
 

1 

 

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

www.kboottersum.nl   - tel. 0485-514981 
 

 

 

 

Lieve mensen, 
Na ruim anderhalf jaar 
mogen we weer bij 
elkaar komen. 
Woensdag 22 
september had de 
activiteitencommissie 
een gezellige 
filmmiddag 

georganiseerd. Met ongeveer 50 leden zijn we weer 
samengekomen. 
Bij binnenkomst werd gevraagd de jas mee te nemen en 
over de stoelleuning te hangen, zodat er geen opstopping bij 
de garderobe kwam. 
Jos Heijiligers heeft een aantal oude films van Ottersum 
gedraaid van o.a. de Jeugdvierdaagse, Ossenbraadfeest maar 
ook een film over “de Brink” van nu. 
Het was erg fijn om weer op te starten en hopen u op onze 
activiteiten te mogen begroeten. 
 
Vorig jaar heeft u bij het kerstpresentje een mooie kaart 
gekregen, gemaakt door de leerlingen van “de Brink”. Deze 
samenwerking gaat een vervolg krijgen; leerlingen gaan 
samen met leerkrachten en enkele ouders iets moois doen 
tijdens onze Kerstviering. Dit houdt in dat we dan niet om 
14.00 uur bij elkaar komen maar al om 10.30 uur. Dit is  
omdat de school om 14.00 uur uit is en wij zo de 
leerkrachten en ouders niet extra belasten.  
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Natuurlijk hoort er ook een hapje eten bij. 
Hoe mooi is het dat wij, ouderen,  samen met de jeugd Kerst 
vieren! Dit noemen ze saamhorigheid in Ottersum. Het duurt 
nog even, maar dan weet u al dat de Kerstviering op een 
ander tijdstip  wordt gehouden. 
Ook nu er zoveel versoepelingen zijn, houd oog voor elkaar 
en blijf gezond! 
Het bestuur.   
 
CORONAMAATREGELEN 
Vanaf 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld, 
maar voor het organiseren van activiteiten wordt het ons 
niet makkelijk gemaakt. Landelijk is er op dit moment veel te 
doen over de verplichte vertoning van een vaccinatiebewijs 
om in restaurants, bioscopen en bijeenkomsten binnen te 
komen. Dit kan via een app op de mobiele telefoon of via 
een papieren QR-code. Het blijkt dat het problemen geeft bij 
de aanvraag hiervan, doordat de sites overbelast zijn; omdat 
mensen geen mobiele smarttelefoon hebben of nog niet in 
het bezit zijn van een DiGi-D. 
Vanuit de overheid wordt er gewerkt om vanaf deze week in 
alle gemeentes, in samenwerking met de bibliotheek, een 
loket te openen waar mensen terecht kunnen met 
problemen rondom de aanvraag van een papieren QR code 
of de installatie hiervan op de telefoon. Op het moment van 
het drukken van deze NieuwsWijSr is er vanuit de gemeente 
Gennep nog geen informatie. Wij als KBO hebben ook 
contact gezocht met de huiskamer of we mogelijk in 
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Ottersum iets kunnen organiseren, maar gezien het korte 
tijdsbestek waarop de nieuwe maatregelingen in gingen, 
hebben we dit nog niet duidelijk. 
Mocht hierover nieuws zijn dan publiceren wij dit op onze 
KBO site. 
Op www.coronacheck.nl/print staat informatie als u liever 
een papieren QR-code wilt uitprinten, bijvoorbeeld als u als 
echtpaar maar de beschikking hebt over 1 smartphone, of 
geen smartphone hebt. 
Meer informatie over het maken van een coronabewijs kunt 
u vinden op Internet: Hoe werkt de CoronaCheck-app. 
 
FIETSTOCHT 
Woensdagmiddag 6 oktober 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 
 
HERFSTLUNCH                                          
Omdat het fijn is dat we elkaar 
weer mogen ontmoeten hebben 
we voor deze maand een 
gezamenlijke lunch op het 
programma staan. Deze wordt 
gehouden op donderdag 21 
oktober bij “Buurman” van 11.00 -
13.30 uur. 

http://www.coronacheck.nl/print
mailto:coplamers6@gmail.com
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De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Graag willen wij 
voor 15 oktober weten hoeveel leden hieraan deelnemen. 
Opgeven kan via mailadres: coplamers6@gmail.com  of 
telefonisch 0485-51 81 34 
 
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. 
 
