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Nieuws m.b.t. Corona 
Het coronavirus is nog altijd onder ons, maar toch willen we als bestuur bekijken of er voor u iets mogelijk 
is met inachtneming van de coronaregels. De gymgroepen zullen eind augustus weer van start gaan (in de 
sporthal). De deelnemers ontvangen van hun contactpersoon zo nodig daar bericht over. Ook gaan we bezien 
wat er in ‘t Paedje mogelijk is en dan denken we b.v. aan: huiskamerproject, yoga, koersballen etc. De 
desbetreffende deelnemers ontvangen van hun contactpersoon (zie het jaarboekje) zo nodig een bericht 
omtrent de gang van zaken. Ook kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 
Ingang: Voorlopig maken we nog gebruik van de zijingang. Hopelijk komt hier snel verandering in. Ook 
hieromtrent kunt u altijd even overleggen met een van de bestuursleden. Natuurlijk zullen wij u van de verdere 
ontwikkelingen op de hoogte houden. Heeft u andere vragen en/of opmerkingen neem dan contact met ons 
op. 
 

Onze wens is: Blijf gezond! 
 

Informatie over rijbewijskeuringen voor senioren vanaf 75 jaar. 
Op de Bijlage van juli/augustus jl. heeft informatie gestaan omtrent het aanvragen van rijbewijskeuringen voor 
senioren vanaf 75 jaar. Leden die hun rijbewijs moeten vernieuwen en een keuring dienen te ondergaan 
kunnen hiervoor nadere 
informatie inwinnen bij KBO Limburg (tel. 0475 381740), secretaresse Yvonne Janssen. De keuringen vinden 
plaats in Panningen, Venlo en Roermond en de kosten voor een keuring van een KBO-lid bedragen € 40,00. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid als KBO-lid met een via de KBO afgesloten collectieve zorgverzekering bij 
“het Zilveren Kruis”, de keuringskosten tot maximaal € 35,00 te declareren bij genoemde verzekering. U dient 
dan wel een factuur van deze keuringsarts bij de verzekering in te dienen. 
 

OPPE KERMIS 
 
Het vorig jaar organiseerde de KBO in samenwerking met de Dorpsontmoeting De Engelbewaarder een druk 
bezocht matinee OPPE KERMIS in Zaal Unitas. Ook dit jaar stond dit weer op de planning. Helaas heeft Corona 
roet in het eten gegooid waardoor het matinee dit jaar niet door kan gaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet 
en wij gaan er hoopvol van uit dat dit matinee het volgend jaar weer georganiseerd kan worden. 
 

Clubsupport 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de Rabobank onze kas te spekken en wel door hun actie “Rabo 
ClubSupport”. Alleen leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen. Draagt u onze vereniging een warm 
hart toe schrijf u dan in als lid van de Rabobank (lidmaatschap is gratis) 
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