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Beste KBO-er,  
 
Nog steeds ligt ons leven, zoals we dat gewend waren, 
vrijwel stil. We blijven veel thuis, we hebben verdriet om 
mensen die ziek zijn geworden; zijn overleden. En we missen 
elkaar nu dagbesteding, bijeenkomsten en vrijwilligerswerk 
zijn weggevallen of op een laag 
pitje staan. 
Maar binnen alle afdelingen van 
ouderenorganisaties zoals de 
KBO-PCOB ontstaan 
hartverwarmende initiatieven om 
elkaar te steunen en de 
saamhorigheid binnen de 
plaatselijke vereniging te 
onderstrepen. Juist in deze tijd is 
het belangrijk om de leden te laten ervaren dat we 
verbonden zijn. 
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Ook wij willen in deze tijd uitdragen dat onze vereniging 
gebouwd is op omzien naar elkaar. 
We houden contact door belrondjes; kaartje sturen en via 
onze maandelijkse NieuwsWijSr.  
 
Deze maand willen wij onze verbondenheid met elkaar tot 
uitdrukking brengen in het bezorgen van een fleurige en 
kleurige zomerbloeier, waarvan u hopelijk de hele zomer 
plezier hebt in de tuin of op het balkon.  
Hoop op betere tijd, waarin we elkaar weer kunnen 
ontmoeten en, met inachtneming van de nodige 
maatregelen, onze activiteiten en de dagelijkse gang van 
zaken weer mogen oppakken.  
Voor nu houden we ons aan de huidige afspraken en blijft 
het motto: hou vol en weet dat we met elkaar verbonden 
zijn; dat niemand zich alleen hoeft te voelen.  
Zorg voor elkaar, blijf omzien naar elkaar. 
 
 
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. 
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KOM KIJKEN IN EEN BIJZONDERE TUIN! 
We hebben een hartverwarmend telefoontje gekregen van 
Jacques en Lidy Movig. Zij bieden een activiteit aan die 
voldoet aan de richtlijnen van de coronamaatregelen en een 
leuk uitje kan zijn in deze tijd voor u allen. Graag van te 
voren telefonisch een afspraak maken: 0485-518515 
 
Onze tuin aan de Roepaanstraat 2 in Ottersum is nu 27 jaar 
oud. En mag ik een beetje trots zijn en zeggen, dat hij elk jaar 
mooier wordt? U kunt onze tuin op onze website bekijken: 
www.tuinvanjacquesenlidy.nl. 
U kunt vanaf half mei een afspraak maken voor elke dag van 
de week om de tuin te bezoeken. Hij is romantisch, veelzijdig 
en typerend zijn de vele doorkijkjes. Er zal ook keramiek te 
zien zijn uit eigen oven. We verzorgen ook rondleidingen (ook 
voor kinderverjaardagen); we zijn niet commercieel. 
 
Ieder is heel welkom! 
OUDEREN-INFOLIJN 

http://www.tuinvanjacquesenlidy.nl/
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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                    op de hoogte van eventuele nieuwe                                                                                                                      
                       ontwikkelingen.                        
                                                                
 
BEZORGERS NIEUWSBRIEF 
Het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden: allemaal hartelijk dank 
voor jullie hulp zodat wij met 
elkaar verbonden kunnen blijven. 
Ook degenen die elke maand zorgen voor het drukwerk: 
dank jullie wel! 
                                                   
                                                                             
 
 
(Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 23 juni 2020)   

http://www.kboottersum.nl/

