
  Bijlage KBO-PCOB Magazine Nr. 5 – mei 2020 

   OUDERENVERENIGING BAARLO                     website: www.kbobaarlo.nl 

 

 

 

Beste leden van de KBO Baarlo 

Het leven geeft ons tijdens dit corona tijdperk duidelijk een heel andere invulling dan we allen gewend zijn. Het 
vergt van ons allen een aanpassing op allerlei gebied. Ook voor ons als KBO is het een nare tijd. Alle activiteiten 
liggen stil en dat zal voorlopig ook nog het geval zijn. 
 
We hebben nu gehoord dat de meeste maatregelen in ieder geval nog tot 20 mei zullen voortduren en daarna 
zal er mogelijk, op bepaalde gebieden, enige verruiming komen. Maar we moeten er rekening mee houden dat 
voor ons de huidige situatie zeker tot na de vakantie (begin september) zal voortduren. Alles wat voor die tijd 
mogelijk is, is een grote meevaller. Wij als bestuur zijn ons er van bewust dat het voor u allen een moeilijke tijd 
zal zijn, maar we zullen er samen doorheen moeten. 
Via deze weg willen wij allen die gezins- en/of familieleden door het virus verloren hebben een hart onder de 
riem steken om dit verlies te dragen. Onze gedachten zijn bij u! 
Natuurlijk denken wij ook speciaal aan diegene die door het virus aan huis gebonden zijn. Graag zouden wij 
voor u iets willen betekenen, maar vragen ons af hoe we dat handen en voeten kunnen geven. 
Wij behoren allen tot de risicogroep dus we moeten uiterst voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat we elkaar 
zeker niet met het virus belasten. 
Natuurlijk kunt u altijd met vragen bij ons terecht. Wij zullen dan proberen een oplossing voor uw eventueel 
probleem te vinden. 
Hierbij denken we dan bijv. aan : boodschappen doen, even een praatje maken, etc. 
Het bestuur is altijd telefonisch bereikbaar. De nummers vindt u in het jaarboekje 2020. 
Probeer zelf zoveel mogelijk in beweging te blijven. Een wandelingetje, meedoen met Limburg in beweging op 
L1 om 10.00 uur en om 14.30 uur, de ochtendgym Nederland in beweging dagelijks op tv rond 10.00 uur op 
NPO1. Beide programma’s zijn ook terug te zien op de computer of tablet. 
 
Wij proberen u van de verdere ontwikkeling op de hoogte te houden. Houd ook onze website 
www.kbobaarlo.nl in de gaten. 
Namens het bestuur wens ik u allen een goede gezondheid toe en hoop u allen weer te kunnen ontmoeten 
zodra de situatie dit toelaat. 
 
Als bijlage ontvangt U een kaartje waarmee wij als bestuur U een hart onder de riem willen steken. 
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