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BESTE LEDEN VAN KRACHTIGE 
BOND OUDEREN (KB0)  
Woensdag 6 april 2022 heeft eindelijk 
de jaarvergadering die in 2020 en 
2021 door corona niet door kon gaan 
plaats gevonden.  Tijdens deze 
vergadering hebben we afscheid 
genomen van Jan Janssen en Lies 
Veenstra-Pubben, beiden hebben 
aangegeven na 8 bestuursjaren hun 
termijn niet te verlengen. We hebben respect voor hun 
keuze, maar zullen hun aanwezigheid gaan missen. Jan blijft 
actief als voorzitter van de activiteitencommissie, heel fijn. 
Jan en Lies worden in het zonnetje gezet door een 
persoonlijke toespraak van Toos en ontvangen een presentje 
namens de vereniging en een welverdiend applaus van 50-
tal aanwezigen. Hartelijk dank voor jullie energieke en steeds 
enthousiaste inzet en fijne samenwerking gedurende deze 
jaren.  
Het was bijzonder om weer samen te zijn, een heel fijne 
sfeer en na de oude films van Ottersum, gepresenteerd door 
Jos Heijligers, bleven de mensen na de lekkere broodjes nog 
lang napraten.  
Zo is er weer voorzichtig een begin gemaakt met onze 
bijeenkomsten en de activiteiten bij Buurman gaan weer 
allemaal door. Openingstijden van de soos zijn van 14.00 -
17.00 uur, bridgen vanaf 13.30 uur.  
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 Woensdag 13 april is de eerste fietstocht geweest en 20 
april de kienmiddag. Donderdag 12 mei gaan we met de bus 
naar Rotterdam.  De activiteitencommissie is druk aan het 
overleggen voor de wat ouderen onder ons om er een dagje 
uit te zijn! 

U ziet KRACHTIGE BEWEGING 
in OTTERSUM (kbo)                  
 In de NieuwsWijSr van april 
heb ik een ongelukkige 
uitspraak gedaan, daarvoor 
mijn excuus. Een dagreis 
maken met veel leden zonder 
beperkingen. Hier had 
moeten staan ZONDER 

CORONABEPERKINGEN (een beetje dom). 
Landelijk is een ledenwerfcampagne gestart. Als bestuur 
doen wij ons best om daar een beetje in mee te liften. 
Samen laten we zien dat er veel beweging in onze vereniging 

zit! (KBO) KRACHTIGE BEWEGING in OTTERSUM! 

Houd oog voor elkaar en blijf gezond. 
Hartelijke groet , het bestuur. 
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FIETSTOCHT  WOENSDAG  11 MEI. 
Start is om 13.30 uur bij de kerk; bij heel 
slecht weer gaat het niet door.  
Onderweg zorgt de organisatie voor een 
koffie/plaspauze: de consumpties zijn voor 
eigen rekening. Opgave vooraf is niet nodig. 
DAGREIS MET DE BUS NAAR ROTTERDAM 
Aanvullende belangrijke informatie : De bus vertrekt uiterlijk 
om 8.30 uur, graag allen aanwezig om 8.15 uur!  
Deelnemers aan het diner worden om 18.00 uur verwacht 
bij Buurman. We hopen op een fijne 
interessante reis die we samen weer mogen 
maken! 
 
OVERLEDEN LEDEN      
Ineke Kamps-Gossens, overleden op 18 april 2022 op de 
leeftijd van 70 jaar. We wensen haar man Theo, kinderen en 
kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte 
toe. 
 
ACTIVITEIT DE BRINK VRIJDAG 20 MEI 
Samen met de harmonie organiseren kinderen van de Brink  
twee  voorstellingen voor leden van de KBO.  Bij goed weer 
vindt het buiten plaats. Voorstelling 1 start om 12.15 uur 
met koffie/thee, van 12.30  - 13.00 uur vindt het optreden 
plaats. Voorstelling 2 is van 13.15 – 13.45 uur, vanaf 13.00 
uur is inlooptijd voor een kopje koffie/thee. We zorgen voor 
zitplaatsen; u hoeft zich hiervoor niet op te geven. 
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WELKOM NIEUWE LEDEN 
We zijn blij met de aanmelding van 
onze nieuwe leden: Jos en Ine 
Heijligers-Rutten, Lidy van Lie-
Peters, Nelly Verheijen, Everdien 

Arts  en gastleden Riky van Duuren en Francien 
Langenhuijzen. Veel plezier en we hopen jullie spoedig te 
ontmoeten bij onze activiteiten. 
 
HUISKAMER DE PRôST 
Gedurende de lockdown zijn wij open- 
gebleven. Dit soort voorzieningen hebben, 
mede op verzoek van de overheid, een 
mogelijkheid geboden voor ontmoeting. We 
hebben in de afgelopen weken en maanden 
elke week weer bezoekers mogen ontvangen. Nu de 
lockdown gelukkig weer voorbij is, kunnen we ons 
voorstellen dat meer mensen voor een praatje, een koje 
koffie en wat gezelligheid de Prôst gaan bezoeken. U bent 
natuurlijk van harte welkom! Wist u dat er elke 
vrijdagmiddag gezamenlijk soep gemaakt (en gegeten) 
wordt? We gaan weer leuke activiteiten organiseren die we 
ook bekend maken in de Prôst of via Facebookpagina 
dorpsondersteuner Ottersum, dus hou die in de gaten. 
Mocht u de keus maken om niet te komen, maar wel een 
vraag hebben, of op een andere moment behoefte te 
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hebben aan contact, neem dan contact op met 
dorpsondersteuner Sabine: 06-20 94 21 15 
dorpsondersteuner@dagottersum.nl 
Tip: Bezoek de senioren-expo in Velthoven van 10 t/m 15 
mei. Info via KBO Brabant. 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 24 mei 2022) 
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