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Beste KBO-er,  

De herfst heeft zijn intrede gedaan en langzaam aan bereiden we ons 
voor op een warme winter met gezellige activiteiten. 
Dank je wel Riky en Jacques voor alle goede zorgen ( de 
hesjes, het uitzetten en vooraf controleren van de route 
en het zoeken naar een gezellige koffiestop). 
Volgend jaar april stappen we weer op de fiets!. 
 
Het KBO bestuur heeft op 9 oktober deelgenomen aan de regionale 
bijeenkomst van de KBO van de gemeente Mook, Gennep en Bergen. 
We hebben een interessante lezing gevolgd over de mogelijkheden en 
kansen om contacten met de gemeente rondom seniorenbeleid en 
ouderenparticipatie (beter) te benutten en zijn met elkaar in gesprek 
gegaan. 
Conclusie is dat de gemeente Gennep al een actief beleid voert, maar 
er liggen altijd kansen om onszelf sterk te maken, ook naar de politieke 
partijen toe. 
Op 22 oktober waren een 30 tal leden aanwezig op de  themamiddag 
“Groeien in ouder worden”. Voorafgaande  aan deze lezing verzorgde 
de Rabobank een korte maar zeer duidelijke uitleg over de invoering 
van de nieuwe betaalautomaten. Hiervoor hartelijk dank, evenals voor 
het lekkere stukje vlaai bij de koffie! 
                         Welkom 
We hebben enkele nieuwe leden mogen begroeten. 
Theo en Geer Janssen en Ida Wielinga-Hoogterp:  
van harte welkom bij ons! 

Overleden  
Op 8 oktober 2019 is ons lid dhr. Wim Rensen overleden 
op de leeftijd van 77 jaar. Wij wensen zijn echtgenote 
Cobie, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte 
toe de komende tijd. 
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DATA KOMENDE ACTIVITEITEN: 
Kienmiddag op woensdag 13 november bij “de Pub” 
Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een gezellige middag in 
samenwerking met de Zonnebloem. 
Kerststukjes maken op dinsdag 10 december van 13.30-16.30 uur 
Net als vorig jaar kunt u bij “de Pub”, o.l.v. Anita Lintzen, zelf een 
kerststukje maken. De kosten zijn € 15,00 p.p. Er kunnen maximaal 25 
personen deelnemen, bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Opgave 
voor 25 november bij Riky Cöp telefoon 0485-518134 of       
    coplamers@ziggo.nl 

Als u een machtiging aan onze vereniging 
hebt gegeven wordt het bedrag 
automatisch geïncasseerd. Zo niet, dan 
graag € 15,00 overmaken voor eind 
november op: 
NL 18 RABO 0140644008 t.n.v. KBO 
Ottersum o.v.v. bloemschikken 2019. 

Kerstviering op woensdag 18 december bij ‘de Pub”  
De uitnodiging hiervoor ontvangt u bij de NieuwsWijSr van december. 
 

Inventarisatie Mailadressen 
We willen het volgend jaar beginnen om belangrijke informatie en 
nieuwsbrieven digitaal naar onze leden te sturen, maar de NieuweWIJSr 
zal voorlopig in de huidige versie  blijven bestaan. Leden die geen 
mailadres hebben zullen deze versie altijd blijven ontvangen. Daarom 
deze oproep om, op vrijwillige basis, uw mailadres door te geven aan 
onze ledenadministratie via de mail naar: coplamers@ziggo.nl 
In het kader van de AVG wetgeving: dit adres wordt alleen gebruikt voor 
het sturen van nieuwsberichten van onze vereniging door ons 
bestuurslid ledenadministratie. 
Alvast hartelijk dank. 

COMPUTERCURSUS      

mailto:coplamers@ziggo.nl
mailto:coplamers@ziggo.nl
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Inmiddels hebben we een aantal cursisten voor 
de komende tijd. Er wordt nog bekeken op welke 
locatie de cursus zal plaats vinden. Hierover volgt 
zo spoedig mogelijk meer informatie. 

