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BESTE KBO-LEDEN,  
KBO: Krachtige Bond Ottersum! 
Na  15 maanden zijn wij blij dat we weer langzaam onze 
activiteiten op mogen starten. Alles binen de richtlijnen van 
het RIVM en in overleg met gemeente Gennep. Bij elke 
activiteit die we op gaan starten liggen de algemene regels 

en huisregels klaar. 
 
We starten met koersballen 
op maandagmiddag, 
donderdagmiddag 
soosmiddag en 
vrijdagmiddag het biljarten. 
De vaste gasten zijn gebeld 
en de reacties dat er weer 
bijeenkomsten mogelijk zijn 
waren overweldigend. 
Bij de eerste bijeenkomst 
van de soos waren alle 
vaste gasten aanwezig; 
samen met onze 
gastvrouwen en een aantal 
bestuursleden is er de hele 
middag bijgepraat. 

Hoe mooi is dat; alle blije gezichten dat we eindelijk weer 
samen mogen zijn. Hierbij een impressie van de soosmiddag 
op 17 juni.  
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De activiteitencommissie hoopt in september met een mooi 
programma te komen waarbij bijeenkomsten weer mogelijk 
zijn  en wij u weer in grote getale of in een kleinere setting 
kunnen ontmoeten.   
Hartelijke groet,  het bestuur. 
 

WOORDZOEKER 

Ook de puzzelmaker heeft vakantie; dus deze keer zult u de 
puzzelbijlage moeten missen. 
De oplossing van de puzzel van juni is: kamerolifantje. De 
winnaars die deze maand een prijsje ontvangen zijn: Mariet 
Peters-Kamps, Doortje Stoffelen-Scherders, Truus van Baal-
Arts, Annemie Weijers-van de Sand en Diny Hopman-Albers. 
Proficiat! 

 
FIETSTOCHT 

Op woensdag 7 juli en 4 augustus 
gaan we met een kleine groep weer 
fietsen. We starten om 13.30 uur bij 
de kerk, onderweg zal een 
koffiestop geregeld worden; kosten 
hiervan zijn voor eigen rekening. In 
verband met de coronamaatregelen 
graag opgeven bij Riky Cöp  (0485-518134 of mail  
coplamers6@gmail.com 
 
 

mailto:coplamers6@gmail.com
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Evenals bij alle activiteiten die door KBO worden 
georganiseerd: we houden ons aan alle richtlijnen maar 
deelname is voor eigen risico en verantwoordelijkheid ligt 
bij uzelf. 
 

ONDERHOUDSPLOEG KERKHOF 
Het kerkhof van Ottersum wordt al jarenlang onderhouden 
door een aantal KBO leden. Wie wil deze groep komen 
ondersteunen en één van de vakken mee schoffelen?  
Informatie en/of opgave bij één van de bestuursleden. 
Hartelijk dank! 
 

LEDENBRIEF KBO/PCOB 
Elke maand ontvangt het bestuur via de mail nieuws vanuit 
de Unie KBO: zowel provinciale als landelijke informatie die 
betrekking hebben op ons, de senioren. Deze nieuwsbrief 
kunt u lezen op onze KBO site, maar u kunt deze ook via uw 
eigen mail ontvangen of tegen abonnementskosten in uw 
brievenbus. Voor aanmelding van deze nieuwsbrief: ga naar 
www.kbo.pcob.nl/nieuwsbrieven 
 

RIJBEWIJSKEURING 
Voortaan kunt u voor een rijbewijskeuring terecht bij uw 
eigen huisartsenpraktijk. Zeg bij het maken van een afspraak 
dat het om een onderzoek voor rijbewijskeuring gaat. U kunt 
zelf een arts kiezen; het mag uw eigen huisarts zijn, maar 
niet alle huisartsen willen hun eigen patiënten keuren.  
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Op www.cbr.nl vindt u de meest actuele informatie over het 
coronavirus en het CBR. 
Een arts mag voor uw afspraak kosten in rekening brengen. 
 

TENTOONSTELLING PETERSHUIS 

 
 

PASSIESPELEN TEGELEN 
Van 3 juli tot en met 5 september 
vinden de Passiespelen plaats in 
Tegelen. In verband met Covid19 zijn er 
geen speciale arrangementen voor de 
KBO; vanaf 60 jaar geldt wel een 
seniorenkorting op de toegangsprijs. 
Voor informatie: www.passiespelen.nl 
 
  

 
 
 
 

 
Dinsdag 13 juli 15.45 uur: Film “De slag om de Schelde” 
Informatie over de film en speciale KBO prijzen:  
zie  op onze site: www.kboottersum.nl 
 
(volgende NieuwsWijSr  24 augustus 2021) 

http://www.cbr.nl/
http://www.kboottersum.nl/

