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Beste leden, 
 
Vanwege het Corona-virus en de aangescherpte maatregelen, welke 
onlangs zijn ingegaan en die duren tot 1 juni 2020, zijn wij genoodzaakt 
om onderstaande activiteiten van KBO Wanroij (waarvan enkele in 

samenwerking met ZCW)  in 2020 uit te stellen of zelfs te annuleren.  
 

09 april Kwartfinales KBO Biljarttoernooi in “De Soos”. 
10 april Halve- en Finale KBO Biljarttoernooi in “De Soos”. 
10 april Lente-Uitje. 
15 april Vergadering Raad van Toezicht in ’t Wapen van Wanroij. 
17 april Regionale Seniorenbeurs te Mill. 
18 april Regionale Seniorenbeurs te Mill. 
27 april Oranjekien in ’t Atrium. 
29 april Bestuursvergadering KBO. 
13 mei Kringraad KBO Land van Cuijk vergadering in ’t WvW. 
25 mei Modeshow Anderson Mode in ’t Atrium. 
27 mei Bestuursvergadering KBO. 
27 mei Bedevaart (organisatie  Seniorenraad) naar Handel. 

 
Een erg vervelende tijd de komende maanden, doch ook hier zullen we 
ons doorheen moeten worstelen om het Corona-virus onder controle te 
krijgen. Ook uw gezondheid komt op de eerste plaats.  
Pas na 1 juni 2020 zal weer verder bezien worden, hoe nu verder.  
We houden u op de hoogte !!!!! 
 
Pas goed op uzelf, houdt u aan de richtlijnen, blijf allen gezond de 
komende tijd, en let goed op elkaar en respecteer de maatregelen die 
vanuit het RIVM en Regering zijn getroffen. 
 

Voor nu zijn we even niet met elkaar, maar wel voor elkaar! 
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Hulp bieden of hulp vragen?        Nieuw digitaal platform 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog 

kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het 

uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer 

aangepaste diensten aan? Speciaal daarvoor is het platform www.samensintanthonis.nl 

opgericht. 

 

Grote betrokkenheid 

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat 

inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van onze vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare 

doelgroep, dus laten we ook samen proberen om juist deze doelgroep te ontzien. 

 

Digitaal platform 

We willen ook voorkomen dat er een wildgroei aan initiatieven ontstaat of dat vraag en aanbod 

elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. 

Met dit in het achterhoofd heeft de gemeente Sint Anthonis de website www.samensintanthonis.nl 

in het leven geroepen en komt er één centraal punt voor de hele gemeente. Deze website gaat 

binnen enkele dagen online. Vervolgens kan hier iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om 

andere mensen te helpen. 

We realiseren ons dat niet iedereen digitaal vaardig is en dit platform weet te vinden. Daarom 

roepen we ook de omgeving van hulpvragers en hulpbieders op om hen te helpen. Weet u dat uw 

buurvrouw geholpen is als iemand haar boodschappen doet? Plaats dan haar vraag op de website.  

 

Hulp nodig bij het plaatsen? 
Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, neem 

dan contact op met één van onderstaande  bestuursleden van Uw KBO. Zij helpen u graag verder.  

 

Joris Remmen (voorzitter)   06 - 57 75 98 58 

Koos Aben (secretaris) 06 - 20 67 01 73 

Wiel Hendriks (penningmeester)   06 - 13 13 47 99 
 

Samen zorgen we ervoor dat we op elkaar kunnen blijven rekenen 

en op elkaar blijven letten. 

 

“Houdt vol, pas goed op uzelf en probeer gezond te blijven“ 
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