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Beste leden, 

Welkom!  
Tijdens de Jaarvergadering op 28 maart jl. is  
Mw. Toos Tiebosch – de Kleijn gekozen als nieuwe 
voorzitter van KBO Ottersum. 
Zij is geen onbekende in Ottersum, want ze woont 
al tientallen jaren in ons dorp en is actief (geweest) 
bij vele verenigingen. Het voorzitterschap van de 
KBO is een nieuwe uitdaging voor Toos en we 
wensen haar veel succes toe! 
 

Afscheid! Bij een welkom in het bestuur hoort helaas ook een afscheid. 
Na 14 jaar voorzitterschap hebben we afscheid 
genomen van mw. Truus van Baal-Arts. Ook Truus 
was en is binnen het verenigingsleven een 
duizendpoot. Als voorzitter stond zij ervoor dat 
ouderen maatschappelijk blijven meetellen en zij 
was daarin heel actief op het gebied van goede 
raad, gezelligheid en contacten onderhouden. 
Truus blijft verbonden aan de KBO als gastvrouw 
op de SOOS. 
Tijdens de jaarvergadering werd Truus benoemd 
tot ERELID. Als blijk van waardering ontving zij naast 
een bos bloemen een mooi zilveren hangertje in de 
vorm van een klavertje-4, het symbool van geluk. Dit is 
dan ook wat wij haar toewensen: heel veel geluk voor de toekomst! 
 

 
Per 1 maart jl. mochten wij als nieuw lid 
verwelkomen Mw. Doortje Stoffels-Roosenboom. 

Doortje heeft zich al enkele keren heel verdienstelijk gemaakt voor de 
organisatie van de kienmiddagen, o.a. voor de SamenLoop voor Hoop 
op 18 april jl.  Onze hartelijk dank daarvoor! 
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DAGREIS WOENSDAG, 30 MEI A.S. 

Voor  30 mei hebben we 
de jaarlijkse dagreis 
georganiseerd. 
We gaan dit jaar naar de 
plaatsen Garderen en 
Woudenberg op de 
Veluwe. 
Om 8.30 uur vertrekken 

we vanaf de kerk. Om 10.00 uur worden we ontvangen met koffie en 
gebak op het Veluws Zandsculpturen Festijn te Garderen, waar we ruim 
de tijd hebben de zandsculpturen te bezichtigen met als thema 
Hollandse Meesters. Om ongeveer 12.30 uur is er een gezamenlijke 
lunch.  Rond 14.00 uur vertrekken we via een toeristische route naar het 
boter- en kaasmuseum De Weistaar in Woudenberg. Om ongeveer 
16.30 uur rijden we terug naar naar Ottersum, waar ons een diner wacht 
bij de Pub. 
De eigen bijdrage is € 50 euro/persoon Maximaal 70 deelnemers. 
Opgave bij Dion Weijers 0485-512315 of  dionleny@gmail.com  
voor 15 mei.  Heeft u geen automatische machtiging dan moet u het 
geld zelf overmaken op bankrekeningnummer NL18RABO 0140 6440 08 
t.n.v. penningmeester KBO Ottersum o.v.v. dagtocht . 
  

Fietsen met de KBO woensdag, 9 mei a.s. 
Zoals wij begin dit jaar al aankondigden 
gaan we  
v anaf nu t/m augustus elke maand een 
middag samen fietsen o.l.v. Riky en Jacques 

Cöp. Dit zal zijn op de woensdagmiddag en wel op 9 mei, 20 juni, 11 juli 
en 8 augustus.  
We verzamelen altijd om 13.30 uur bij de kerk. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. Alle kosten die u maakt zijn voor eigen rekening en u 
fietst mee op eigen risico. 
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Wensbus en de KBO op zaterdag, 26 mei naar Kevelaer 

Op zaterdag, 26 mei stellen we u in de 
gelegenheid om met de wensbus naar Kevelaer 
te gaan, een stadje waar altijd wat te beleven is. 
Op deze zaterdag is het Puppenspieltag en 
vinden er op straat de hele dag door allerlei 
poppenvoorstellingen plaats.  
Een rollator meenemen is geen probleem, een 
rolstoel kan helaas niet in de bus. U bent in 
Kevelaer vrij te gaan en staan waar u zelf wilt. 
Ter ondersteuning van de Wensbus-chauffeur 
gaat er een gastvrouw van KBO Ottersum mee. 

