingen bekendgemaakt van de 

coronamaatregelen. 

Deze versoepelingen houden in dat onze verenigingsactiviteiten weer kunnen plaatsvinden.   

Op donderdagmiddag 3 februari a.s. wordt weer gestart met onze wandelingen (start om 

13.30 uur bij de kerk), op vrijdagmiddag 11 februari a.s. vindt weer de inloopmiddag in Café 

Debije plaats vanaf 14.00 uur en op woensdagmiddag 16 februari a.s. om 12.00 uur ook 

weer het Eetplein in Zaal Debije. Wel is voor deze activiteiten de coronatoegangspas 

verplicht. Voor de vaste deelnemers aan het Eetplein is aanmelding vooraf niet meer nodig, 

bij verhindering graag afmelden bij Tresie Knops (telefoon 077-3981722 of per e-mail: 

mathieuknops@home.nl). Nieuwe deelnemers dienen zich wel van te voren aan te melden 

bij Tresie. De kosten voor deelname aan het Eetplein zijn € 13,00 per persoon. 

Het jeu de boulen op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de accommodatie op 

sportpark Wienus was al mogelijk en nu kan ook weer gebruik gemaakt worden van de 

kantine van de voetbalclub voor een koffie/thee pauze. Wel blijft de coronatoegangspas 

verplicht.  

NOG ENKELE APPARTEMENTEN TE HUUR VOOR SENIOREN                                              

Op verzoek van het Dorpsplatform Hegelsom delen wij u mede dat er nog een tweetal 

appartementen (begane grond) voor senioren te huur zijn bij het in aanbouw zijnde nieuwe 

wooncomplex “De Köster” (voormalige A-markt op de hoek van de Pastoor Debijestraat/ 

Kogelstraat). Momenteel worden op deze locatie 7 sociale huurappartementen gebouwd.      

Deze huurappartementen zijn bestemd voor inwoners uit Hegelsom. Het worden 3 

appartementen voor jongeren en 4 appartementen voor ouderen. Er zijn al 5 appartementen 

verhuurd ( 3 jongeren en 2 ouderen) en er is een wachtlijst voor jongeren.                               

Er zijn nog 2 appartementen voor ouderen uit Hegelsom beschikbaar.                               

Mocht er tot eind februari 2022  geen belangstelling meer zijn vanuit de ouderen uit 

Hegelsom, dan gaan de appartementen in de verhuur voor jongeren uit ons dorp.               

Nadere informatie kan worden verkregen op het e-mailadres: amarkthegelsom@gmail.com.  

BESTUUR KBO HEGELSOM 
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