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Beste KBO-er,  
Terwijl de natuur in de lente nu op zijn mooist is, worden wij 
door het corona-virus beperkt in onze activiteiten 
buitenshuis. Het wordt een stille zomer waarin alle nog 
geplande activiteiten van onze KBO stil liggen.  
Toch willen wij door middel van de NieuwsWijSr elke maand 
contact met u blijven onderhouden, deze maand ook weer 
door middel van een aparte nieuwsbrief.  
 
We houden u op de hoogte.  
Als bestuur willen wij nogmaals tegen u zeggen: wanneer u 
behoefte hebt aan een praatje, telefoontje of praktische 
ondersteuning: wij zijn er voor u om in deze moeilijke tijd te 
helpen. De contactgegevens staan in het informatieboekje 
dat u in januari thuis hebt ontvangen. 
We wensen u allen veel sterkte en hopelijk snel tot ziens. 
Hartelijke groeten, het bestuur. 
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  OVERLEDEN LEDEN 
 
Op 27 maart overleed mw. Wil van de Lest-
Vervenne op de leeftijd van 79 jaar. Wij 
wensen kinderen, kleinkinderen en verdere 

familie en bekenden veel kracht en sterkte toe. 
 
Op 5 april overleed dhr. Jan Weijers op de leeftijd van 84 
jaar. Veel kracht en sterkte gewenst voor zijn echtgenote Jo, 
kinderen, kleinkinderen en verdere familie en bekenden. 
 
Op 9 april overleed Nellie Derksen-Winnen op de leeftijd van 
87 jaar. Ook  veel sterkte en kracht gewenst voor kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie en kennissen.  
 
Op 25 april overleed Jan van Bergen op de leeftijd van 87 
jaar. Heel veel sterkte en kracht gewenst voor zijn 
echtgenote Nelly, kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
en bekenden.                                                            
 
OUDEREN-INFOLIJN 

Heeft u zorgen en vragen over het corona-virus, voelt u zich 
eenzaam nu veel activiteiten stil liggen en heeft u behoefte 
aan een praatje? 
De KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn geopend: 
de Ouderen-Infolijn telefoonnummer 030-3 400 600 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 -17.00 
uur. 



 

3 

 

NieuwsWijSr – mei 2020 
kbo.afd.ottersum@gmail.com - 

www.kboottersum.nl - tel. 0485-514981 
 

 

 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
Vrijdagmorgen 24 april werden onze KBO leden Dion Weijers 
en Henk Driessen verrast met het bericht van de 
waarnemend burgemeester van Gennep dat zij beiden 
benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In kleine 
kring hebben beide heren deze volkomen verdiende 
onderscheiding gevierd; op een nader te bepalen tijdstip zal 
de onderscheiding aan hen persoonlijk en feestelijk 
overhandigd worden. 
Namens ons allen: van harte proficiat!!!     

                  
 
Dhr. Dion Weijers                                       Dhr. Henk Driessen 

                     
 
INFORMATIE OP KBO-SITE 
Op onze website www.kboottersum.nl  
wordt actuele informatie geplaatst die wij  ontvangen van de 
Un                  Unie KBO-PCOB en afdeling Roermond.  U blijft 
zo                    op de hoogte van eventuele nieuwe                                                                                                                      
                       ontwikkelingen.                        

http://www.kboottersum.nl/
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BEZORGER NIEUWSBRIEF/CONTACTPERSOON 
Elke maand ontvangt u in de brievenbus de NieuwsWijSr en 
het informatieblad van KBO-PCOB. We hebben 10 bezorgers 
die een aantal straten in hun rayon hebben. Deze vrijwilligers 
zijn contactpersoon voor hun wijk; zij zijn ook aanspreekpunt 
mocht u vragen hebben, behoefte aan contact, of komen op 
bezoek bij kroonjaren of jubilea. 
Contactgegevens en verdeling van de rayons vindt u in het 
informatieboekje. Hartelijk dank aan hen die, met aangepaste 
maatregelen om zo min mogelijk risico te lopen 
in deze corona-tijd, het nieuws bij u aan de deur bezorgen. 
 

 
 
 De huiskamer is tot nader bericht gesloten. 
 Contactpersoon activiteitencommissie:                       
 Sabine van Thiel 06-20 94 2 
 

VIDEO-BOODSCHAP KBO-VOORZITTER 
Op onze website staat onder het mapje “Senior Web 
Corona” een link naar de Paasboodschap die de voorzitter 
van KBO Limburg Dhr. Marcel Ballas heeft ingesproken. De 
moeite waard om hier in deze tijd naar te luisteren. 
Er staat ook een link naar de uitleg hoe men kan video-
bellen via de tablet of via de mobiele telefoon.                                                                        
                                                                             
 
( Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 28 april 2020 )  

 


