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Beste leden, 
De zomerperiode staat voor de deur. In ons dorp zal het erg rustig zijn 
vanwege de vele vakantiegangers die zich naar warme en minder 
warme oorden spoeden. Ook wij doen het eventjes rustiger aan. Maar 
we zitten niet helemaal stil, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. 
Wij wensen u een fijne zomerperiode toe. Tot 21 augustus! 
 

Fietsen met de KBO  
Onze volgende zomer-fietstochten zijn op 
woensdag, 11 juli en 8 augustus a.s. onder 
begeleiding van Riky en Jacques Cöp.  
We verzamelen 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. 
 

Bedevaart naar Kevelaer op de fiets op dinsdag, 7 augustus 
Op dinsdag, 7 augustus a.s. fietsen we weer samen met ZijActief naar 
Kevelaer. We vertrekken om 8.30 met de fiets vanaf de kerk in 
Ottersum en sluiten ons in Kevelaer aan bij de bedevaartgangers uit 
Groesbeek. Daarna wonen we de H.Mis bij in de Basiliek. Wilt u liever 
met de auto? Neem dan voor 1 augustus contact op met Riky Cöp, tel. 
51 81 34 of e-mail coplamers@ziggo.nl. Deelname is op eigen risico. 
 

Meerdaagse busreis KBO Milsbeek gaat door! 
In tegenstelling tot het gerucht dat rondgaat kunnen wij u melden dat 
de 5-daagse “alles inclusief” busreis naar Soest in Duitsland wel 
doorgaat. Op dinsdag, 10 juli is er om 14.00 uur een 
informatiemiddag in de Goede Herder hierover. 
Mocht u nog mee willen gaan…..er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
Reissom: € 395,00 p.p.  Toeslag 1-persoonskamer: € 40,00 per kamer.  
Bij interesse opgeven bij: Marjory van der Spek, 0485-516614 of mail 
naar: marjoryvanderspek@home.nl. 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
http://www.kboottersum.nl/
mailto:coplamers@ziggo.nl
mailto:marjoryvanderspek@home.nl


   

2 

 

KBO Ottersum                   NieuwsWijSr – juni  2018 
 

kbo.afd.ottersum@gmail.com - www.kboottersum.nl - tel. 0485  211822  

         
 

Wandelen met de KBO voor 
SamenLoop voor Hoop - Gennep 

Onze gezamenlijke KBO-deelname aan dit 
evenement was een groot succes. Met maar 
liefst 52 wandelaars hebben we in team 
OWaMaNie gedurende 24 uur gewandeld. 
Niet alleen wij ouderen liepen mee, ook enkele kleinkinderen en 
kinderen sloten zich aan bij ons team. 

Er waren veel hoogtepunten tijdens 
deze 24 uur, maar vooral de 
kaarsenceremonie om 23.00 uur was 
erg indrukwekkend. 
Ook de inspanning van veel 
individuele eregasten en lopers 
(waaronder Theo en Dina Artz die 
met veel doorzettingsvermogen heel 
wat rondjes hebben gelopen) 
oogstten veel respect onder de 
aanwezigen. 
Hierbij danken wij iedereen die 

namens team OWaMaNie KBO heeft 

meegelopen aan de tweede editie van 

de SamenLoop voor Hoop! 

We hebben er met z´n allen 

gedurende 24 uur een geweldig evenement van gemaakt, met als mooi 

resultaat een totale opbrengst voor het KWF van ruim € 104.000,--. 

Ook de vrijwilligsters van de Goede Herder heel hartelijk bedankt! 

Dankzij jullie goede zorgen kwamen onze teamlopers niks te kort! 

 
Met dank aan Marco Thijssen dat wij zijn foto in deze nieuwsbrief mochten 

gebruiken. 
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Het uitstapje naar het zandsculpturenfestival in Garderen op 30 mei jl. 
was heel gezellig, getuige deze mooie foto! 

 
Noteer alvast deze datum! 
Op dinsdag, 25 september gaan we fietsen naar het Fietsmuseum in 
Cuijk. Verdere informatie hierover volgt in de nieuwsbrief van 
september. 
In onze volgende nieuwsbrief, die op 21 augustus verschijnt, hopen wij 
u hier verder over te kunnen informeren. 
 

Te zien in Bibliotheek Gennep: 

Rabobank Clubkas Campagne: 

Word voor 1 juli  lid van de Rabobank!!  
Alleen dan kunt u straks uw stem uitbrengen op onze vereniging! 

 

T/m 22 juli: 
Ontdek authentieke kaarten uit de 17e, 18e en 19e eeuw van 
Limburg, Brabant, Gelre en het  Hertogdom Kleef.  
 
 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
http://www.kboottersum.nl/


   

4 

 

KBO Ottersum                   NieuwsWijSr – juni  2018 
 

kbo.afd.ottersum@gmail.com - www.kboottersum.nl - tel. 0485  211822  

         
 

           
Seniorenbioscoop Malden 
 

Dinsdag, 13 juli 15.45 uur 
MY COUSIN RACHEL  -  Drama – Romantiek – 106 min.  
Een jonge Engelsman genaamd Philip de Cornish erft het landgoed van 
zijn voogd. Al snel wordt Philip verliefd op zijn verleidelijke nichtje 
Rachel, die volgens gerucht uit is op de erfenis.  
 
Dinsdag, 21 augustus, 15.45 uur 
THE SENSE OF AN ENDING -  Drama – 108 min. 
Jim Broadbent speelt Tony Webster, een man die een teruggetrokken 
en stil leven leidt, maar geconfronteerd wordt met zijn verleden.  
Naar het boek van Julian Barnes.  
 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€7,- i.p.v. €10,20). Het is noodzakelijk van tevoren te reserveren 
(gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC 
Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) 
stopt vlakbij. Graag wat eerder aanwezig zijn om uw kaartje op te 
halen, zodat de film op tijd kan beginnen.  
 

 

 

We wensen u allemaal  

een hele fijne zomer toe! 
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