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BESTE KBO-LEDEN, LIEVE MENSEN 
Na zeven maanden komt er een einde aan de zomertijd , een 

mooie  zonnige periode ( soms te  warm ) waarin we veel 

naar buiten konden om energie voor de wintermaanden op te 

slaan. In het weekend van 24/25 oktober 2020 is de klok weer 

een uur teruggezet naar de wintertijd . Meestal een rustige tijd 

waarin minder activiteiten zijn . Nu gaan we de wintertijd in 

met helemaal geen bijeenkomsten. Heel jammer maar zoals 

een trouw KBO lid zei:  “Het is allemaal heel erg maar MIJN 

GLAS BLIJFT HALF VOL”.  

Dit wensen wij u allemaal , optimisme  soms twee stapjes 

vooruit en één terug maar daardoor komen we er ook . We 

wensen u veel geduld en werk er allemaal aan dat HET 

GLAS HALF VOL BLIJFT ! 

Blijf gezond , blijf op elkaar letten en houd alles onder 

controle .  

 
Ook in deze tijd blijven we onze 
kroonjarigen en zieken 
bezoeken, zoals u kunt zien op 
een veilige manier met 
inachtneming van de corona-
maatregelen. Het wordt zeer 
gewaardeerd en we houden 
toch contact met elkaar. 

Hartelijke groet,  
het bestuur 
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HERFSTPUZZEL 
We hebben een aantal reacties gekregen op onze 
spreekwoordenpuzzel. De volgende leden ontvangen 
binnenkort een leuke prijs: Henriët Gröniger, Riek van Baal, 
Stien Tekaat, Mies Mooren en Liny Vogelzangs. Oplossing: 
zie KBO website. Ook deze keer vindt u een puzzelbijlage 
waarin u zich de komende herfstdagen kunt verdiepen; 
beschikbaar gesteld door Carel Thijssen uit Boxmeer, 
waarvoor hartelijk dank! Oplossingen kunt u insturen:  
kbo.afd.ottersum@gmail.com of  bij Riky Cöp Brink 1.  
Onder de inzenders verloten wij weer enkele leuke prijsjes. 

 
DUO-FIETS OTTERSUM 

Sinds enige tijd maken we in 
Ottersum gebruik van de duo-
fiets.  Diverse mensen zijn al 
op pad geweest voor een 
leuke fietstocht, en er kan het 
hele jaar gebruik van worden 
gemaakt. De fiets 
wordt elektrisch aangedreven 
en is voorzien van een 
coronascherm. Dus veilig 
samen fietsen door Ottersum en omgeving. 
Interesse? Neem dan contact op met:  
Lian Jansen tel. 0485-540470. 
Sabine van Thiel tel. 06-20942115 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
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HUISKAMER  ‘’DE PRÔST” 

  
De Prôst, blijft gelukkig open! Dit 
besluit is genomen na overleg en in 
afstemming met de gemeente 
Gennep. 
We mogen helaas op advies van 
Veiligheidsregio Noord-Limburg 
voorlopig geen koffie en thee 
aanbieden. 

De Prôst is te vinden achter de huisartsenpraktijk en is elke 
middag van maandag tot en met vrijdag open van 14.00 tot 
17.00 uur. 
We vragen iedereen zich goed te houden aan onderstaande 
regels i.v.m. verspreiding van het Coronavirus: 
-Maximaal 6 bezoekers in de Prôst (8 inclusief vrijwilligers) 
-Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij vertrek, als u 
aan een tafel zit mag het mondkapje af 
-Kom niet als u klachten hebt zoals koorts, kortademigheid 
en verkoudheid. 
-Geef uw gegevens door bij binnenkomst 
-Bij binnenkomst handen desinfecteren 
-Houd 1.5 meter afstand 
 
Vriendelijke groet, 
Sabine van Thiel, dorpsondersteuner 06-20942115 
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TENTOONSTELLING GENNEP-GOCH 500 JAAR 

Wat bindt de regio 
Gennep met de regio 
Goch (D), wat is onze 
gemeenschappelijke 
geschiedenis? De 
tentoonstelling “Gennep-
Goch 500 Jaar 
Vriendschap en 
Verbondenheid” laat dit 

tot leven komen! Op 31 oktober is de besloten opening van 
de tentoonstelling en van  2 november 2020 t/m 2 januari 
2021 is deze voor publiek gratis toegankelijk in de 
Kenniskeuken in Gennep tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek. Vanaf begin 2021 is de tentoonstelling in het 
“Rathaus” in Goch te bezichtigen. Meer informatie is te 
vinden op onze website. 

 
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 24 november2020) 


