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BESTE KBO-ER,                                            Bakkers van hier  
                                                                                                                        
Na deze warme zomer,          
die we door de omstandigheden veel in en om huis hebben 
doorgebracht, hadden we gehoopt om in de nazomer al 
enkele activiteiten te kunnen opstarten. Helaas hebben we 
als bestuur moeten besluiten dat er voorlopig nog geen 
activiteiten vanuit de KBO georganiseerd gaan worden. Een 
moeilijke beslissing, maar in het kader van de huidige 
richtlijnen te rechtvaardigen. 
 
Maar als bestuur blijven we bezig om contact met u te 
houden en bezinnen we ons over mogelijke activiteiten en 
blijven we de actualiteit vanuit KBO Limburg en overheid 
volgen.  
In samenwerking met “Bakkers van Hier” ontvangt u deze 
maand een attentie in de vorm van een “Ottersumse bol”.  
We hopen dat deze traktatie bij u in de smaak zal vallen!  
Tevens ontvangt u bij deze NieuwsWijSr als bijlage een extra 
woordje van steun en betrokkenheid in deze moeilijke tijd. 
 
 
 
Hartelijke groeten, het bestuur.                   
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 OVERLEDEN LEDEN 
Op 30 juni 2020 is Piet van Baal overleden op 
de leeftijd van 86 jaar. We wensen zijn 
echtgenote Riek, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe. 

 
Op 14 juli 2020 is Ans Janssen-Reinders overleden op de 
leeftijd van 81 jaar. We wensen haar echtgenoot André, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
 
Op 11 augustus 2020 is Anja Cartledge-Snijders  overleden 
op de leeftijd van 63 jaar. We wensen haar echtgenoot Reg, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
 
UITSLAG ZOMERPUZZELS  
(met dank aan Carel Thijssen van KBO Boxmeer) 
 
Als bijlage van de vorige NieuwsWijSr waren er 2 
zomerpuzzels toegevoegd. We hebben via de mail en via het 
inleveren van het formulier een aantal goede oplossingen 
ontvangen. Na loting zijn er 3 winnaars bekend die een 
tegoedbon van de Heldro ontvangen: Joke Langhorst, Dick 
en Jacqueline Beerens en Martina Nouwens. Winnaars: van 
harte proficiat en de overige deelnemers willen wij 
bedanken voor hun deelname.  
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De oplossingen: 
de woordzoeker: lentekriebels 
De volgende plaatsnamen konden worden ingevuld:  
Waspik, Leiden, Overloon, Delft, Woerden, Naarden, Hulst. 
Maasbracht, Rotterdam, Lopik. 

 
 HUISKAMER “DE PRôST”                                                                                                                   
Met ingang van 1 juli hebben wij onze 
deuren weer kunnen openen voor een 
praatje en een kop koffie tijdens de 
openingstijden : elke door-de-weekse 

middag van 14.00 -17.00 uur. Het spreekt natuurlijk voor 
zich dat wij iedereen een veilige omgeving bieden met in 
acht name van voldoende voorzorgsmaatregelen. We 
hebben hiervoor een protocol opgesteld, volgens de 
richtlijnen van het RIVM.  
Zowel de vrijwilligers als de gasten zullen zich hieraan 
moeten houden. 
Uiteraard is het aan eenieder zelf om in te schatten of een 
bezoek aan de huiskamer verantwoord en/of wenselijk is.   
 Activiteiten als spelletjes, knutselen of kaarten doen we 
voorlopig even niet. 
  
Misschien hebt u zelf behoefte om actief als vrijwilliger aan 
de slag te gaan in de huiskamer. 
Samen met uw partner, vriend/vriendin kunt u 1 middag per 
maand (of eventueel iets vaker) als gastvrouw/gastheer de 
gasten verwelkomen, zorgen voor de koffie en thee,  
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maar vooral voor het gezelschap en het praatje wat zo 
gewaardeerd wordt door onze gasten! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Truus 
Billekens, 06 13 49 58 11. 
 
DUO-fiets: 
Steeds meer mensen ontdekken het plezier en gemak van 
onze DUO-fiets. 
Hoe leuk om met je partner, een van je kinderen of 
kleinkinderen, vriend(in), buurvrouw(man) een tochtje te 
maken! Ook als u niet meer zelf kunt trappen kunt u toch 
gebruik maken van de fiets. De fiets is beschikbaar voor alle 
inwoners van Ottersum en aan het gebruik zijn geen kosten 
verbonden. 
 
OPENINGSTIJDEN PETERSHUIS GENNEP 
Vanaf 6 juni is het museum weer geopend. 
Voorlopige openingtijden: wo-za-zo-middag van 13.30-17.00 
uur. Bij binnenkomst verplicht registreren i.v.m. corona-
richtlijnen; aanmelden niet meer verplicht vanaf 1 juli.  
www.museumhetpetershuis.nl              
                                                               
Vanaf 1 juli is de bioscoop weer 
geopend; het volledige programma en 
de richtlijnen staan op de website van  
KBO  Ottersum. 
 
(Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 22 september 2020) 


