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Beste mensen 
 
Van de KBO-Limburg ontvingen wij donderdag 12 maart 2020 bijgaand bericht 
 
Beste KBO- en PCOB-leden, 
    
 
Zojuist heeft het kabinet, samen met het RIVM, voor heel Nederland aangescherpte 
maatregelen aangekondigd. Hierin is ook een aantal zaken gezegd over senioren: 
 
• Vermijd grote groepen. 
• Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale contacten beperken. 
• Werk zoveel mogelijk thuis. 
 
Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies 
aan alle leden: 
 
Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op, tot het einde van de maand 
maart. 
 
We snappen dat dit een ingrijpend advies is, maar we proberen op deze wijze ons steentje bij te 
dragen aan waar premier Rutte toe oproept, dat we de bestrijding van deze ziekte met alle 
Nederlanders aanpakken. 
 
Uiteraard is dit een advies, geen verplichting. Mocht u meer informatie willen, kijk op rivm.nl 
voor de meest actuele informatie rondom het coronavirus of bel de plaatselijke GGD. 
 
Tot slot, bij deze ook een oproep om extra zorg te hebben voor uw naasten die een grote kans 
hebben op vereenzaming. Dit kan een familielid zijn, of een buur. Hopelijk is er een moment dat 
u hem of haar bijvoorbeeld kunt bellen, zodat we samen deze periode goed doorkomen. 
 
Hartelijk dank voor uw begrip. 
 

 
Als DB hebben wij besloten dit advies onverkort over te nemen, wat inhoudt dat wij tot 1 april 
2020 alle activiteiten stop zetten c.q. laten vervallen, dus ook de Paasviering op dinsdag 31 maart 
2020. 
 
Wat betreft de meerdaagse reis zijn wij in overleg met de reisorganisatie doch gaan er nog steeds 
van uit dat die t.z.t. gewoon kan doorgaan. 
 
Zodra de KBO-Limburg ons adviseert dat de ontwikkelingen maken dat we de activiteiten weer 
kunnen hervatten zullen wij u dit z.s.m. laten weten. 
 
Vertrouwend op uw begrip rest ons u allen veel sterkte, maar vooral gezondheid te wensen in de 
komende tijd. 


