
 

1 

 

NieuwsWijSr – september 2021 
kbo.afd.ottersum@gmail.com 

www.kboottersum.nl   - tel. 0485-514981 
 

 

 

 

BESTE KBO-ER,    
Hierbij de eerste 
NieuwsWijSr na de 
zomervakantie. Het weer 
was niet altijd even mooi 
maar wel erg groeizaam! We 
hopen dat u allen, thuis of 
vanaf een vakantieadres, 
heeft genoten van de mooie 
dagen.  
 

Het bestuur heeft de draad weer opgepakt en we hopen dat 
we langzamerhand weer terug kunnen gaan naar ons ritme 
van voor de coronacrisis en op een mooie nazomer! 
De activiteitencommissie is ook weer bij elkaar geweest en 
er staan een paar mooie activiteiten in de planning. We 
willen u er op wijzen dat wij alert zijn en blijven op de 
coronamaatregelen die vanuit de overheid gelden voor het 
organiseren van activiteiten zoals :  

 bij klachten thuis blijven;  

 handen wassen;  

 1 ½ meter afstand;  

 vooraf aanmelden bij activiteiten 

 maximale groepsgrootte.  
Voor activiteiten na 20 september kan het zijn dat de regels 
worden aangepast. Deelname aan activiteiten is voor eigen 
risico.  
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We zijn blij dat de activiteiten die wij in mei konden 
opstarten zoals  koersballen op maandag (contactpersoon 
Toos van Loosbroek); biljarten op vrijdag (contactpersoon 
Paul Seeger) door kunnen blijven gaan. Ook de 
soosmiddagen op de donderdagmiddag gaan weer door; 
kom gerust eens vrijblijvend binnenlopen vanaf 14.30 uur bij 
Buurman om kennis te maken: er wordt gekaart; gerikt;  
gejokerd en gerummicubt. Van september tot mei wordt er 
bovendien ook gebridged.   

Elke maandagmorgen 
wordt er door 5/6 
dames van onze KBO 
gewandeld. Er wordt 
gestart om 9.30 uur 
vanaf de kerk voor een 
flinke wandeling tussen 
8-10 kilometer. Voor 

informatie kan men contact opnemen met Lenie Smits; tel. 
0485-211822. Loop gerust een keer met hen mee!                                                                                                                                             
Hartelijke groeten, het bestuur.                   
 
FIETSTOCHT 
Woensdagmiddag 8 september starten we om 13.30 uur bij 
de kerk voor een afwisselende tocht in de omgeving. 
Onderweg  is er gelegenheid voor een koffiepauze; de 
consumpties zijn voor eigen rekening. Vooraf verplicht 
aanmelden bij Riky Cöp:  coplamers6@gmail.com  of 
telefonisch: 0485-518134 

mailto:coplamers6@gmail.com
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FILMMIDDAG 
Woensdag 22 
september 
organiseren wij een 
filmmiddag in de 
zaal bij  Buurman/ 
voorheen De Pub, 
aanvang 14.00 uur. 
Aan deze middag 
verleent Jos 
Heijligers zijn 

medewerking door het tonen van onder andere oude films 
van Ottersum.  
 Ook hiervoor geldt verplicht aanmelden voor 15 september 
bij Doortje Stoffels: tel 0485-515669 of via de mail 
doortjestoffels@gmail.com 
 
KIENMIDDAG 
Op 3 november organiseren we de traditionele kienmiddag, 
samen met de Zonnebloem. Informatie hierover vindt u in 
de volgende NieuwsWijSr, maar u kunt de datum hiervan 
alvast noteren. 
 
KERSTSTUKJES MAKEN 
Ook hierover vindt u meer informatie in de komende 
maanden, maar dan heeft u alvast de datum op de kalender 
staan: dinsdagmiddag 7 december. 

mailto:doortjestoffels@gmail.com
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PUZZELBIJLAGE 
Bij deze NieuwsWijSr ontvangt u weer een leuke puzzel 
(met dank aan Carel Thijssen van KBO Boxmeer); de 
oplossing hiervan kunt u inleveren bij Riky Cöp Brink1 of via 
de mail: kbo.afd.ottersum@gmail.com 
Onder de inzenders worden weer een aantal leuke prijsjes 
verloot. 
 

                                      
  
 
                                                                                      
 
1x in de maand geldt er op 
dinsdagmiddag een speciaal 
KBO tarief voor leden. 
Het volledige programma en de 
richtlijnen staan op de website 
van  KBO  Ottersum. 
 
 
 

Volgende NieuwsWijSr 
verschijnt op 28 september 
2021 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com

