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Beste KBO-er,  

Op 27 maart 2019 is onze jaarvergadering geweest. Tijdens deze 
vergadering hebben Lenie Smits-Jacobs en Dion Weijers afscheid 
genomen van het KBO bestuur. Lenie stelt zich na vier jaar niet meer 
herkiesbaar; Dion is tussentijds aftredend, na een bestuursperiode van 
11 jaar, maar blijft lid van de activiteitencommissie. Na de vergadering 
werd Dion nog eens extra in het zonnetje gezet door de komst van Dhr. 
Martin Arntz, voorzitter van KBO Regio Gennep, die hem voor bewezen 
diensten de zilveren speld van KBO Limburg mocht overhandigen.  
Tijdens de vergadering werd door de leden ook ingestemd met de 
benoeming van Lies Veenstra, die zich na 4 jaar herkiesbaar heeft 
gesteld voor een volgende bestuursperiode, en als nieuwe 
bestuursleden Doortje Stoffels-Roosenboom (bestuurslid 
activiteitencommissie) en Dorita Blenkers (secretariaat). Deze middag 
werd verder verzorgd door zang en verhalen van “de Moorblumkes” 
uit Velden. 

Overleden leden 
Op 1 april 2019 is overleden ons lid  Dhr. Jaap Giesbers 
op de leeftijd van 84 jaar. Wij wensen zijn vrouw Toos en 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
                                                                                

Koninklijke onderscheidingen                                     
Op vrijdag 26 april hebben 2 KBO leden een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen voor hun bewezen diensten aan de gemeenschap  
en hun inzet als vrijwilliger.                                                         
 Dhr. Frans Meeuws en Dhr. Harry van den Bogaert:  
van harte proficiat met deze erkenning. 
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Huiskamer De Prôst Ottersum 

Na drie maanden maken wij de balans op en we kunnen niet anders 
dan constateren dat veel dorpsbewoners de weg naar de huiskamer 
weten te vinden. Op zaterdag 11 mei a.s. doen wij samen met Sport 
en Speelstraat mee aan het dorpsevenement Ottersummum. 
Op zondagmiddag 26 mei (Ossebraadfeest)  
zullen er nostalgische Ootersomse dorpsfilms 
 getoond worden in de huiskamer. Wij vinden het fijn als u bij ons 
binnenwandelt en samen met ons oude herinneringen mee ophaalt! 
Voor meer informatie: huiskamerottersum@gmail.com of 
telefoon 0485-211822. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 14.00-17.00 uur. 
                                                                                                                                                                                                               

Data komende activiteiten: 
Vrijwilligersdag:  zaterdag 4 mei  
Dagtocht:   woensdag, 29 mei (zie bijgaande informatie) 
Fietstocht/bbq: woensdag 12 juni 
Huifkartocht 80 +:      woensdag 10 juli 
 
Maandelijkse fietstocht: 
Vanaf 8 mei starten we weer elke tweede woensdag van de maand 
met de fietstocht om 13.30 uur bij de kerk. Onderweg is er een koffie - 
/theepauze: de kosten voor een consumptie zijn voor eigen rekening. 
 

Alzheimer café Gennep 17 juni 2019 
Het Alzheimer café vindt plaats op 17 juni in de bibliotheek aan het 
Ellen Hoffmannplein 2 in Gennep. Het programma start om 19.30 uur, 
welkom vanaf 19.00 uur. Thema van deze avond: “Ook zorg voor 
jezelf”. 
Hoe ga je om met de zorg voor een partner of familielid met dementie; 
hoe voorkom je dat je als mantelzorger over je grenzen heen gaat? 
Voor vragen en informatie: Corry Hopman Synthese: 0485-512934 

 

mailto:huiskamerottersum@gmail.com
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Pantein thema-avond beroerte 14 mei 2019 
Op dinsdag 14 mei is er een voorlichtingsavond met als thema: “Alles 
over beroerte” van 19.00 -21.00 uur. Wat is een beroerte, wat zijn de 
signalen en de gevolgen, preventie. 
Locatie: Maasziekenhuis Pantein Dokter Kopstraat 1 Beugen. 
Deelname is gratis, aanmelden via: 
 www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtingsavonden. 

 
Opfriscursus Verkeerskennis van VVN 
Voor inwoners van de gemeente Gennep is er de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer 
Nederland. We willen allemaal zo lang mogelijk blijven auto rijden, 
maar je wordt ouder en het verkeer vraagt veel aandacht. Hoe zorg je 
dat je mobiel blijft?  
Deelnemers aan deze cursus kunnen zich ook aanmelden voor een 
individuele praktijkrit in eigen auto (geheel vrijblijvend). 
De cursusdagen zijn op 6, 13 en 20 juni, tijd 13.30-15.30 uur. 
De eigen bijdrage voor de gehele cursus bedraagt € 8,00 en je wordt 
alle dagen verwacht. 
Aanmelden: uiterlijk 2 weken van te voren tijdens kantooruren via 
telefoonnummer 088-5248850. 
Schrijf op tijd in, want vol=vol. Je ontvangt een week voor aanvang van 
de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 

 
Informatie keuringsdienst rijbewijs 
De kosten voor een rijbewijskeuring, met de daarbij behorende kosten 
van de aanvraag van een nieuw rijbewijs bij de gemeente, bedragen 
voor een 75-plusser gemiddeld € 125,00.  Veel te duur: dat vindt de 
KBO Limburg. 
Als u lid bent van de KBO krijgt u de keuring in ieder geval goedkoper. 
Als u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u zich hiervoor melden 
elke dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur via telefoonnummer  

http://www.maasziekenhuispantein.nl/
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0475-381744. U krijgt vervolgens het adres en telefoonnummer van 
een keuringsarts uit de buurt. U krijgt ook informatie over welke zaken 
u nodig heeft voor de keuring, wat u eventueel mee moet nemen en 
vooraf moet doen. 
 

Seniorenbioscoop Malden 

DE WILDE STAD - dinsdag 14 mei 15.45 uur. 
Documentaire/natuurfilm: 85 minuten. 
Documentaire: voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten 
zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net 
zo geschikt en aantrekkelijk als een oerbos of nieuwe wildernis. 
 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief van €7,- . Verplicht reserveren (gratis)  via tel. 024 - 622 13 46 of 
via internet www.cinetwins.nl). Adres: Kerkplein 2b 6581 AC Malden. 
Graag wat eerder aanwezig zijn om uw kaartje op te halen, zodat de 
film op tijd kan beginnen.  

 
(Volgende NieuwswijSr verschijnt op 28 mei 2019) 

http://www.cinetwins.nl/

