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Nieuwsbrief  No. 10 
oktober 2021 

Beste Kbo leden. 

 

Wandeling: 

Op 19 oktober gaan we wandelen langs en door het terrein van de Herenboeren tegenover Camping 
Liesbos. Aanmelden is niet nodig. De afstand is ongeveer 3,5 kilometer. Iedereen is welkom. We 

verzamelen om 13.30 uur bij de kapel aan de Moerdijkse Postbaan. Tijdens of na de wandeling 

krijgen we uitleg van een van de medewerkers van de Herenboeren. 

 

Agenda activiteiten 

Naast de wekelijkse activiteiten heeft het bestuur ook weer datums vastgelegd voor de volgende 

activiteiten: 

19 oktober een wandeling door het gebied van Lies. (zie hierboven. 

23 november sinterklaasmiddag. 

14 december kerstviering. 
In 2022 

Op 13 april busreis. 

3 mei de Maria viering in Meerseldreef. 

In de zomermaanden juni, juli, augustus, sept bij goed weer 1e woensdag van elke maand fietsen 
met Willie 

9-10-11 augustus de 3-daagse fietstocht 

24 augustus midgetgolf met BBQ in Rijen. 

  
Het zal duidelijk zijn dat deze activiteiten alleen doorgaan als het Corona virus zich rustig 

houdt 

 

DigiD 

Bij veel zaken van de overheid heb u tegenwoordig een DigiD nodig. Bij aanvragen voor 
vergunningen bij b.v. de gemeente , de belastingdienst, WMO aanvragen  of coronapas heb je zo’n 

DigiD beveiliging nodig .Als u een DigiD wilt aanvragen maar u weet niet hoe dat moet kan het 

bestuur u daarmee helpen. Belt met Wim Hendrikx 06 49904220.. Hij maakt dan met u een 

afspraak om voor  u een DigiD aanvraag  in te vullen. 
 

Bericht van de gemeente Breda. 
Beste besturen, 
  
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter 
afstand houden is per 25 september 2021 niet meer verplicht. Hieronder een overzicht hoe de 
versoepelingen eruit zien voor Wijk – en Dorpscentra. Het gaat met name over het wanneer 
wel/niet vragen van een Coronatoegangsbewijs binnen een Wijk- en Dorpscentrum. 
  
 

http://www.kbo-liesbos.nl/
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Algemeen: 

 1,5 meter afstand is niet meer verplicht 
 Geen maximaal aantal bezoekers bij activiteiten 
 Evenementen max. 75% van de reguliere capaciteit (max. tot 0.00 uur) 
 Eet- en drinkgelegenheid mag open vanaf 06:00 tot 0.00 uur 

Geen Coronatoegangsbewijs nodig: 

 Sportactiviteiten (incl. biljart) 
 Kunst- en cultuuractiviteiten 
 Zorgactiviteiten – dagbesteding 
 Bedrijfsvoering-activiteiten 
 Bibliotheek – afhaal 
 Buitenterras(sen) 

 Bij consumptie afhalen voor, tijdens en na een activiteit is er geen coronatoegangsbewijs nodig. 
  
Wel Coronatoegangsbewijs nodig: 

 Eet- en drinkgelegenheid binnen (zonder activiteit) bij personen ouder dan 12 jaar 
 Evenementen bij personen ouder dan 12 jaar.  

Wie is verantwoordelijk voor het controleren van het Coronatoegangsbewijs? 
De organisator/gebruiker van desbetreffende evenement/eet- en drinkgelegenheid.   
  
Dit is een algemene toelichting. Snap heel goed dat elke Wijk- en Dorpscentrum anders kan zijn 
qua organisatie en/of aanbod aan activiteiten. Neem vooral contact op als er gerichte vragen zijn 
dan lopen we samen door de vragen heen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sarah Chekh Ibrahim 
Wijkadviseur 
 
Gemeente Breda 
M: 06-11747320 
 

De GYM 

Hallo Allemaal, 
Zijn er nog Liefhebbers die bij de GYM willen komen? Het is GEZOND om te BEWEGEN! 
En ook HEEL GOED voor ONS als  de OUDEREN. 

Als je mee wilt komen doen het is op DINSDAG MORGEN van 10 tot 11 uur, 

Je kan bellen naar WILLIE VERHOEVEN TEL.0630974632 

Willie Verhoeven 

 

Bestuur Kbo Liesbos 
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