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Beste KBO-er,  
Nu de overheid stap voor stap de 
coronamaatregelen versoepelt, is het 
begrijpelijk en positief dat bij onze leden 
de wens en de energie er is om 
activiteiten weer op te gaan pakken. 
Natuurlijk zijn de richtlijnen van de 
overheid en het RIVM het vertrekpunt, maar hoe vertalen 
wij deze naar onze eigen doelgroep? 
Vanuit KBO Limburg hebben we aanvullende richtlijnen 
gekregen, specifiek met het oog op het feit dat een groot 
deel van onze doelgroep bestaat uit 70-plussers. 
Aan de hand van een stappenplan gaan we de komende tijd 
kijken hoe we weloverwogen en goed voorbereid enkele 
activiteiten kunnen hervatten. Voorlopig zullen er nog geen 
activiteiten plaats vinden in KBO-verband, met uitzondering 
van het biljarten. Zij houden zich aan de richtlijnen zoals 
deze zijn voorgeschreven door de biljartbond.  
 
Deze zomer zullen we dit moeten accepteren, maar we gaan 
niet bij de pakken neer zitten en we blijven naar elkaar 
omzien. Bel elkaar, bel ons voor een praatje: ook op afstand 
zijn wij elkaar nabij! 
Hartelijke groeten, het bestuur. 
 
N.B. “de Prôst” is vanaf 1 juli dagelijks weer open: beperkt 
aantal bezoekers en voorlopig geen activiteiten. 
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  OVERLEDEN LEDEN 
Op 16 juni is de heer Wim ten Haaf overleden 
op de leeftijd van 72 jaar. Wij wensen zijn 
echtgenote Stien, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte toe de komende tijd. 

 
Op 17 juni is op de leeftijd van 93 jaar overleden de heer 
Herman Plagge.  Wij wensen zijn echtgenote Riek, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind heel veel sterkte toe de 
komende tijd.  
 
WE ZETTEN DE BLOEMETJES BUITEN!!                                                      
Op dinsdag 26 mei hebben wij, samen met onze vaste 
bezorgers van de NieuwsWijSr, al onze leden verrast met 
een prachtige zomerbloeier. Op gepaste afstand, en op 
allerlei creatieve manieren hebben wij onze leden een hart 
onder de riem kunnen steken met een boodschap recht uit 
ons hart. Het was een genot om iedereen weer even te zien, 
een praatje te houden en actief weer iets te kunnen 
betekenen voor onze leden. Hartelijk dank wederom aan 
onze vaste bezorgers. Als bestuur zijn we zeer erkentelijk 
voor jullie hulp, tevens ook hartelijk dank voor de warme 
reacties, mailtjes en telefoontjes die wij van onze leden 
mochten ontvangen. We gaan er samen een bloemrijke en 
kleurige zomer van maken!   Monique en Wiljan Jansen van 
kwekerij Oude Panovenseweg:  hartelijk dank voor het 
meedenken, de service  en de fijne samenwerking!       
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VERLENGING RIJBEWIJS IN CORONATIJD 
De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn 
verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Hierdoor 

kunnen automobilisten met 
een rijbewijs dat tussen 1 
februari en 1 september 2020 
is verlopen, of nog verloopt, 
langer doorrijden, in 
Nederland en in alle landen 
van de Europese Unie. De 
duur van zeven maanden 
geldt vanaf de datum waarop 
het rijbewijs verloopt. 
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UITSTEL ALGEMENE LEDENVERGADERING   
In verband met de coronacrisis hebben we onze algemene 
ledenvergadering in maart geannuleerd. Omdat iedere 
afdeling verplicht is om jaarlijks voor 1 juli een 
ledenvergadering te houden is er een noodwet gemaakt 
waarin uitstel kan worden verleend voor een termijn van 
maximaal 4 maanden. Mocht de crisis nog langer gaan 
duren, dan kan dit met 2 maanden verlengd worden. We 
komen hier na de zomer op terug.   
 
