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Beste leden van KBO Ottersum, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering van de KBO. 

De kerstviering is op woensdag, 19 december a.s. in zaal De Pub in 

Ottersum, aanvang 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur. 

Het programma van die middag ziet er als volgt uit:   
 

 Gebedsviering met zang van het Dameskoor 

 Hierna treden voor u op de cabaretgroep de  

     Theetantes op de koffie 

 Na dit optreden sluiten we de kerstviering af  

     met  een kerstbuffet, zoals u dat van ons  

     gewend bent. 
 

De kosten voor het bijwonen van deze viering 

bedragen € 10,00 p.p. 

Voor meer inlichtingen kun u contact opnemen met 

Riky Cöp, e-mail coplamers@ziggo.nl of  telefoon 518134.  

U kunt hier ook eventuele dieetwensen kenbaar maken. 

Heeft u een machtiging afgegeven? Dan hoeft u alleen maar uw naam 
telefonisch of via de mail door te geven. Het geld wordt dan 
automatisch geïncasseerd.  
Hebt u geen machtiging dan dient u vóór 13-12  het geld over te 
maken aan KBO Ottersum, banknummer:   
NL 18 RABO 0140 6440 08 o.v.v. van Kerstviering 2018 
 

We wensen u een gezellige kerstviering toe! 

Graag tot ziens op woensdag, 19 december in zaal De 

Pub! 

Met vriendelijke groet, 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
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Bestuur KBO Ottersum 

Bezoek Elzendaalcollege 
Gennep 

Een van de eerste activiteiten in het 
nieuwe jaar  is een bezoek aan het 
Elzendaalcollege in Gennep op 
maandag 21 januari 2019. 

De laatste jaren is er binnen deze school veel veranderd en uitgebreid. 
Voor veel ouderen onder ons is een bezoek aan deze school, waar veel 
kinderen en/of kleinkinderen hebben gestudeerd of nog lessen volgen, 
een mooi uitstapje. Er zijn aan dit bezoek geen kosten verbonden. 

Programma:  
- Ontvangst om 14.00 uur aan de Stiemensweg in Gennep. 

              In de aula worden we ontvangen met koffie en gebak, en een 
              woordje en filmpje. 

- Daarna volgt rondleiding door de school  
- Tot slot een korte samenkomst in de aula. 

U kunt zich voor deze middag voor 10 januari a.s. aanmelden bij Dion 
Weijers, tel. 0485-512315 / e-mail dionleny@gmail.com 
  
Sjoelen op het TOV-VIOS sportpark in de wintermaanden 
Gedurende de wintermaanden wordt er elke 
dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur gesjoeld in de kantine 
van het TOV-VIOS sportpark aan de Goorseweg. Zodra de 
weersomstandigheden het toelaten worden de jeu-de-
boules ballen weer tevoorschijn gehaald. U bent van harte welkom om 
hier aan deel te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen  met 
Herman Schamp, tel. 51 24 76. 

Wilt u het KBO-PCOB Verenigingsnieuws ontvangen? 
Meld u dan aan via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. 
Ook is het verenigingsnieuws te lezen op onze eigen website 
www.kboottersum.nl 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com
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Huiskamer Ottersum 
Reeds een hele tijd geleden is er vanuit de KBO 
contact gelegd met de DAG om aan te dringen op de 
verwezenlijking van een eigen huiskamer in 
Ottersum.  

De DAG heeft vervolgens een werkgroep in het leven geroepen en 
deze is ruim 2 jaar bezig geweest met het 
inventariseren van de mogelijkheden in ons 
dorp. 
Lange tijd was een klaslokaal van basisschool de 
Brink in het vizier, maar een kleine maand 
geleden deed zich plotsklaps een andere 
mogelijkheid voor, nl. een ruimte achterom Bij Koos aan het 
Raadhuisplein. 
Zowel de werkgroep als de DAG hebben volmondig hier “ja” op 
gezegd. 
Dit betekent dat we vanaf eind januari een ruimte  in ons dorp hebben, 
waar mensen elkaar ’s middags kunnen treffen voor een praatje, evt. 
de krant lezen onder het genot van een kop koffie of thee. 

De werkgroep is natuurlijk op zoek naar vrijwilligers die een paar 
uurtjes  per maand willen helpen met het ontvangen van de gasten. 
We willen telkens 2 vrijwilligers per middag inzetten, dus u kunt zich 

desgewenst samen met iemand aanmelden. U komt in 
ieder geval nooit alleen te staan! We zouden het erg fijn 
vinden als u ons wilt helpen!U kunt zich aanmelden bij 
Lenie Smits, tel. 0485-211822 of via e-mail 
huiskamerottersum@gmail.com. 
Noteer deze data alvast op uw kalender voor 2019 
  21 januari    Bezoek Elzendaalcollege Gennep 

13 februari Themamiddag “Dementie” 
27 februari Carnavalsmiddag bij de Pub 
27 maart Jaarvergadering KBO 

  29 Mei     Dagreis 
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 ‘En toen waren ze weg. Jodenvervolging in 
een Noord-Limburgs stadje.’ In dit boek 
beschrijft de auteur Harrie-Jan Metselaars 
hoe de Jodenvervolging in het Noord-
Limburgse plaatsje Gennep is verlopen. Het 
boek is een vervolg op het plaatsen van 22 
Stolpersteine voor uit Gennep 
gedeporteerde joden die in de Holocaust 
zijn omgekomen. Tegelijkertijd gaat dan ook 
een tentoonstelling van start (Kenniskeuken 
Bibliotheek Gennep  t/m 6 januari.  

Seniorenbioscoop Malden 
Bankier van het verzet   
Dinsdag, 11 december  15.45 uur 

Bankier van het Verzet – Oorlog – 123 min   
Film over het leven van bankier Walraven van Hall in de 
Tweede Wereldoorlog, die zijn financiële contacten 
voor het verzet wil inzetten.  
Dinsdag, 8 januari 15.45 uur – The Mercy – Drama – 102 min 

De Engelse zeezeiler Donald Crowhurst besluit in 1968 
mee te doen aan de Golden Globe Race, een non-stop 
zeilrace solo om de wereld.  
 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een 
gereduceerd tarief van €7,- . Reserveren (gratis)  via tel. 
024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl). 

Graag wat eerder aanwezig zijn om uw kaartje op te halen, zodat de 
film op tijd kan beginnen.  
 

Het  bestuur van KBO Ottersum wenst u hele 
fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling 

en een goed en voor gezond 2019 
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