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                             NIEUWSBRIEF 3: APRIL 2020 

 
Alle nieuws rondom het Coronavirus heeft ons in de ban, het is een wereldwijde ramp. 

Er zijn ons allemaal leefregels opgelegd en daar moeten wij ons zeker aan houden om erger te 

voorkomen.  

Al deze regels betekenen ook, dat onze geplande activiteiten tot 1 juni NIET door kunnen 

gaan. Ook de seniorenbios Cine Twins in Malden is gesloten. 

In principe gaat ons uitstapje naar de Biesbosch op 18 juni wel door. Daarover berichten wij u 

nog apart. 

Maar er zijn nog veel dingen, die we wel kunnen doen, zoals dit nieuws laat zien. 

 

 

                                                            BREAKING NEWS 

Stukje wandelen : niet afgelast 

Filmpje kijken : niet afgelast 

Uitgebreid koken : niet afgelast 

Muziek luisteren : niet afgelast 

Een boek lezen : niet afgelast 

Puzzelen   : niet afgelast 

Tuinieren  : niet afgelast 

Lachen  : niet afgelast 

Zingen  : niet afgelast 

Dankbaar zijn : niet afgelast 

 

 

 
 

 

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw 

vragen 

 

  

 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het 

coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle 

senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de 

laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even 

iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten 

stilliggen. 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
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PASSIESPELEN TEGELEN 

Eens in de vijf jaar zijn de Passiespelen in Tegelen. Wij zijn voornemens om op 23 of 30 

augustus naar de Passiespelen in Tegelen te gaan, zie in Magazine nr. 3, blz. 50 t/m 53. Bent u 

geïnteresseerd om mee te gaan, laat dit dan via uw secretaris weten, via e-mail 

kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 024-3220931. 

 

Uw bestuur wenst u heel veel sterkte en vooral een goede gezondheid. Wij blijven met elkaar 

in contact. 

Laat  gerust weten als wij iets voor u kunnen doen. U kunt contact opnemen met uw 

secretaris, tel. 024-3220931 of via e-mail kbo.hls3@gmail.com. 
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