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Beste KBO-er, 
Het einde van het jaar 2019 is in zicht, ook als KBO bestuur kijken we 
terug op een actief jaar en zijn we volop bezig met de activiteiten voor 
2020.   
Eén van de laatste activiteiten was op 13 november de kienmiddag in 
samenwerking met de Zonnebloem. De opkomst was prima, er waren 
leuke en verrassende prijzen te winnen en gezamenlijk hebben we een 
gezellige middag gehad. Binnenkort komt in het Kerstnummer van DAG 
een activiteitenoverzicht van Ottersum; hierin staat ook het 
(voorlopige) programma van 2020 van onze vereniging. U kunt alvast 
noteren op de kalender: 25 maart 2020: Jaarvergadering bij “de Pub”. 
 

                         Welkom 
We hebben enkele nieuwe leden mogen begroeten. 
Tiny Slungers en Peter Mom, van harte welkom bij ons! 
 

Overleden  
Op 10 november 2019 is ons lid mevr. Henny Huisman 
overleden op de leeftijd van 73 jaar.                                 
Wij wensen haar partner Paula, familie en vrienden veel 
sterkte toe de komende tijd. 

 

DATA KOMENDE ACTIVITEITEN: 
Kerststukjes maken op dinsdag 10 december bij “de Pub”  
Kerstviering op woensdag 18 december bij “de Pub” (zie brief) 
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HUURDERSRAAD DESTION 
De huurdersraad van Destion heeft bij het “Raad van Commissarissen-
fonds leefbaarheid” van Destion een aanvraag ingediend voor de 
vergoeding van de aanschaf van een laptop t.b.v. de KBO Ottersum. 
Deze aanvraag is goedgekeurd. Hiervoor hartelijk dank, in de volgende 
nieuwsbrief hoort u hier nog meer over. 

 
INVENTARISATIE MAILADRESSEN 
We willen het volgend jaar beginnen om belangrijke informatie en 
nieuwsbrieven digitaal naar onze leden te sturen, maar de 
NieuwsWIJSr 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      

Onze nieuwe computerlocatie is Huiskamer         
“de Prôst”, de cursussen starten in januari 2020. 
Men kan zich aanmelden voor één op één 
begeleiding om bepaalde thema’s onder de knie 
te krijgen. Voor het oplossen van problemen of 

vragen is aanmelden niet nodig. De cursussen worden gegeven door 
de heren: 
Jan Bindels, Jacques Cöp, Gerrit Peters en Jan Janssen.  
De lessen en uitleg worden gegeven op woensdagmorgen van 9.30-
12.00 uur.  

mailto:coplamers@ziggo.nl
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Degene die zich opgeven voor individuele begeleiding worden 
ingedeeld voor 1 uur en dit kan naar behoefte meerdere weken 
beslaan. De kosten hiervoor bedragen € 3,00. 
Er zijn veel soorten laptops, tablets en mobieltjes in gebruik en de 
mogelijkheden hiervan breiden zich uit. Om de bewoners van 
Ottersum optimaal van dienst te zijn, zijn wij op zoek naar versterking 
van bovenstaand team. KBO leden of kennissen die ons behulpzaam 
willen zijn mogen zich aanmelden. 
 
Inlichtingen en opgave voor individuele begeleiding: 
Jan Janssen Blarenkamp 10 6595AX Ottersum 0485-512857 
jal.janssen@ziggo.nl 
Jacques Cöp, Brink 1 6595 AN Ottersum 0485-518134 
coplamers@ziggo.nl 

 
PASSIESPELEN TEGELEN 
Opgeven hiervoor kan nog tot 10 januari 2020. Voor verdere 
informatie zie bijlage NieuwsWijSr van november. 
 

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?  
We hebben al reactie op onze vorige 
 oproep ontvangen;  
wij blijven 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. 

 

wapen van 

Ottersum  

mailto:jal.janssen@ziggo.nl
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HUISKAMER ‘’DE PRȎST’’  
Activiteitenprogramma 2020: 
Woensdag 8-1: kaarten maken 
Vrijdag 17-1:  Ottersumse bewoners van 
   Norbertus op bezoek 
Vrijdag 24-1:  een Prôst-quiz 
Dinsdag 28-1:  kaart-en spellenmiddag   
Woensdag 5-2: kaarten maken 
Donderdag 13-2: macramé plantenhanger maken 
Donderdag 20-2: de Maskottersprins bezoekt de huiskamer 
Vrijdag 21 -2:  Ottersumse bewoners van Norbertus op bezoek 
Donderdag 27-2:  natuurfilm   
Onze vrijwilligers wensen u gezellige feestdagen en hopen u allen in 
2020 te mogen ontmoeten in onze prachtige  
Huiskamer De Prôst (a.chterum bij Koos). 
De Prôst is geopend van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur 
telefoon 0485-550 606  mailadres: huiskamerottersum@gmail.com 
secretariaat werkgroep: telefoon 0485-211 822  
contactpersoon activiteitencommissie: Sabine van Thiel 06-20 94 21 15                                                                                           
 
Dinsdag 10 december 15.45 uur:  
The Favourite (drama)  120 minuten 
Dinsdag 14 januari 15.45 uur: 
The Children Act (drama) 120 minuten                             
 
KBO-leden ontvangen korting: 
 voor reservering en verdere informatie  
verwijzen wij u voortaan naar onze site: www.kboottersum.nl  
 
 
 
 

 

(volgende NieuwsWijSr verschijnt op28 januari 2020) 
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