U wordt thuis tussen 13.15 en 13.45 uur opgehaald, naar Kevelaer 
gereden en na afloop weer thuis gebracht (rond 17 – 17.30 uur). 
Hiervoor betaalt u € 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  voor eigen rekening. 
KBO-leden uit Ottersum kunnen zich vóór  19 mei  aanmelden bij Nelly 
Kock, tel. 06 - 44 02 62 02.  
 

 
Kienen SamenLoop voor Hoop 
woensdag 18 april jl. 
De kienmiddag, opgezet door de 
gezamenlijke KBO’s van de 
gemeente was erg succesvol. Bijna 
100 gasten mochten we 
verwelkomen en met het resultaat mogen we heel tevreden zijn, nl.  
€ 1.012,50 netto. 
Het geld is per omgaande overgemaakt aan de organisatie van de 
SamenLoop voor Hoop afd. Gennep. We danken alle aanwezigen voor 
hun inbreng! 
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Wandeling met de KBO voor 
SamenLoop voor Hoop - Gennep 

We kunnen best nog wat wandelaars 
gebruiken die op 16 en 17 juni tijdens de 
SamenLoop voor Hoop gaan wandelen voor 
het KWF. 
Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Lenie Smits, tel. 
211822, e-mail sil.lenie.smits@gmail.com. 
of meld u aan via de website SamenLoop voor Hoop afd. Gennep voor 
het team OWaMaNie (de gezamenlijke KBO-afdelingen gemeente 
Gennep). 
In het laatste geval sponsort u dan € 15,00 voor het KWF en krijgt u een 
T-shirt. 
Eind 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!  

 
Overleden 
Op 27 maart is overleden 
de heer Geert Vullings. Hij 
woonde voorheen aan de 
St. Janstraat en sinds enige 
jaren in zorgcentrum 
Norbertushof. Wij wensen 
zijn familie veel sterkte toe. 

 

Rabobank Clubkas Campagne: 
Word voor 1 augustus  lid van de Rabobank!!  

Alleen dan kunt u straks uw stem uitbrengen op onze vereniging! 
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Mai- und Brunnen Tag 
zondag 6 mei in Goch 
 
Bus rijdt om 11.05 uur en om 
12.05 uur vanaf de Pub naar 
Goch. Kosten € 5,00 p.p. 
 
Op zondag 6 mei staat het 
centrum van Goch weer bol van activiteiten. Na een zeer geslaagde Mai- 
und Brunnentag afgelopen jaar hebben de Werbering Goch, Stichting 
Gennep-Niers-Goch en SumMmertime Gennep de handen ineen  
geslagen om u een onvergetelijke dag te bezorgen. Het centrale plein in 
Goch zal het toneel zijn voor diverse optredens van o.a. the Goldies en 
Chapeau uit Gennep en het Kolping Chor uit Goch en zal ook een aantal 
beeldend kunstenaars zich presenteren. Maar ook zijn er 
danspresentaties, modeflitsen op diverse plaatsen in de stad. Dat alles 
onder het motto ‘Met elkaar zonder grenzen, elkaar ontmoeten en 
begrijpen’. 
Alle winkels in de binnenstad zijn open en in de straten zullen 
verenigingen laten zien wat zij op het gebied van vrijetijdsbesteding 
kunnen bieden. Naast deze activiteiten is het mogelijk om deel te 
nemen aan een gratis stadswandeling met een deskundige begeleider. 
Deze zal om 12.30 en 13.30 starten bij het ‘Haus zu den fünf Ringen’. 
Vanaf 11.30 tot 16.00 uur is het mogelijk de gratis expositie te bezoeken. 
Kortom het wordt vooral een gezellige middag, die vanaf 12.00 tot 16.00 
uur duurt. 
Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om tegen betaling van € 5,- 
gebruik te maken van een pendelbus.  
De bus vertrekt om 11.00 en 12.00 uur vanaf het Europaplein. Je kunt 
ook opstappen om 11.05 en 12.05 bij  café De Pub in Ottersum.  
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht de afstand tot het 
Europaplein een probleem zijn dan kan gebruik gemaakt worden van de 
Wensbus (reserveren zaterdag tussen 10.00 – 12.00 uur bij het nummer 
06-14706405 ).  
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Voor de Norbertus bus (alleen rolstoelvervoer) kan gebeld worden naar 
de heer Piet ten Haaf (telefoon 0485-512550). 
Een aantrekkelijke en gratis fietsroute naar Goch kan afgehaald worden 
bij het VVV kantoor in Gennep. Maar u kunt natuurlijk ook gebruik 
maken van uw eigen auto. 
Tot 6 mei in Goch! Wij hopen velen van u daar te mogen ontmoeten. 
 

