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Beste leden van de KBO, 
Wat een heerlijk gevoel dat al de activiteiten weer door 
kunnen gaan. Op 8 juni hebben we met 32 leden genoten 
van een heerlijke lunch bij “t Rimpelt” in Afferden. Dat onze 
leden die met de fiets waren gegaan kletsnat zijn geregend 
op de terugweg naar Ottersum mocht de pret niet drukken! 

Inmiddels ligt de langste dag weer 
achter ons, maar eerst maken we 
ons op voor een mooie zomer. 
Na de vakantieperiode gaan we 
verder in de toekomst kijken. 
Er is een landelijke ledenwerf- 
campagne gestart, gericht op de 
50-plussers. 
Ook het bestuur gaat na de 

vakantie daar mee aan de slag en hopen zo onze KBO, 
KRACHTIGE BEWEGING in OTTERSUM levendig te houden! 
Door de activiteitencommissie zal dan met alle leeftijden 
rekening worden gehouden. 
Hebt u ideeën, een uitstapje, thema middag/ avond: laat het 
ons weten. 
In mei is aangetoond tijdens de muziekmiddag op “de Brink” 
dat leeftijd niet zoveel uitmaakt om samen een mooie 
middag te hebben. 
Maar eerst genieten van een mooie zomer, vakantie rond 
om huis, kort bij of ver weg. 
Geniet van een mooi gesprek of gewoon van de natuur die 
elke dag weer anders is! 
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EEN GOEDE GEZONDHEID, BLIJF IN CONTACT MET  ELKAAR 
EN HOUD ALLES ONDER COTROLE! 
Vriendelijke groeten, het bestuur. 
 
OVERLEDEN LEDEN      
Lucie Cöp-van Boxtel, overleden op 25 mei 2022 
op de leeftijd van 82 jaar. We wensen haar 
echtgenoot Jean, kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie en vrienden veel sterkte. 
Els Verhulsdonk, overleden op 7 juni 2022  op de leeftijd van 
81 jaar. Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte. 

 
WELKOM 
We zijn blij met de aanmelding van 3 
nieuwe leden: Hennie Beunen, Maarten 
van Wezel en Marja Peters-Nas. 

Veel plezier bij onze vereniging en we hopen jullie spoedig te 
ontmoeten bij onze activiteiten. 
 
FIETSTOCHT 6 juli: vertrek om 13.30 uur bij de kerk. 
 
HUIFKARTOCHT WOENSDAG 13 JULI 
In de vorige NieuwsWijSr hebben we geschreven dat er nog 
een uitstapje zou komen waar alle leden aan deel kunnen 
nemen. Op woensdag 13 juli vertrekken we met de huifkar 
uit Ottersum voor een mooie route door onze gemeente 
met een lunch in Milsbeek. Zie verdere informatie in 
bijgevoegde uitnodiging. 
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FIETSTOCHT 3 AUGUSTUS: i.v.m. bedevaart Kevelaer is deze 
fietstocht verplaatst naar de 1e woensdag van de maand. 
Start om 13.30 uur bij de kerk.  
 
BEDEVAART  NAAR KEVELAER DINSDAG 9 AUGUSTUS 
Samen met Zij-actief gaan we dit 
jaar weer op bedevaart naar 
Kevelaer. We sluiten ons aan bij 
de bedevaartgangers uit 
Groesbeek. Dit jaar is de H. Mis 
niet in de kathedraal maar in de 
biechtkapel; deze begint om 
10.30 uur. 
We vertrekken met de fiets 
vanaf de kerk in Ottersum om 
8.00 uur. Wilt u liever met de 
auto, neem dan contact op met 
Riky Cöp tel. 0485-518134 of 
coplamers6@gmail.com 
 
AVOND4DAAGSE OTTERSUM 
Loop gezellig en sportief mee, samen met vele andere 
wandelaars! Van 5 tot en met 8 juli kan er door jong en oud 
gewandeld worden tijdens de avondvierdaagse; de 
afstanden zijn 5-10-15 en 20 kilometer. Of loop met uw 
kleinkinderen samen de snuffelroute van 2,5 kilometer met 
elke dag pauze in een speeltuintje. Voor uitgebreide 
informatie: www.avond4daagseottersum.nl 

mailto:coplamers6@gmail.com
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NOMADLAND – DI 12 JULI 15:45 
Drama 
Wanneer Fern haar baan, huis en al haar bezittingen kwijtraakt, 
besluit ze als hedendaagse nomade door Amerika te 
trekken 
 
SORRY WE MISSED YOU – DI 09 AUGUSTUS 15:45 
Drama 
Ricky en Abby wonen met hun twee tienerkinderen in Newcastle. 
Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te 
komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn 
baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende 
klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en 
weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een 
franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Maar al 
snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en 
protocollen.  
Voor reservering: zie www.kboottersum.nl 
 

(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 23 augustus 2022) 