KOERSBALLEN 

Elke maandag wordt er door een groepje KBO-ers sportief menig 
partijtje gespeeld bij “de Pub”. Zij zijn op zoek naar uitbreiding van hun 
ploeg. Voor informatie: Dina Artz-van de Loo  tel. 0485-519128. 

RABO CLUBSUPPORT 2019 
Vanaf 22 september tot 11 oktober konden Rabobank- leden stemmen 
op hun vereniging tijdens bovenstaande actie. Elke stem op jouw 
vereniging leverde € 5,80 op. Ons bestuur mocht deze avond een 
cheque ontvangen met het mooie bedrag van  
€ 736,63.  
Alle Rabobank leden die hun stem aan onze vereniging hebben 
gegeven: Hartelijk bedankt! 

OPROEP VOOR FOTO’S VOOR INFORMATIEBOEKJE 2020 
Heeft u thuis een oude foto van Ottersum of Ottersumse gebeurtenis, 
een borduurwerk van bv. de kerk, een schilderij of tekening of een 
ander kunstwerk over Ottersum?  
Wij zijn benieuwd naar de creatieve talenten binnen onze vereniging 
en zien uw reactie of bijdrage met plezier tegemoet. 
Graag via de mail met een omschrijving of een foto/afbeelding van het 
kunstwerk. Alvast hartelijk dank. 

HUISKAMER ‘’DE PRȎST’’ 
Programma activiteiten: vrijdag 8 november vogelhuisjes maken; 
maandag 11 november oude Ootersomse films/foto’s; dinsdag 19 
november kaartmiddag; donderdag 28 november kaarsen versieren 
met bloemen; woensdag 4 december sinterklaas-bingo; maandag 9 
december kerstversiering maken; donderdag 19 december High Tea. 
Alle activiteiten starten om 14.00 uur; deelname is gratis, voor 
werkstukjes die mee naar huis worden genomen vragen we een 
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bijdrage van max. € 5,00. Voor de activiteit van 8 
november en 9 december van te voren opgeven: 
elke dag in de huiskamer of bij de 
dorpsondersteuner Sabine van Thiel: 06-20942115. 
BENT U 65+ EN 

GAAT U EEN KEER MET ONS MEE NAAR DE SCHOUWBURG 
IN CUIJK OF HET THEATER IN BOXMEER OF MILL? 
Stichting “Vier het leven” neemt ouderen mee uit voor een bezoek aan 
een culturele voorstelling in de eigen omgeving. Wij sturen u graag 
vrijblijvend het programma toe met een aanbod aan voorstellingen. U 
kunt het welkomstpakket aanvragen via info@4hetleven.nl of 
telefonisch op werkdagen van 9.00 -18.00 uur op tel. 035-5245156. De 
stappen zijn als volgt:  

• u geeft uw contactgegevens aan ons door 

• U ontvangt 2/3 keer per jaar een programmaboekje 

• U kunt zich per arrangement inschrijven; dit bestaat uit: 
 entreebewijs, 2 consumpties, begeleiding en vervoer ( U wordt 
 thuis opgehaald en tot aan de deur thuis gebracht) en wij 
 reserveren de beste plaatsen voor u. 

• U wordt van begin tot einde vergezeld door een van onze 
gastvrouwen/gastheren (vrijwilligers uit de regio) en in 
gezelschap van andere ouderen. Maakt u gebruik van een 
rolstoel of rollator, laat het ons vooraf even weten. 
(verdere informatie op www.kboottersum.nl) 

Dinsdag 12 november 15.45 uur:  
The wife (drama)                              
KBO-leden ontvangen korting: 
 voor reservering en verdere informatie  
verwijzen wij u voortaan naar onze site: www.kboottersum.nl  

 

volgende NieuwswijSr verschijnt op 3 december 2019) 
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