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Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 27 mei 2021. Aan leden, 
ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende: 
 
*Langzaam komen wij uit de Coronapandemie. Maar we willen wel voorzichtig zijn, daarom 
volgen wij nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM. Zolang de anderhalve meter afstand in acht 
genomen moet worden kunnen wij nog geen activiteiten organiseren. Als het advies komt dat mensen 
die twee keer gevaccineerd zijn geen afstand meer hoeven te houden, beginnen wij weer met onze 
activiteiten.  
Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje 
kunnen sturen. 
 
*De algemene ledenvergadering ( jaarvergadering ). 
Misschien dat we in juli of augustus de jaarvergadering kunnen houden. Daarop vooruit lopend, 
de wijziging van samenstelling van ons bestuur: 
Aftredend en herkiesbaar is Mevr. Leonie Louvenberg- Baeten en Annelies Rossen- Poelmans en 
aftredend en niet herkiesbaar i.v.m. zijn gezondheid Dhr. Theo van Schijndel. Ook treedt José 
Moonen - de Koning tussentijds af i.v.m. de zorg voor haar man.  Daardoor ontstaan er twee 
vacatures om ons bestuur voltallig te maken. Dhr. Lou Slangen wil als aspirant bestuurslid zitting 
nemen. Als u zich kandidaat wilt stellen of inlichtingen wilt voor de verkiezing van deze 
bestuursfunctie dan kunt u zich schriftelijk of telefonisch (aan)melden bij de voorzitter Wiel van 
Goethem. 
 
*Nieuwe datum van de Passiespelen: zondag 15 augustus 2021 is gereserveerd voor 
KBO/PCOB Limburg bij de passiespelen in Tegelen (die in 2020 niet zijn doorgegaan).  
U kunt de 21ste editie van de Tegelse Passiespelen meebeleven. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en 
figuranten brengen in openluchttheater de Doolhof de gloednieuwe productie “Hem achterna”. Een 
unieke theaterbelevenis voor iedereen. Corona veilig, de toeschouwers verdeeld in twee 
voorstellingen i.p.v. een voorstelling. Van de 39 personen die zich in 2020 opgegeven hadden gaan er 
37 mee, 2 plaatsen zijn inmiddels al ingevuld, mits er geen afzeggingen gaan komen zijn wij compleet, 
mocht u toch nog interesse hebben om mee te gaan, kunt u nog altijd de voorzitter bellen. 
 
*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op; 
 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven) 
 
*Spreuk van de maand: Het leven is als eb en vloed. Soms gaat het geweldig goed. 
Soms niet maar mooie herinneringen zullen je dan dragen. En helpen je door moeilijke dagen. 
Mooie momenten verlies je niet. Ze verminderen je pijn en verdriet. 
 
*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO 
Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634.  
 
*Het volgende Magazine (met de Nieuwsbrief) kunt u omstreeks 30 juni 2021 verwachten. 
 


