
                                     Ottersum, 21 augustus 2020 

Beste KBO-leden, lieve mensen,   

Na maanden lock-down is er nog geen vaccin tegen corona, wel zijn de 

behandelingen enorm verbeterd wat erg positief klinkt! 

Na al de richtlijnen van het RIVM die wij zoveel mogelijk in acht nemen, is 

bewezen hoe goed u het met zijn allen doet. DAAR ZIJN WE TROTS OP!!!      

Helaas moeten we toch nog de anderhalve meter volhouden en geen handen 

geven. Dit gaat tegen onze natuur in maar toch ..….Ook dit gaan we met zijn 

allen redden! 

Hopelijk heeft u afgelopen maanden, die voor velen van u extra stil waren 

omdat kinderen of iemand die regelmatig bij u binnenloopt op vakantie was, 

kunnen genieten van het vlijtig Liesje. Het plantje had zeker met dit extreem 

warme weer, net als wij, veel water ( drinken ) nodig. 

Ook al mogen we niet bij elkaar komen: het bestuur wil laten zien dat wij aan u 

denken, dat we elkaar nodig hebben.                                                                                   

Samen met “Arts Bakkers van Hier “ krijgen al onze leden, maar dan ook echt al 

onze leden, van net 50 / tot bijna 97 jaar, een “Ottersumse Krentenbol” 

aangeboden. Zoals u gewend bent komen onze vrijwilligers bij u aan de deur  

en bieden deze attentie  op gepaste ( corona ) wijze aan . 

Een diepe buiging voor onze BEZORGERS!                                                                                                      

DANK AAN “ARTS BAKKERS VAN HIER”! 

De maatregelen in verband met het coronavirus zorgen er voor dat voorlopig 

alle activiteiten van onze KBO-afdeling niet doorgaan. Met pijn in ons hart 

hebben wij dit besloten. Als bestuur voelen wij ons een beetje op een zijspoor, 

door onze maandelijkse NieuwsWijSr doen wij ons best om met onze leden de 

band levendig te houden. 

Laat samen zien dat we een Krachtige Bond van Ouderen zijn! Houd afstand, 

houd alles onder controle en pas goed op elkaar en op jezelf. 

Met hartelijke groeten, bestuur KBO Ottersum 


