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BELEIDSPLAN 2021 
 

1. Het orgelcomité: 
In 2021 hoopt het comité zodra de corona maatregelen dat mogelijk maken weer enkele 
concerten te organiseren op het Pels-Flentroporgel in de kerk. Het comité wil in ieder geval de 
afspraken met Bert van den Brink en Duo Calyptura vernieuwen. Mogelijk is er ruimte voor 
nog één of meer concerten komend najaar. 

2. Religieus-cultureel erfgoed: 
organiseren van rondleidingen in de kerk. 
We bezien de mogelijkheid deze activiteit in samenwerking met de lokale horeca te 
organiseren. Tevens willen we in overleg treden met lokale ondernemers voor het aanbieden 
van andere activiteiten. Bijv. een workshop (Sandmate?) of een bezoek aan het 
bakkerijmuseum bij Arts en het wandelen van het Ottersums Ommetje 

3. Open Monumentendagen 
Ook dit jaar doen we weer mee met de landelijke Open Monumentendagen. Samen met het 
Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers wordt een gemeentelijk programma voor 
deze dagen in het tweede weekend van september georganiseerd.  
Verfraaiing dorpsplein het Raadhuisplein. 
Pieter Arts heeft drie keramiek tableaus met historische dorpsgezichten gemaakt op verzoek 
van onze stichting. In samenspraak met de gemeente wordt een informatiebordje gemaakt 
met daarop een toelichting op de taferelen en de naam van de kunstenaar. Zodra de 
coronamaatregelen dit mogelijk maken, zal de Ottersumse keramiekmuur (de muur langs de 
pastorietuin aan ’t Stepke) worden voltooid en onthuld. 

4. Historische avond. 
In november – de precieze datum ligt nog niet definitief vast – wordt er weer een historische 
avond georganiseerd.  We gaan de mogelijkheden na om enkele thema’s die de afgelopen 
jaren  aan bod zijn gekomen in boekvorm uit te geven. 

5. Website Ottersum.info. 
De website functioneert goed. Er worden regelmatig nieuwe, veelal historische foto’s 
geplaatst. Ook pdf’s van presentaties vinden er een plekje. Daar gaan we zeker mee door. 

6. De stichting is in bezit gekomen van een van de luidklokken van het voormalige instituut Maria 
Roepaan/Dichterbij. Er wordt nu gewerkt aan het realiseren van een klokkenstoel met 
luidmechaniek die een plaatsje op ons parochiekerk krijgt. Voorjaar 2021 wordt er een 
crowdfunding georganiseerd om het project financieel mogelijk te maken. 

7. Wij zijn in het bezit gekomen van een grote verzameling gedachtenisprentje van overledenen. 
Het ordenen, registreren en opbergen hiervan krijgt dit jaar invulling. Hiermee wordt 
samengewerkt met de vrijwilligers en bezoekers van Huiskamer de Prôst. 

8. In het recente verleden zijn er enkele tientallen dorpsbewoner in beeld en geluid geïnterviewd. 
Zij vertelden over vroeger en hoe zij dit beleefd hebben. We gaan dit jaar een begin maken 
met een nieuwe serie interviews met de wat jongere ouderen.I  

9. Het Ottersums Ommetje, wandeling door Ottersums dreven is alweer enkele jaren oud. We 
gaan de mogelijkheden na voor aanpassing en uitbreiding van de wandelroute. 

 
Onze organisatie neemt deel aan het gemeentelijke cultuurhistorisch platform en de hierbinnen 
werkzame werkgroepen waaronder de coördinatiegroep Monumentendagen, de werkgroep H. 
Norbertus van Gennep en werkgroep Bebording Monumenten. Het orgelcomité is bovendien 
verbonden met de Orgelkring voor het Land van Cuijk en Noord Limburg Gregorius van Dijk. 
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