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Beste KBO-er,  
Deze maand ziet de NieuwsWijSr er anders uit dan dat u 
gewend bent. 
Wij zijn allemaal in de greep van het Corona-virus;                                                
de getroffen maatregelen om verdere verspreiding hiervan 
in te dammen treffen de hele samenleving. 
U heeft vorige week via de mail of via een brief in de 
brievenbus informatie gehad over het besluit om bijna alle 
activiteiten van onze vereniging voor de periode tot en met 
30 april te annuleren. 
We hebben dit in goed overleg gedaan, maar met pijn in ons 
hart. 
We weten hoe belangrijk de sociale contacten zijn voor 
velen onder ons en de mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten.  
Wat ons nog verder te wachten staat, en of de periode van 
“sociale onthouding” langer gaat duren is nu nog niet 
bekend.  
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We houden u op de hoogte.  
Als bestuur willen wij nogmaals tegen u zeggen: wanneer u 
behoefte hebt aan een praatje, telefoontje of praktische 
ondersteuning: wij zijn er voor u om in deze moeilijke tijd te 
helpen. De contactgegevens staan in het informatieboekje 
dat u in januari thuis hebt ontvangen. 
We wensen u allen veel sterkte en hopelijk snel tot ziens. 
Hartelijke groeten, 
activiteitencommissie en bestuur KBO Ottersum 
                                                                    
OUDEREN-INFOLIJN 

Heeft u zorgen en vragen over het corona-virus, voelt u zich 
eenzaam nu veel activiteiten stil liggen en heeft u behoefte 
aan een praatje? 
De KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn geopend: 
de Ouderen-Infolijn telefoonnummer 030-3 400 600 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 -17.00 
uur. 
 
INFORMATIE OP KBO-SITE 
Op onze website www.kboottersum.nl  
wordt actuele informatie geplaatst die wij  ontvangen van de 
Un                  Unie KBO-PCOB en afdeling Roermond.  U blijft 
zo                   zo op de hoogte van eventuele nieuwe                                                                                                                      
                       ontwikkelingen. 
angv                         
 
 

http://www.kboottersum.nl/
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NORBERTUS WANDELTOCHT GENNEP 
Helaas is in verband met de ontwikkelingen 
rond het corona-virus de Norbertus 
wandeltocht op 11 april afgelast. 
Tip: blijf toch zo veel mogelijk in beweging:  
een wandeling of fietstocht in kleine kring is 
nog steeds toegestaan! 
 
KIENEN 8 APRIL 
Deze activiteit gaat niet door; in het najaar komt er een 
nieuwe datum in samenspraak met de Zonnebloem 
 
BEZORGER NIEUWBRIEF/CONTACTPERSOON 
Elke maand ontvangt u in de brievenbus de NieuwsWijSr en 
het informatieblad van KBO-PCOB. We hebben 10 bezorgers 
die een aantal straten in hun rayon hebben. Deze vrijwilligers 
zijn contactpersoon voor hun wijk; zij zijn ook aanspreekpunt 
mocht u vragen hebben, behoefte aan contact, of komen op 
bezoek bij kroonjaren of jubilea. 
Contactgegevens en verdeling van de rayons vindt u in het 
informatieboekje. 
 
DAGREIS 27 MEI  BEZOEK HAVEN ROTTERDAM 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of onze dagreis met 
de bus naar Rotterdam  door kan gaan. We zijn in overleg met 
de organisatie en komen in de nieuwsbrief van mei 
met verdere informatie.  
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COMPUTERCURSUS     
De computerlessen zijn door het corona-
virus helaas komen te vervallen. We 
bedanken de vrijwilligers die de afgelopen 
weken op woensdagmorgen de lessen 
hebben verzorgd. 

De lessen starten weer in oktober; hiervan krijgt u te zijner 
tijd nadere informatie. 
 
WELKOM 
Tosja Mom, van harte welkom als nieuw lid van KBO 
Ottersum. 
 
CONTRIBUTIE 
Wij willen degene die nog geen contributie hebben 
overgemaakt verzoeken om dit deze maand nog te doen. 
Hartelijk dank hiervoor. 

The Mule; drama-misdaad                                                                                           
Dinsdag 14 april 15.45 uur (onder voorbehoud) 
KBO-leden ontvangen korting; let op: de prijs voor KBO 
leden is verhoogd naar € 7,30. 
 voor reservering en verdere informatie  
verwijzen wij u voortaan naar onze site:www.kboottersum.nl  
(vol 
 
( Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 28 april 2020 )  
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