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BESTE LEDEN VAN DE KBO, 
Alweer een NieuwsWijsr , de laatste van 2022. Gaat voor u 
de tijd ook zo snel , of valt het tegen nu  de dagen korter 
worden  en de avonden langer lijken? 
We zijn volop aan het zorgen voor een feestelijke 
decembermaand . Sinterklaas is weer in het land en de 
kerstverlichting brandt al op veel plaatsen . De 
activiteitencommissie  ( en bestuur) heeft niet stil gezeten 
en is er een mooi programma voor donderdag ( niet zoals 
gewend op woensdag) 15 december . Na twee jaar mogen 
we weer een kerstviering houden! De uitnodiging vindt u bij 
deze NieuwsWijSr.  
  
Ook is er een uitgebreid 
schrijven vanuit 
Roermond om u op de 
hoogte te brengen van 
alle ontwikkelingen 
rond de KBO. Voor u 
gaat er heel weinig 
veranderen; lees deze extra brief op uw gemak door en is er 
iets onduidelijk ,  vraag het na bij het bestuur. 
 Aan  het programma voor 2023 is  de activiteitencommissie 
volop aan het werken; de eerste afspraken zijn weer 
gemaakt. 
Het jaar 2022 ligt bijna achter ons en al was de start door 
corona wat moeilijk: het was een goed verenigingsjaar ,       
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fijn dat u weer naar bijeenkomsten durfde te komen. We 
hopen van harte dat zo iets nooit meer terug komt.  
We wensen u allen een mooie voorbereiding voor de 
Kerstdagen en zover als het kan een goede jaarwisseling!  
HOUD OOG VOOR ELKAAR BLIJF GEZOND EN HEEL GRAAG 
TOT ZIENS! 
 
OVERLEDEN LEDEN 
Lia Aanhaanen, overleden op 4 november op de 
leeftijd van  94 jaar. Wij wensen haar kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte en troost. 
Toon Goemans, overleden op 9 november op de 
leeftijd van 86 jaar. Wij wensen zijn echtgenote Riet; 
kinderen en kleinkinderen sterkte en troost. 
Fons van Bergen, overleden op 17 november op de leeftijd 
van 90 jaar. Wij wensen zijn echtgenote Marianne, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte en troost.  
Nelly Knops-Eggels, overleden op 23 november op de leeftijd 
van 92  jaar. We wensen kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte en troost. 

 
WELKOM 
Welkom aan May van de Loo-
Smeets. Veel plezier bij onze 
vereniging en we hopen u spoedig 
te ontmoeten bij onze activiteiten. 
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KERSTSTUKJES MAKEN 
Op 7 december vindt deze activiteit plaats van 14.30 – 16.30 
uur bij Buurman  met 20 leden; hiervoor kunt u zich niet 
meer opgeven. 
 
KERSTVIERING DONDERDAG 15 DECEMBER 14.00 UUR 
Informatie hierover vindt u in bijgaande uitnodiging. 
 
WOENSDAG 11 JANUARI “PASSIE VOOR VERHALEN” 
Op woensdag 11 januari 2023 starten wij het nieuwe jaar 
met een gezellige middag die zal worden opgeluisterd door 

Frans van de Pas uit 
Ysselsteyn; een 
gepassioneerd 
verhalenverteller, 
toneelmaker en regisseur. 
Tijdens zijn werk als 
onderwijzer heeft hij altijd 
veel gebruik gemaakt van 
verhalende kwaliteiten. 
Tijdens deze middag zal hij 
ons laten genieten van zijn 
passie voor het vertellen van 

verhalen; met afwisseling en humor met muzikale 
intermezzo’s. Deze middag wordt gehouden bij Buurman, 
aanvang 14.00 uur.             
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.                     



 

4 

 

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

www.kboottersum.nl   - tel. 0485-514981 
 

 

 

 

DINSDAG 17 JANUARI: THEMAMIDDAG DEMENTIE 
OP UITNODIGING VAN KBO GENNEP 
Hoe ga je om met mensen met dementie, met hun vaak 
onbegrepen gedrag?  Dat kan voor de mensen om hen heen 
soms heel lastig zijn. 
Daarom nodigen wij u graag uit voor een middag over 
“OMGAAN MET MENSEN MET DEMENTIE.” 
Op deze middag nemen wij u op een interactieve manier 
(voorgespeelde praktijksituaties) mee naar de wondere 
wereld van dementie. 
U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 17 januari van 
14.00u - 16.00u in de Goede Herder aan het Europaplein.                                        
Inschrijven s.v.p. per email bij Annie Vorstenbosch 
(coordinator KBO Gennep per email. 
coordinatorkbo@gmail.com 
Vermeld  uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer! 
Inschrijven kan t/m vrijdag 16 december. 

  

 
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. 
 
Volgende NieuwsWijSr verschijnt op  24 januari 2023. 
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