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BESTE KBO-LEDEN, 
hoewel de natuur en het weer hun 
eigen gangetje gaan en we graag 
wat meer zon zouden willen zien, 
zijn de vooruitzichten op een 
betere zomer in aantocht.  
 
Vorige maand hebben alle leden 
een gezonde en fruitige attentie 
ontvangen; we hebben veel 

dankbare en enthousiaste reacties van u hierover 
ontvangen. We willen John en Ineke ten Haaf nogmaals 
hartelijk bedanken voor hun inspanning en sponsoring voor 
deze actie.  
Inmiddels zijn we in de gelegenheid geweest om veilig en 
met in achtneming van de regels met het bestuur samen te 
komen. We zijn aan het denken wanneer, op welke wijze en 
waarmee we ons activiteitenaanbod weer kunnen opstarten. 
Iedereen zit te hunkeren naar “het gewone” leven, en heeft 
behoefte om weer samen te komen. In de NieuwsWijSr van 
juli/augustus komen we hierop terug maar we willen u 
vragen om alvast eens na te denken over de vraag wat u erg 
heeft gemist en aan welke activiteiten u behoefte heeft. 
Denk aan het soosbezoek op donderdagmiddag en het 
bridgen, samen fietsen, activiteiten voor de avond etc.  
Heeft u al suggesties/tips: laat het ons weten. 
 
Vriendelijke groet, bestuur KBO. 
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OVERLEDEN LEDEN 
Toon Verheijen, overleden op 27 april 2021 op de 
leeftijd van 84 jaar. Wij wensen zijn echtgenote 
Tonny, kinderen, kleinkinderen en familie veel 
sterkte toe. 

Lientje Gröniger-Arts, overleden op 29 april 2021 op de 
leeftijd van 91 jaar. Wij wensen kinderen, (achter) 
kleinkinderen en familie veel sterkte toe. 
Gerrie Manders-van Hoek, overleden op 3 mei 2021 op de 
leeftijd van 76 jaar. We wensen haar echtgenoot Rinie, 
kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe. 
 

NIEUWE LEDEN 
Wij mogen 2 nieuwe leden welkom heten:  
Henny Wikkers-van Dooren en Paula van de 
Loo. 
Van harte welkom en we hopen u spoedig te ontmoeten als 
er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
                   

BEESTENPUZZEL 
Als bijlage vindt u bij deze NieuwsWijSr een woordzoeker, 
wederom beschikbaar gesteld door Carel Thijssen uit 
Boxmeer, waarin u bijzondere beesten kunt opzoeken. 
Oplossingen kunt u insturen via de mail 
kbo.afd.ottersum@gmail.com of inleveren bij  
Riky Cöp Brink 1.  

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
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De oplossing van de landenpuzzel: 1.Oostenrijk 2.Verenigde 
Staten 3. Griekenland 4. Zwitserland 5. Nieuw-Zeeland  6. 
Vaticaanstad 7. Singapore 8. Denemarken 9. Liechtenstein 
10. Afghanistan. De winnaars die deze maand een prijsje 
ontvangen zijn: Ingrid Maas, Ans en Riny Laracker en Nelly 
Knops. Proficiat! 

 

HUISKAMER ‘DE PRôST” 
Openstelling dinsdag, woensdag en 
donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur. 
Maximaal 5 personen aanwezig, inclusief 2 
vrijwilligers. Bezoek alleen op afspraak via mail 

of telefoon. Er wordt alleen koffie/thee verschonken; geen 
andere consumpties. 
Alle eerder vermelde maatregelen rondom mondkapjes, 
afstand bewaren en triage bij binnenkomst blijven gelden. 
U bent alleen op afspraak welkom: dit is voorgeschreven 
door de landelijke overheid. U kunt hiervoor Truus Billekens 
bellen of mailen: 06-13495811 
huiskamerottersum@gmail.com 
truusbillekens1960@gmail.com 

 
KBOFIT 
De zwemactiviteit voor KBO leden op woensdagmorgen in 
het zwembad aan de Brugstraat mag weer starten. Kijk voor 
informatie in NieuwsWijSr van april 2021 of  
www. realtimesport.nl   

mailto:huiskamerottersum@gmail.com
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

                                                                                                                
Maandag 26 april is ons 
lid en voormalig 
bestuurslid Lenie Smits-
Jacobs, samen met haar 
echtgenoot Sil, benoemd 
tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.  
In de namiddag was er 
voor verenigingen en 
familie/bekenden 
gelegenheid om op 
gepaste wijze en op 
afstand de jubilarissen te 
feliciteren.   

 
Van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding! 
 
 
 
 
Informatie, mits bioscopen weer 
mogen openen, op onze site. 
 
(volgende NieuwsWijSr  29 juni 2021) 

            


