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Beste leden, 
KBO Ottersum heeft onlangs een brief 

naar de politiek gestuurd en daarin haar 

voorkeur uitgesproken voor een kleine 

wandelbrug over de Niers . Geluiden hier-

over komen ons niet uit het niets ter ore. 

Het algehele ouderenbeleid is erop 

gericht senioren te stimuleren om te blijven bewegen en zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Tegelijkertijd verdwijnen 

simpele basisvoorzieningen, zoals bijv. een pinautomaat, uit het dorp.  

Wij hebben als KBO bewust ervoor gekozen de discussie van 8 jaar 

geleden achter ons te laten. We leven anno 2018 in een maatschappij 

waarin de zorg voor ouderen heel anders is ingericht dan jaren geleden 

het geval was.  

Misschien zijn er nu nieuwe mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen 

waarin we elkaar samen kunnen vinden. Het is aan de politiek hiermee 

te doen wat men wil en wat kan. Daar bemoeien wij ons niet mee. 

Denkt u aan de 
jaarvergadering? 

Woensdag, 28 maart om 
14.00 uur bij de Pub. 

 
Grote KBO Bingo 

t.b.v. SamenLoop voor Hoop 
woe. 18 april  

14.00 uur 
Zaal de Pub Ottersum 

Leden en niet-leden zijn van harte welkom! 
Er zijn prachtige prijzen te winnen, beschikbaar gesteld 

door de KBO’s van Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en 
Sr.Ven-Zelderheide. 

Kaarten kosten € 5,00 p.st.  
Hiermee kan de hele middag gekiend worden.  
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De Wensbus en de KBO gaan ritjes maken op zaterdagmiddag! 
De Wensbus en de KBO gaan op een aantal zaterdagmiddagen een rit 
organiseren naar een leuke bestemming in de omgeving. 
Wij stellen ouderen, die niet over eigen vervoer beschikken of bv. 
liever geen auto meer rijden in de gelegenheid hieraan deel te nemen. 
Een rollator meenemen is geen probleem, een rolstoel kan helaas niet 
in de bus.  
Met de bus gaat altijd een gastvrouw van KBO Ottersum mee. 
U wordt thuis opgehaald, naar uw bestemming gebracht en na afloop 
weer thuis gebracht. Dit voor de prijs van € 5,00 per persoon. Dit 
bedrag dient u bij het instappen te betalen aan de chauffeur. 
Evt. kosten consumpties en/of entree en e.d. zijn altijd voor eigen 

rekening. 
 
Op zaterdag 21 april v.a. 13.30 uur rijden 
we naar Overloon. Daar vindt in 

gemeenschapshuis De Pit van 14 tot 16.30 
uur een groot line-dance Instuif Country plaats, waaraan 
diverse dansgroepen uit de omgeving deelnemen.  

Entree is gratis en een tafel voor u is gereserveerd.  
Maar gaat u bijv. liever het Oorlogsmuseum bezoeken of een ijsje eten 
bij IJssalon Clevers, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.  
KBO-leden uit Ottersum kunnen zich vóór 12 april aanmelden bij 
Nelly Kock, tel. 06 - 44 02 62 02. Geef aan met wie u graag meewilt 
(partner, vriend/vriendin, etc.). 
Er kunnen buiten de chauffeur en de KBO-gastvrouw 7 personen mee. 
Als er zich meer liefhebbers aanmelden, dan rijdt de bus 2 x.  
Zijn er dan nog teveel aanmeldingen, dan wordt er geloot. Bent u 
uitgeloot dan hebt u een volgende keer (indien gewenst) voorrang. 
Het is een proef voor 3 maanden. Ottersum is in april aan de beurt, in 
mei en juni gaan KBO Gennep en Milsbeek het organiseren.  
Daarna bekijken we samen met de Wensbus of we het vaker gaan 
doen. We hopen op voldoende belangstelling 
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24-uurs Wandeling met de KBO  
Wandel je graag en wilt u dit in teamverband 
doen met meer ouderen, doe dan met ons 
mee! Ook niet-leden zijn van harte welkom 

Belangrijk!! 
U kunt zich als 
teamlid aanmelden op de website 
SamenLoop voor Hoop afd. Gennep. 
Via het kopje “inschrijven” meldt u zich 
aan als teamlid van team OWaMaNie 
(Ouderen Wandelen Maas & Niers). 

De kosten bedragen € 15,00 per deelnemer (te betalen via Ideal). 
Dit bedrag is inclusief een T-shirt. (bij aanmelding maat bestellen). 
Met dit bedrag sponsort u de SamenLoop voor Hoop en dus de KWF. 

 

Lukt het u niet om in te schrijven? Vraag een familielid of iemand 
anders die u hierbij kan helpen of vraag de contactpersoon van uw 
KBO u te helpen (voor Ottersum: Lenie Smits-Jacobs, tel. 211822). 
 

In de 2e helft van mei krijgen alle wandelaars een uitnodiging voor een 
informatie-bijeenkomst in de Goede Herder te Gennep. Dan wordt u 
ook geïnformeerd over de individuele wandeltijden op de baan. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contributie 2018 
Nog niet betaald? 

Graag per omgaande voldoen! 
Gebruik hiervoor het 
machtigingsformulier 

achterin het informatieboekje! 
(info: Jan Weijers tel. 51 22 

36). 
 

 

Rabobank Clubkas 
Campagne: 

Word voor 1 april lid van 
de Rabobank!!  

Alleen dan kunt u straks 
uw stem uitbrengen op 

onze vereniging! 
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Glasvezel bittere noodzaak 

Zoals u misschien wel gehoord hebt is de 

glasvezelcampagne van de gemeente 

Gennep van start gegaan. Met glasvezel kun je onbeperkt supersnel 

internetten, tv kijken, radio luisteren en goedkoop telefoneren. 

In de komende periode worden alle inwoners geïnformeerd over:  

- Wat is glasvezel? 

- Welke pakketten bieden de providers aan in de gemeente? Wat 

zijn de maandelijkse kosten daarvan? 

- Wat moet ik dan allemaal doen? 

- Hoe kunnen wij u helpen? 

Omdat het met name voor ouderen een heel ingewikkeld onderwerp 

is, wil de gemeente voor senioren aparte informatie-middagen 

organiseren. Als KBO zullen wij hieraan graag meewerken.  

 

Petit Paysan  

Drama  

 

dinsdag, 10 april 15.45 uur 
De film gaat over een jonge boer in 

Frankrijk op wiens boerderij de gekke 

koeien ziekte ontdekt wordt. Hij kan zich er 

niet mee verzoenen dat hij zijn koeien 

hierdoor kwijt zal raken en gaat tot het 

uiterste om ze te redden. 

Entree op vertoon van KBO-kaart € 7,00. A.u.b. van tevoren reserveren 
(gratis): telefonisch 024-622 13 46 of via www.cinetwins.nl. Adres: 
Kerkplein 2b te Malden. 
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