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Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 26 augustus 2021. Aan leden, 
ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende: 
 
*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief ons lid Mevr. Elly 
Jacobs- de Koning op zondag 4 juli 2021, in de leeftijd van 90 jaar is overleden. 
 
*Langzaam komen wij uit de Coronapandemie. Op woensdag 1 en 15 september zijn er weer de 
gezellige kienmiddagen. Niet in de kleine, maar zolang dat nodig is, in de grote zaal van het Cultureel 
Trefcentrum. De zaal wordt zo ingericht dat we anderhalve meter afstand kunnen houden aan tafels en 
bredere looppaden hebben voor toiletbezoek en controle. ( Zo lang dat verplicht is.) 
Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is 13.30 uur. Indien u slecht ter been bent en daarom 
opgehaald en thuis gebracht wilt worden à € 1.00 per enkele reis, meld dit een dag van te voren aan de 
voorzitter.                             Richtlijnen in het kort: 
*Mondkapje is niet meer verplicht, wel aan te bevelen voor verkoop van de kaarten en controle. 
*Hebt u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen.  
*Was uw handen bij binnenkomst en ontsmet ze. 
*Registreren en gezondheid check is verplicht bij binnenkomst, neem zelf een pen mee om in te vullen. 
*U bent bij deelname zelf verantwoordelijk voor uw gedrag tijdens de activiteiten en daarvoor kunt u de 
KBO St. Barbara niet verantwoordelijk stellen als u onverhoopt ziek zou worden. 
*De andere activiteiten beginnen later als er meer mensen in een zaal mogen of andere versoepelingen 
bekend gemaakt worden. Als bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand wordt opgeheven. (te lezen in 
een extra nieuwsbrief of via De Beekdaeler) 
 
* Zondag 15 augustus is de KBO naar de Passiespelen in Tegelen geweest (die in 2020 
niet zijn doorgegaan) met 41 personen. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten 
brachten in openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie “Hem achterna”. Een unieke 
theaterbelevenis voor iedereen. Het was een oud verhaal op een prachtig creatieve wijze gebracht in een 
nieuw jasje met dans en veel muziek en met een boodschap voor onze moderne tijd van nu en in 
toekomst. Foto’s zijn te bezichtigen op; www.kbonuth.blogspot.nl  
 
*Op donderdag 16 september is er weer een planning voor een wandeling met 3 opties, geef door onder 
welke condities u mee gaat aan de wandelgids Thei Vonken, 045-5242200.  Voor 1 september. 

1. Of u meegaat en het aantal personen. 
2. Of u liever een pauze met zelf verzorgde lunch wil. 
3. Of u liever een pauze met koffie en vlaai wil. 

 
Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje 
kunnen sturen. 
*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op; (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven) 
 
*Spreuk van de maand: 
 Vertrouwen is als papier, als het eenmaal gekreukt is zal het nooit meer helemaal glad zijn. 
 
*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth 
Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634.  
 
*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 30 september 2021 verwachten. 