OPENINGSTIJDEN PETERSHUIS GENNEP 
Vanaf 6 juni is het museum weer geopend, met 
inachtneming van de nodige coronamaatregelen toch weer 
een leuk uitstapje voor op een zomermiddag! 
Voorlopige openingtijden: wo-za-zo-middag van 13.30-17.00 
uur. Verplicht digitaal reserveren via site: 
www.museumhetpetershuis.nl              
                                                               
 
Vanaf 1 juli is de bioscoop weer geopend; het volledige 
programma en de richtlijnen staan op de website van onze 
afdeling. 
 
EXTRA BIJLAGE DEZE ZOMER: 2 PUZZELS OM OP EEN 
MOOIE ZOMERDAG  (of regendag!)  OP TE LOSSEN!! 
(met dank aan Carel Thijssen van KBO Boxmeer) 

 
 (Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 25 augustus 2020) 
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PLAATSNAMEN ZOEKEN 
 
Maak onderstaande zinnen compleet door de naam van een dorp of 
stad in Nederland in te vullen. Bij iedere zin staat tussen haakjes een 
cijfer. Zoveel letters telt de plaatsnaam, die we zoeken.  
 
1.  Mijn buurvrouw heeft een slot op haar droogmolen. Ze is bang dat ik 
haar ……….(6) 
2.  Er zijn vele wegen die naar Rome ……….(6) 
 
3.  Ik weet niet wat zijn salaris is. Hij praat nooit ………..(8) 
 
4.  Met Mens-erger-je-niet wint hij altijd, maar met Monopoly ……….(5)  
hij het onderspit 
5.  Ach jee, een homoseksuele eend. Die valt natuurlijk op ……… (7) 
 
6.  Dat gaat ……..(6) Bosch toe, zoete lieve Gerritje 
 
7.  Tegen Kerstmis wordt er heel veel ……..(5) in kerststukjes verwerkt 
 
8.  Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat ik het naar de 
………….(10) 
9.  Ik kan niet goed schaken, maar ik weet dat ik nog ………….(9) 
 
10.  Als mijn fiets kapot is, ………(5) 
Voor de komende maanden als bijlage een tweetal puzzels om op te 

lossen! 

Deze puzzels zijn beschikbaar gesteld door KBO Boxmeer, met dank 

aan Carel Thijssen. 

 

Onder de inzenders van de goede oplossingen worden een aantal kleine 

prijsjes verloot. 

Oplossingen kunnen worden ingeleverd via de mail: 

kbo.afd.ottersum@gmail.com 

of bij Riky Cöp Brink 1.  

Inzenden kan tot en met 15 augustus 2020. 

Succes en heel veel puzzelplezier! 

 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
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PUZZEL: VOORJAAR 
Het coronavirus bepaalt op het ogenblik het leven van de mens. Niet 
van de natuur. De bloesems bloeien hier en daar al volop, de narcissen 
en krokussen kleuren parken en pleinen. Kleine lichtpuntjes in deze 
ongewone tijden. Onze puzzelmaker liet zich inspireren door het 
voorjaar, zocht een heleboel woorden die bij het seizoen passen en zie 
daar: een woordzoeker om vrolijk van te worden. Streep alle gevonden 
woorden weg en de oplossing blijft over.  
 

E D J I T E G R A A J M R 

L J N E T O P A L N O E U 

S N K L I R P A T E E K U 

E U K O I R M B S P K A T 

J I K M L M E T Z L J A A 

F B U O E K U H A U I M N 

L L B T R I W C A T L N P 

A O J O N K R U I D O O O 

K E D F E I L R E V R O E 

S M P A S E N V N E V H T 

E E L B L O E I E N N C S 

S N T R E K V O G E L S E 

N A R C I S P I T T E N N 

 
 

APRIL – BLOEIEN – BLOEMEN – JAARGETIJDE – KALFJES – 
KROKUS – LAMMETJES – MOESTUIN – NARCIS – NATUUR –   
ONKRUID – PASEN – POETSEN – POTEN – PRIMULA – 
SCHOONMAAK – SNEEUWKLOKJE – SPITTEN – TREKVOGELS – 
TULPEN – VERLIEFD – VROLIJK – VRUCHTBAAR – ZAAIEN  
 

Oplossing: 

             

 
 

 


