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BESTE KBO-LEDEN, LIEVE MENSEN 
Vandaag ( vrijdag 18 september 2020 ): een extra 
persconferentie. Weer zijn er meerdere 
besmettingen. Maar gelukkig niet in deze regio. Het 
houdt wel in dat onze beperkingen blijven, niet meer 
dan 50 personen bij elkaar. Het wordt steeds 
moeilijker om ons aan de regels te houden, we 
snakken naar contacten en activiteiten. Er zijn 
verenigingen in de buurt die met enkele activiteiten 
zijn gestart, dit kan misschien omdat er een grote 
accommodatie beschikbaar is of om een andere 
reden. Wij als bestuur hebben unaniem besloten om 
daar nog even mee te wachten. Binnenkort komt de 
activiteitencommissie bij elkaar om te kijken wat er 
eventueel wel mogelijk is, en daar hopen we in de 
volgende Nieuwswijzer meer over te kunnen zeggen. 
In augustus heeft u bij de nieuwsbrief een heerlijke 
Ottersumse krentenbol gekregen. Complementen 
aan u omdat onze bezorgers die de krentenbol 
aanboden zo hartelijke werden ontvangen, de 
reacties zijn hartverwarmend. De Ottersumse 
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krentenbol, mede verzorgd door Bakkers van Hier 
was overheerlijk. 
Op deze manier weet u nu wie trouw elke maand de 
brief met het KBO/PCOB blad in de brievenbus doet. 
Als u tijd hebt, en u ziet toevallig de vrijwilliger, maak 
even een praatje, voor u en voor de bezorger fijn. 
Hebt u vragen of ideeën vertel het hun of ons! 
Het spijt ons dat we nog niet van start gaan!  
Bij velen van u bloeit het vlijtig Liesje nog een beetje 
en praten we samen over de heerlijke traktatie van 
augustus.  
LAAT  ZIEN DAT WE SAMEN STERK STAAN EN ONS 
AAN DE REGELS HOUDEN . 
HOUD ALLES ONDER CONTROLE EN PAS GOED OP 
ELKAAR EN JEZELF . 
Met hartelijke groet , bestuur KBO Ottersum . 
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 OVERLEDEN LEDEN 
Op 31 augustus 2020 is Joke Liebrand-ten 
Haaf overleden op de leeftijd van 70 jaar. Wij 
wensen haar echtgenoot Jeroen, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte. 

 
Op 13 september 2020 is Maria Pubben-Peters overleden op 
de leeftijd van 73 jaar. We wensen haar echtgenoot Geert, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
 
Op 16 september 2020 is ons gastlid Piet Kempen overleden 
op de leeftijd van 79 jaar. We wensen zijn echtgenote Toos 
en kinderen veel sterkte. 
 
NIEUW LID 
Wij heten Ineke Schriever-Burgers                         
van harte welkom bij onze vereniging. 
                                                                                      
 
HERFSTPUZZEL 
Als bijlage vindt u bij deze NieuwsWijSr een tekening met 
daarin verstopt een groot aantal Nederlandse 
spreekwoorden. Wij hebben er al zeker 30 kunnen vinden, 
maar misschien vindt u er met zijn allen nog veel meer. 
Oplossingen kunt u insturen via de mail 
kbo.afd.ottersum@gmail.com of inleveren bij  
Riky Cöp Brink 1.  
Onder de inzenders verloten wij weer enkele leuke prijsjes. 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
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UITSTEL JAARVERGADERING 2020 
Zoals eerder dit jaar al vermeld hebben we onze 
jaarvergadering in maart in verband met Corona moeten 
annuleren. We hebben afgewacht tot het najaar om te kijken 
of de situatie zo zou veranderen dat wij weer met een grote 
groep in een ruimte bij elkaar konden komen. Helaas is onze 
accommodatie niet geschikt om veilig en met de huidige 
Coronamaatregelen een grote groep mensen te kunnen 
ontvangen. Daarom hebben we moeten besluiten om de 
jaarvergadering voor 2020 geheel te annuleren. We hopen 
dat in maart 2021 de jaarvergadering wel doorgang kan 
vinden en zullen dan ook de verslagen van maart 2020 op de 
agenda zetten. 
 
OPENINGSTIJDEN PETERSHUIS GENNEP 
Vanaf 6 juni is het museum weer geopend. 
Voorlopige openingstijden: 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 27 oktober 2020) 


