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Beste KBO-er,  
Ook dit jaar zal er in het voorjaar geen jaarvergadering plaats 
vinden omdat samenkomsten nog niet mogelijk zijn. We 
willen u wel op de hoogte brengen van enkele mededelingen 
en ons inhoudelijk jaarverslag met u delen. Volgende maand 
kunt u hierover meer lezen.  
 
Voor de kascontrolecommissie van 2020 zijn we op zoek 
naar een nieuw lid, die samen met Truus Billekens de 
kascontrole van 2020 wil doen.  
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat 
van de KBO: kbo.afd.ottersum@gmail.com of telefonisch bij 
Dorita Blenkers:  0485-514981. In onze volgende 
NieuwsWijSr hopen wij een nieuw lid voor te kunnen 
dragen. 
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INFORMATIE OP KBO-SITE 
Op onze website www.kboottersum.nl  
wordt actuele informatie geplaatst die wij  ontvangen van de 
Un                  Unie KBO-PCOB en afdeling Roermond.  U blijft 
zo                   zo op de hoogte van eventuele nieuwe                                                                                                                      
                       ontwikkelingen. 
angv                         
 
 GEBRUIK VAN DE DUO-FIETS 
Nu het hopelijk spoedig mooier weer gaat worden is het fijn 
om er weer op uit te gaan. Denkt u eens aan een tochtje met 
de duo-fiets: samen met uw partner, zoon/dochter of goede 
buur genieten van een rondje Ottersum. Zo blijft u in 
beweging en komt u mensen tegen voor een praatje of een 
vriendelijke groet.  Informatie via Sabine van Thiel 
(dorpsondersteuner) 06-20942115 
 
BERICHT VAN LIDY MOVIG 
Op onze oproep in de vorige NieuwsWijSr om uw verhaal of 
ervaringen met ons te delen kregen we een warme reactie 
van Lidy Movig.  
 
Beste  mede KBO-ers, 
Inderdaad een moeilijke tijd, juist omdat ik iemand ben, die geen 
behoefte heeft aan een beetje rust! Heel mooi, wat tegelijkertijd 
opsluiting betekende, was de grote sneeuwval. Ik heb het gemeten : 
21 centimeter dik. Het uurtje wandelen zat er niet in. De omgeving 
was schitterend, maar we waren opgesloten in een paradijs! 
Bezigheden als schilderen en boetseren, gebruikelijk voor mij in de 
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wintertijd, hebben weliswaar geholpen zolang het werk in de tuin 
stilstaat. 
Wat was ik blij met het mooie weer en wat ben ik lekker opgeschoten 
in de tuin! Opvallend is de sfeer van aandacht voor elkaar, die er 
tijdens de coronatijd ontstaan is. Wandelaars en fietsers, die elkaar 
meer groeten dan voorheen. Een buurman, die je invalide nichtje 
voor je naar de bus rijdt en sneeuw voor je wilt ruimen. 
Een zoon, die helemaal uit het westen komt om je te bezoeken. Al die 
mooie dingen helpen om de sombere momenten tegen te gaan. 
Vorig jaar waren de corona vrije rondleidingen (vanaf half mei) een 
succes. Laten we dat dit jaar weer doen. Misschien is het om die tijd 
zelfs mogelijk om met meerderen te komen.!  

 
 
Hartelijke groet en misschien tot 
ziens, Lidy Movig  
Roepaanstraat Ottersum    

 

Dank je wel Lidy dat je dit met ons  

hebt willen delen.     
 

 
WENSBUS 
Op onze website staat een nieuwsbrief over de wensbus. De 
wensbus is voor alle bewoners van Gennep die vervoer in de 
gemeente Gennep nodig hebben. De bus rijdt maandag tot 
en met vrijdag van 8.00 -18.00 uur. Bovendien rijdt hij ook 
naar Madeleine in Boxmeer en het Maasziekenhuis in 
Beugen. Voor verder informatie kunt u bellen naar: 06-
14706405 of kijkt u op de site www.wensbusgennep.nl 
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KBOFIT!  REAL TIME SPORT 
Het is mogelijk voor KBO leden om te gaan zwemmen in het 
zwembad van Real Time Sport aan de Brugstraat in Gennep. 
Op woensdagmorgen van 9.00 -10.00 uur , maximale 
groepsgrootte is 14 personen. Uitgebreide informatie en 
inschrijfformulier vindt u op onze website. 
 
OPLOSSING EN WINNAARS TV-PUZZEL 
De oplossingen: 1. Wie van de drie 2. Pipo de clown 3. Een 
van de acht 4. Stiefbeen en zoon 5. Farce majeur 6. Rad van 
fortuin.7. De Fabeltjeskrant 8. Bananasplit 9. Cijfers en 
letters 10. The Flinstones.  De winnaars deze maand zijn: 
Henriët Gröniger, Marga Huizenga en Petra Derks. De puzzel 
van deze maand is De Beweegpuzzel, aangeboden aan onze 
leden door “Gennep doet mee!” Oplossingen kunt u 
inleveren bij Riky Cöp Brink 1 of via de mail: 
kbo.afd.ottersum@gmail.com 
 

The Mule; drama-misdaad                                                                                           
Dinsdag 14 april 15.45 uur (onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen) 
KBO-leden ontvangen korting; let op: de prijs voor KBO 
leden is verhoogd naar € 7,30. 
 voor reservering en verdere informatie  
verwijzen wij u voortaan naar onze site:www.kboottersum.nl  
(vol 
 
( Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 20 april 2021)  

 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op  28 april 2020) 
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