Nieuwsbrief Vereniging van Oud Medewerkers
Beste mensen,
Zoals jullie onlangs hebben kunnen lezen in de brief van het bestuur zijn recent bij elkaar
geweest om opnieuw de stand van zaken te bespreken. Dat heeft tot de volgende conclusies
geleid:
- Uiterste voorzichtigheid is nog steeds belangrijk. Dat betekent in ieder geval dat activiteiten
binnen en activiteiten waarbij groepsvervoer aan de orde is voorlopig niet aan de orde zijn.
Bovendien zijn grote groepen bij elkaar niet verstandig. Onder alle omstandigheden moeten
Coronaregels gehandhaafd kunnen worden.
- Met die restricties in het hoofd zijn we van plan om -om te beginnen- de komende tijd
twee buitenactiviteiten te organiseren, t.w. eind augustus een fietstocht en begin
september de Pilotenwandeling Esbeek. Daarnaast nogmaals de informatie over een nieuw
initiatief van een van onze leden en ontstaan in het coronatijdperk.

Als een initiatief vanuit onze VOM is de site www.vomvit.nl vanaf begin juli online. Op de site staan
tot nu toe een beperkt aantal Virtuele Inspiratie Tips (VITs). Er zijn vijf rubrieken nl. Musea, Muziek,
Theater, Natuur en een rubriek Extra waar ruimte is voor overige berichten zoals de Corona‘spelregels’.
Wekelijks één bericht toevoegen levert op jaarbasis een verzameling van zo’n 50 Virtuele Inspiratie
Tips. Dat is een mooi aantal om na te streven.
Een idee aanleveren voor een nieuw VIT-onderwerp op vomvit.nl kan eenvoudig door het
elektronisch VIT-tipsuggestie formulier van de site te gebruiken.
VOM-leden die af en toe een idee willen ‘vertalen’ naar een complete Virtuele Inspiratie Tip kunnen
dat aangeven aan Bert Frissen. Hij neemt dan contact met je hierover op.
VOMVIT mail: info@vomvit.nl
Bert Frissen mail: friszb@gmail.com
VIT tipsuggestie formulier: www.vomvit.nl/tipsuggestie

Fietstocht Campina en omstreken
Datum: donderdag 27 augustus
Locatie: De Rustende Jager
Adres: Oude Bossche Baan 11, 5074 RC Biezenmortel
Aanvang: in de ochtend
Kosten: geen

Aantal deelnemers: maximaal 10, bij over-intekening starten we in groepjes van 10, drie kwartier
na elkaar vertrekken (uiteraard van tevoren ingedeeld). Ook worden de “pleisterplaatsen” onderweg
uitgezocht op de mogelijkheid om met inachtneming van de Coronamaatregelen koffie te kunnen
drinken of te lunchen.
Op donderdag 27 augustus organiseren we een fietstocht, door weer een gedeelte van Brabant.
We vertrekken vanaf De Rustende Jager in Udenhout richting Oisterwijk, rijden door naar het
vennengebied en de Campina om daarna weer richting Haaren te gaan.
Je zou in de Campina zomaar het volgende tafereel kunnen tegenkomen.

Omdat je regelmatig in de schaduw zult fietsen, is het aan te raden een jasje mee te nemen.
De totale afstand ligt rond de 40 km.
Er zullen twee stops zijn, de eerste voor een verfrissing en de tweede voor een hapje.
Het tijdstip van vertrek zal in de ochtend zijn. Hoe laat precies zullen we nog aangeven. We rijden de
tocht eerder in augustus als proefrit en laten daarvan het precieze tijdstip van vertrek afhangen.
We zullen bovendien in groepen van 10 personen rijden. Als er meer deelnemers zijn zullen er dus
meer groepen gemaakt worden, die ook met een zekere tijdsafstand van elkaar zullen fietsen. Op
basis van bovenstaande gegevens zullen we dus een vertrekschema maken voor de deelnemers.
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteit. Dit geldt voor leden en partners. Er is in principe één
introducee toegestaan.
Aanmelden uiterlijk 20 augustus via deze link
Bent u na aanmelding alsnog verhinderd, meldt u dan ruim van tevoren via email vom@avans.nl of
telefonisch met Anneke Nijenhuis via 06-53745702 of Ad de Jager via 0626889972. Gebruik dit
nummer ook bij eventuele calamiteiten op de dag zelf.
Is het aantal aanmeldingen onvoldoende, dan kan dit aanleiding zijn de activiteit te annuleren.

Lezing en wandeling pilotenroute
Datum: dinsdag 8 september 2020
Locatie: startpunt Café In den Bockenreyder
Adres: Dunsedijk 3, 5085 ND Esbeek
Aanvang: 14.00 uur … duur van de wandeling ca. 2 uur.
Kosten: geen

Aantal deelnemers: maximaal 10, bij over intekening wordt de wandeling uitgevoerd op
meerdere data.

Aanmelden uiterlijk 31 augustus via deze link
In de voetsporen van mensen op de vlucht organiseert de VOM een begeleidende wandeling waarbij
men kennis kan maken met de vluchtroutes vanaf de uitspanning In den Bockenreyder, genaamd de
‘pilotenlijn’. Vanaf deze locatie volgden RAF-leden, verzetsmensen en onderduikers de
ontsnappingsroute naar België en verder naar de vrijheid.
Tijdens de wandeling zal de heer A. van Rijswijk over zijn werk en passie voor deze route vertellen;
wat heeft er tijdens de Tweede Wereldoorlog in dit gebied plaatsgevonden.
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteit. Dit geldt voor leden en partners. Er is in principe één
introducee toegestaan.
Bent u na aanmelding alsnog verhinderd, meldt u dan ruim van tevoren via email vom@avans.nl of
telefonisch met Anneke Nijenhuis via 06-53745702 of Wim Otten via 06-23081690. Gebruik dit
nummer ook bij eventuele calamiteiten op de dag zelf.
Is het aantal aanmeldingen onvoldoende, dan kan dit aanleiding zijn de activiteit te annuleren.