Dementie heb je niet alleen: 

Het Alzheimercafé organiseert maandag 18 juni om 
19:00 uur een bijeenkomst met het thema “Dementie 
heb je niet alleen” in de bibliotheek. Iedereen is 
welkom. 
 

 

Meerdaagse busreis  
Bij voldoende belang-
stelling organiseert KBO 
Zomerzon uit Milsbeek 
een 5-daagse ‘alles 
inclusief’ busreis naar 
Soest in Duitsland van 
maandag 10 september 
t/m vrijdag 14 september 
2018.  
Reissom: € 395,00 p.p.  
Toeslag 1-persoonskamer: € 40,00 per kamer.  
Bij de prijs inbegrepen o.a.: stadswandeling, 1x quizavond, 1x 
swingavond, gezellige avond met DJ, bezoek Warsteiner brouwerij, 
rondvaart Möhnesee, bezoek glasblazerij, bezoek kuurplaats Bad 
Sassendorf. Dagelijks alle drankjes (koffie, thee, bier, softdrinks, 
huiswijn) van 17 uur tot 24 uur gratis.  
Willen diegene die interesse hebben dit doorgeven aan: Marjory van der 
Spek, 0485-516614 of mail naar: marjoryvanderspek@home.nl.  
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Voorlichtingsavond  
Maasziekenhuis/Pantein  
 
Maandag, 14 mei a.s. “Alles over beroerte” van 19.00 – 21.00 uur 

- Wat is een beroerte? 
- Het herkennen van de signalen en wat u moet doen 
- De gevolgen van een beroerte voor de patiënt en zijn omgeving 
- Preventie: hoe kun je de kans op een beroerte zo klein mogelijk 

maken. 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk 
Aanmelden: www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtingsavonden 
  

 
’t Riesenbroek Open Dag 
Open dag op zorgboerderij ´t 
Riezenbroek Ottersum op zondag 
27 mei v.a. 12.00 uur aan de 
Looiseweg 1 bij Kinderdagverblijf  
‘De Bonte Koe’ 

 
 

 
34e Avondwandelingen langs Maas en Niers Gennep  
                  14 t/m 18 mei a.s. 
Men kan iedere avond apart in schrijven vandaar de naam 

avond- wandelingen langs Maas en Niers Gennep 
Startlocatie de Goede Herder Europaplein  1 6591 AV  Gennep  
Afstanden 10 – 5 – 2,5 km. (vertrek resp. 18 – 18.30 uur)Info: stg. 
Wandelen 50+Gennep, tel. 517 420  
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Wie kan iets vertellen over deze foto die begin 1900 
gemaakt is in ons dorp?  
Het enige dat we weten is dat de man met de 
bolhoed, rechts op de foto, de vader van Mientje 

Wollenberg is, dus de opa van o.a. Chrétien Berbers. 
Graag hierover contact opnemen met KBO Ottersum, tel. 530683.  
Graag vertellen wij u in een volgende nieuwsbrief meer hierover. 

 
 

The Mountain Between Us 

Drama / Romantiek 

dinsdag, 8 mei 15.45 uur 
Aanvang 15.45 uur. Op vertoon van uw KBO-
lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief van € 
7,00.  
Van tevoren te reserveren (gratis): tel. – 622 13 46 of 
via www.cinetwins.nl. Adres: Kerkplein 2b te Malden.  
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