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Beste leden van de KBO, 
Zomaar een dinsdagmiddag, 18 oktober  2022, het is herfst 
en de blaadjes vallen volop. De zon staat (al is het laag) te 
stralen aan de hemel Dit verwarmt de huizen op;  wat 
fantastisch is nu de energieprijzen zo hoog zijn.  Al was er 

vanmorgen een heel goed 
bericht dat de prijzen licht 
aan het dalen zijn. Het 
fleurt de donkere 
herfstdagen op en brengt 
een glimlach op ons 
gezicht. 
 
 

Woensdag 12 oktober was de laatste gezamenlijke fietstocht 
van KBO, ook toen was het mooi weer en hebben de 
deelnemers weer genoten van een mooie tocht en een 
gezellige koffiepauze in Cuijk. 
Woensdag 2 november is er een leerzame bijeenkomst bij 
Buurman: de workshop Geheugentraining. We hebben 
allemaal wel eens last, ook jonge mensen, dat we iets 
vergeten of gewoon niet meer weten waar we het gelaten 
hebben. In de vorm van een workshop gaan we leren om 
daar zo min mogelijk last van te hebben. Vroeger leerden we 
ezelsbruggetjes om iets te onthouden en dat is  ook voor nu 
nog een perfecte methode. 
Samen komen bij Buurman, of het een bijeenkomst  is zoals 
op 2 november, maar ook naar de  soos, samen biljarten of 
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naar het koersbal, denk eraan dat ook daar de verwarming 
een paar graden lager zal staan. Dus kleedt u warm aan 
zodat we samen de winter goed door komen. 
 
VRAAG EENS, HOE GAAT HET ERMEE,  
ZEG ELKAAR GOEDENDAG ONDERWEG,  
EEN GLIMLACH DOET WONDEREN, ZIE ELKAAR! 
BLIJF GEZOND EN HEEL GRAAG TOT ZIENS. 
Hartelijke groet  
Toos Tiebosch 
 

OVERLEDEN LEDEN      
Wiel Janssen, overleden op de leeftijd van 89 
jaar. We wensen  zijn dochter, schoonzoon en 
kleinkinderen veel sterkte en troost de komende 
tijd. 
 
WELKOM 
We zijn blij met de aanmelding van een nieuw lid: Nelly 

Vullings-Konings. 
Veel plezier en we hopen u spoedig te 
ontmoeten bij onze activiteiten.   
 We heten An Damen welkom bij de 

vrijwilligersgroep die elke maand de nieuwsbrieven 
rondbrengt in de diverse wijken. An is voortaan ook 
contactpersoon van wijk 9: Grevendaal-Steffenberg-
Tiltenhof. Veel succes gewenst!                                                                                       

 



 

3 

 

NieuwsWijSr – November 2022 
kbo.afd.ottersum@gmail.com 

www.kboottersum.nl   - tel. 0485-514981 
 

 

 

 

DATA ACTIVITEITEN 2022 
Woensdag 2 november 14.00 uur: workshop 
geheugentraining. U kunt zich hiervoor niet meer opgeven. 
 
KIENMIDDAG woensdag 9 november 
In samenwerking met de Zonnebloem bij Buurman. 
Aanvang 14.00 uur: er zijn leuke prijzen te winnen en een 
gezellige middag met elkaar maakt van iedereen een 
winnaar! 
                                                                                                  

KERSTSTUKJES MAKEN WOENSDAG 7 DECEMBER 
Deze activiteit vindt plaats bij 
Buurman en duurt van 14.30 -
16.30 uur. Maximaal aantal 
deelnemers bedraagt 20 
personen; de eigen kosten zijn 
€ 15,00 en worden door ons 
geïnd via de automatische 
incasso indien u deze hebt 

afgegeven. Wij zorgen voor een kopje koffie/thee en de 
benodigde materialen; de workshop wordt begeleid door 
Anita Lintzen-Theunissen van Groen en Kunstig uit Ottersum. 
Opgave voor 10 november  via de mail: 
coplamers6@gmail.com of een briefje met naam en 
telefoonnummer afgeven bij Brink 1 in Ottersum.  
 
KERSTVIERING DONDERDAG 15 DECEMBER 
Aanvang 14.00 uur, verdere informatie volgt. 

mailto:coplamers6@gmail.com
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REGIONALE BESTURENDAG HEIJEN 
Dinsdag 18 oktober hebben enkele bestuursleden 
deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van alle KBO 
besturen uit Noord-Limburg. Na een gezellige lunch waar tijd 
was om elkaar te ontmoeten en bij te praten volgde er een 
middagprogramma rond het thema “Wonen”, met name ook 
gericht op wonen voor senioren.  
 
THEMAMIDDAG WONEN  BIJ KBO GENNEP 
Dinsdag 8 november vindt er in de Goede Herder in Gennep 
een themamiddag plaats over “wonen”. Aan bod komt  o.a.: 
zelfstandig blijven wonen, aanpassen van de woning, 
levensloop bestendig maken, aanvragen van zorg en 
verduurzamen van uw woning. Aanvang 14.00 uur. U bent 
hierbij van harte welkom! 
 
RABOCLUBSUPPORT 
Hierbij danken wij alle leden die 
tijdens de ClubSupportActie hun 
stem hebben uitgebracht op onze 
vereniging. We hebben € 369,20 ontvangen, ook onze grote 
dank aan de Rabobank voor deze jaarlijkse donatie! 
 
Bioscoopprogramma staat op onze website. 
 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 29 november  2022  ) 


