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BESTE KBO-LEDEN, 
Andere jaren stond onze laatste NieuwsWijSr van het jaar 
vol met activiteiten rondom de feestdagen; helaas zullen dit 
jaar de contacten en feestelijkheden beperkt blijven. Voor 
nu staat voorzichtigheid voorop om elk risico van besmetting 
met het Covid 19 virus voor onze leden te vermijden.  
Ook al mogen we elkaar nu niet ontmoeten, we houden 
elkaar wel in het oog! Blijf omzien naar elkaar en blijf vooral 
gezond! 

Hartelijke groet, het bestuur 

                                                                                 

HERFSTPUZZEL 
We krijgen steeds meer reacties op 
onze puzzel; hartelijk dank.  Uit de 
inzenders hebben we 3 prijswinnaars 
geloot; zij ontvangen een leuke prijs. De 
oplossing van de landenpuzzel:  de 

groeten uit Nederland; de winnaars van deze puzzel zijn:  
Koos van Bergen, Wiel en Toos Martens en An Damen. Ook 
deze keer vindt u een puzzelbijlage waarin u zich 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. 
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OOK OTTERSUM DOET MEE 

Gemeente Gennep heeft een nieuwe 
folder met allerlei bewegingstips, 
activiteiten en bewegingsmogelijkheden 
uitgebracht. Deze folder kunt u aanvragen 
bij ons secretariaat. 
Indien u interesse heeft kunt u een mail 
sturen naar het secretariaat van de KBO, 
dan zorgen wij ervoor dat deze folder bij u wordt afgegeven.  
U kunt ook een kijkje nemen op de site: 
www.gennepdoetmee.nl 
Tip: vanaf 16 november is er van maandag tot en met 
vrijdag een beweegprogramma “Gennep in beweging”  te 
zien op het  TV-kanaal van Gennep. Van 9.00 - 9.30 uur 
wordt dit uitgezonden via Gennep Nieuws en Maaslandtv: 
via Ziggo op kanaal 44 en via KPN op kanaal 1374. 
 

ANNULERING JAARVERGADERING 2020 
Het landelijke bestuur heeft dispensatie verleend om de 
jaarvergadering te mogen annuleren indien het niet mogelijk 
is om op veilige afstand van elkaar of digitaal de vergadering 
te organiseren. We hopen dat we in de loop van volgend jaar 
weer kunnen vergaderen en zullen dan ook de jaarstukken 
van 2019 ter sprake brengen. Wel kunnen we mededelen 
dat de jaarcijfers  van het boekjaar 2019 door de financiële 
controlecommissie zijn goedgekeurd op 06-03-2019. We 
willen de kascontrolecommissie hartelijk bedanken. 

http://www.gennepdoetmee.nl/
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Beknopte samenvatting van het jaarverslag: 
In het bestuur is er afscheid genomen van Lenie Smits-Jacobs 
en Dion Weijers; het bestuur is voltallig dankzij de verkiezing 
van Doortje Stoffels-Roosenboom en Dorita Blenkers tijdens 
de jaarvergadering van 2019. 
Het ledenbestand bedroeg per 1-1-2019  327 leden 
en op 31-12-2019  325 leden; inclusief gastleden. 
In 2019 zijn 14 leden overleden; wij zullen hen nog 
herdenken op de jaarvergadering van 2021. 
We mochten 27 keer op bezoek bij een kroonjarige en zijn 
bij 8 langdurig zieken op ziekenbezoek geweest. 
Een overzicht van de activiteiten van 2019 kunt u vinden in 
ons programmaboekje 2019. 

  
RABOBANK  CLUBSUPPORT  
Dit jaar hebben we wederom 
deelgenomen aan deze mooie actie, 

georganiseerd door de Rabobank. De leden konden een 
stem uitbrengen op verenigingen en goede doelen. Wij 
mogen dit jaar € 478,54 ontvangen. Dank aan allen die hun 
stem op ons hebben uitgebracht en aan de RABObank!! 

 
Er komt dit jaar een extra Nieuwsbrief met een kerstwens van het 
bestuur en tevens ontvangt u een Kerstattentie. Ook al kunnen we dit 
jaar niet fysiek bij elkaar komen tijdens de traditionele kerstviering: 
we blijven met elkaar verbonden. 
U kunt uw bezorger samen met één van de bestuursleden op 
woensdag 16 december corona-proof verwachten aan uw voordeur. 
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OVERLEDEN LEDEN 
Op 17 november 2020 is Martha Voesten-
Verheijen overleden op de leeftijd van 88 jaar. 
Wij wensen kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en overige familie en bekenden veel 
sterkte in de komende tijd. 

 
TENTOONSTELLING GENNEP-GOCH 500 JAAR 

Op 31 oktober heeft de besloten 
opening van de tentoonstelling 
plaatsgevonden, maar door de 
coronamaatregelen is deze 2 
weken gesloten geweest. 
Gelukkig is de bibliotheek weer 
open en omdat er weinig 
activiteiten zijn kan deze 

bijzondere tentoonstelling in alle rust worden bezocht. De 
openingstijden zijn verlengd. Naast de openingstijden van de 
bieb kunt u ook een bezoek brengen op zaterdag-en 
zondagmiddag van 13.00 -16.00 uur. Tevens is de periode 
verlengd tot medio januari 2021 : voor publiek gratis 
toegankelijk in de Kenniskeuken in Gennep . 
 
Vanaf 19 november is de bioscoop weer 
geopend, het volledige programma en de 
richtlijnen staan op onze website 
www.kboottersum 


