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Geachte mevrouw, geachte heer, beste leden. 
 

 
 
Het Coronavirus heeft naast heel veel fysiek leed ook enorm veel impact op onze vereniging van 

de KBO Heerlen-Stad. 
Als voorzitter en namens het bestuur wil ik graag met deze brief een hart onder de riem steken. 

De maatregelen zijn voor iedereen lastig en vervelend. En voor de mensen die daadwerkelijk 
besmet raken is dat ingrijpend en soms verdrietig. Het voelt naar om je kwetsbare naasten niet te 

kunnen bezoeken, terwijl zij daarjuist nu behoefte aan hebben 
Je kinderen, kleinkinderen, broer en zus, vader en moeder niet mogen bezoeken is hoogst 
vervelend en niet leuk meer.  

Het is vervelend om bijeenkomsten, Koffie-uurtje, lezingen, ledenvergadering en noem maar op af 
te gelasten. Het waren momenten waar je je op verheugde en waarin wij het bestuur wellicht veel 

tijd en energie hebben gestoken. Het is lastig opeens je agenda om te moeten gooien en daardoor 
leeg is. 
 

Wellicht niet altijd makkelijk, maar we kunnen ook deze crisis te boven komen. Laat ons straks 
weer de draad oppakken en ons weer de hand schudden, laat ons weer treffen bij het Koffie-uurtje 

of bij een Lezing. 
Ik wens ieder namens de KBO heel veel sterkte en gezondheid toe. 
 

De voorzitter, 
M.J.Piefer 

 
 
 

 
 

Activiteiten  
 
U zult het misschien al begrepen hebben maar ook wij (KBO Heerlen-Stad) zullen ons houden aan 
de landelijke richtlijnen, door geen bijeenkomsten te organiseren. Voor zover we nu kunnen zien 

zijn dus alle activiteiten gecanceld tot 1 juni. 
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Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus(COIVD-19) te voorkomen? 
 

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen , zijn heel simpel 
 

Was je handen regelmatig 
 
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 
Gebruik papieren zakdoekjes 

 
Geen handen schudden 

 
Houd 1,5 meter afstand 
 

Blijf zoveel mogelijk thuis 
 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is 
belangrijk om deze op te volgen 
 

Libelle of Margriet in de bus 
 
Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is het goed om afleiding te hebben. Libelle 
en Margriet hebben daarom aangeboden leden van de KBO-PCOB eenmalig een tijdschrift toe te 

sturen. Omdat het fijn is in deze tijd om even ergens anders aan te denken. Dit mooie initiatief 
hebben we omarmd. Bij het verschijnen van deze info zal u wel al een Libelle of Margriet 

ontvangen hebben. 
Het gaat om een eenmalige actie. Margriet en libelle gaan daarna niemand benaderen voor een 
abonnement en natuurlijk hebben we alle privacyregels van de AVG in acht genomen. 

We wensen u veel leesplezier. 
 

KBO-PCOB Ouderen-infolijn 
 

Sinds 16 maart heeft KBO-PCOB een speciale informatielijn in het leven geroepen. Senioren 
kunnen er terecht met vragen, signalen of behoefte aan een luisterend oor. 

Vanaf 30 maart jl. kunnen ook ouderen met een migratie-achtergrond terecht bij de Ouderen-
infolijn van KBO-PCOB, dankzij samenwerking met het Netwerk van Organisaties van Oudere 
Migranten (NOOM) Het mooie van dit initiatief is dat oudere migranten via de Ouderen-infolijn van 

KBO-PCOB een gesprek in hun moedertaal kunnen voeren met vrijwilligers van NOOM. 
 

 

Let op elkaar 
 
Help elkaar 

 
Blijf gezond 
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