UITSLAG PUZZEL EN NIEUWE PUZZELBIJLAGE 
Bij deze NieuwsWijSr ontvangt u weer een leuke puzzel: 
“Slaap lekker”, (met dank aan Carel Thijssen van KBO 
Boxmeer). 
Veel plezier met het oplossen ervan! 
De oplossing van de vorige puzzel is: popfestival, 
meubelboulevard, Efteling, Deltawerken, Dolfinarium, 
dierentuin, bloemencorso, kinderboerderij, oorlogsmuseum 
en safaripark. 
Prijswinnaars zijn: Henriët Gröniger, Petra Derks, Ans en Rien 
Laracker, Tineke Theloesen. 

mailto:coplamers6@gmail.com
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COMPUTERCURSUS 
De computercursussen worden dit jaar niet meer gegeven. 
Het team dat de cursussen al 7 jaar in de huidige vorm heeft 
verzorgd, heeft besloten te stoppen. Zij hebben dit al die 
jaren met veel plezier voor onze leden gedaan. 
Misschien komt er in de toekomst een andere vorm voor 
terug. Dan denken we aan een soort van vraagbaak welke 
georganiseerd wordt in samenwerking met de huiskamer in 
Ottersum. Ook willen wij dat er “jongeren” zijn die hieraan 
willen meewerken en deze kar gaan trekken. 
Nu is er ook een mogelijkheid om in de bibliotheek van 
Gennep de “Computercursus Klik&Tik” te volgen. Zie uitgave 
van Bibliotheek BiblioPlus van september 2021.  
 

Jan Bindels, Jacques Cöp, Gerrit 
Peters en Jan Janssen: hartelijk dank 
voor jullie inzet en digitale hulp voor 
onze leden de afgelopen jaren! 
 
NIEUWE LEDEN 
Hartelijk welkom gewenst aan 3 
nieuwe leden!  

Toos Emons en Bert Hardeman hebben zich aangemeld als 
gastlid: Emmy Schoofs verwelkomen we als lid. Heel veel 
plezier gewenst bij onze vereniging! 
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RABOBANK CLUBSUPPORT 
Dit jaar heeft KBO Ottersum zich ook 
weer ingeschreven voor de Rabo 
Clubsupport actie. Van 4-25 oktober 
 kunnen onze leden die lid zijn van de 
RABO bank  stemmen verdelen over 
de deelnemende clubs en verenigingen. Het aantal stemmen 
bepaalt uiteindelijk het bedrag dat wordt geschonken door 
de RABObank. Dus stem op ons!!! 
         
STICHTING TOT BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED 
De Stichting Tot Behoud van Cultureel Erfgoed is in het bezit 
van een collectie bid- of gedachtenisprentjes van 
overledenen in ons dorp. De prentjes zijn gesorteerd op jaar 
en vervolgens op alfabet. Nu willen wij de prentjes scannen 
en opslaan in de computer. Als alles klaar is kunnen de 
mensen op onze website de overledenen met hun prentje 
opzoeken. Wij zoeken vrijwilligers die het leuk en interessant 
vinden om dit te doen. Misschien een leuke bezigheid tijdens 
de donkere dagen die er komend najaar weer aankomen. 
Als men zelf een scanner en PC of laptop heeft zetten wij 
daar het programma op waarmee het werk gedaan kan 
worden. 
Als men geen apparatuur heeft proberen wij daarvoor te 
zorgen. Uiteraard wordt er voor een goede instructie 
gezorgd. 
Aanmelden kan bij Frans Meeuws, fmeeuws@outlook.com, 
tel 0620453958 

mailto:fmeeuws@outlook.com
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 AFSCHEID : PROOSTEN OP ‘DE PUB’ 
                                                        Vrijdag 1 oktober neemt 

Ottersum                              
afscheid van “de Pub” en 
proosten   wij ook  op heel 
veel jaren lief en leed samen 
met familie  
Smits-Pubben en de 
medewerkers van ons 
clublokaal. 
We wensen Paul en familie  
nog heel veel mooie jaren toe 
en via deze weg willen wij 
Bram en Heleen heel veel 

succes wensen. We zullen deze avond ook proosten op een 
fijne samenwerking voor in de toekomst. 
 
 
 
 
1 x 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. 
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Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 26 oktober 2021 


