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Beste KBO-er,  

 
Na een warme zomer hopen we op nog een paar mooie nazomer 
weken voordat we ons weer voorbereiden op de herfsttijd. Maar ook 
in de zomervakantie hebben we niet stil gezeten. 
Op woensdag 10 juli zijn we met een 30 tal 80+ leden op pad gegaan 
met de huifkar voor een mooie tocht door de omgeving van Heijen. 
We hadden prima weer met een gezellige koffiestop met gebak 
onderweg. We willen langs deze weg ook Tonnie Hopman bedanken 
voor de gezellige accordeonmuziek tijdens de tocht. We hebben er met 
zijn allen volop van genoten. 
 
Dinsdag 6 augustus hebben we een mooie  
bedevaart gemaakt naar Kevelaer, samen met  
enkele dames van Zij-actief. Al vroeg vertrok  
een 20-tal personen sportief met de fiets naar          
Duitsland, een aantal anderen volgden later  
met de auto. Een koor uit Groesbeek heeft  
de Eucharistieviering opgeluisterd, en na 
 afloop volgde er nog een gezellige lunch.  
Ook het mooie weer zorgde voor een  
perfecte dag. 
 
Nadat de maandelijkse fietstochten in mei en juni vanwege regen geen 
doorgang konden vinden, is er in juli en augustus weer gefietst op de 
woensdagmiddag, met een gezellige koffiestop onderweg. 

 
 

Overleden  
Op 7 augustus is ons lid Dora Nas-Janssen, weduwe van 
Gerrit Nas, thuis overleden op de leeftijd van 89 jaar. Wij 
wensen kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte 
toe de komende tijd. 
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Data komende activiteiten: 

Fietstocht: 
Woensdag 11 september en woensdag 2 oktober (let op: de eerste 
woensdag van de maand):   
vertrek om 13.30 uur bij de kerk. 
Excursie Kamps Bonen 
vrijdag 6 september: 14.00 uur start de rondleiding op het bedrijf van 
Kamps Bonen Ervesestraat in de Looi. (zie bijgaande uitnodiging) 
Themamiddag : Groeien in ouder worden” 
Woensdag 16 oktober  is er ’s middag bij “de Pub” een KBO-lezing over 
“Groeien in ouder worden”. Hieraan voorafgaande wordt er speciaal 
voor de KBO leden een informatieve voorlichting gehouden over de 
komst van de nieuwe betaalautomaten, die binnenkort bij alle banken 
worden ingevoerd. In de NieuwswijSr van oktober volgt het definitieve 
programma van deze middag. 
Themamiddag “Hoorzorg” in de Goede Herder te Gennep 
Vrijdag 25 oktober van 14.00 -16.00 uur. 
    

Wereld Alzheimer Dag  op vrijdag 20 september 
Vrijdagmiddag 20 september is er in Cultureel centrum Myllesweerd 
Mill een gratis dansmiddag voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en belangstellenden. 
Samen dansen, een leuke manier van bewegen, en haalt vaak 
herinneringen op aan vroeger. Bewegen en muziek luisteren activeert 
delen van de hersenen die bij dementie aangetast worden. 
Vooraf aanmelden tot uiterlijk 13-09 via: 
www.biblioplus.nl/activiteiten 
telefoon: 0485-583500 
                                                                            

                                                         
Goede Doelen Week Ottersum 
Binnenkort vindt de tweede Goede 
Doelen Week plaats in Ottersum.  
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Dit jaar sluit het Diabetes Fonds ook aan bij de gezamenlijke 

collecte, waardoor de teller op 13 landelijke fondsen komt.  
 
Donderdag 29 en vrijdag 30 augustus worden de enveloppen 
rondgebracht met hierin een donatielijst en brief met uitleg. Tussen 
maandag 2 september en zaterdag 7 september worden de 
enveloppen huis-aan-huis opgehaald. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale collecte emmers met het 
logo van Goede Doelen Week Ottersum. (zie bovenstaande foto). 
Er is ook de mogelijkheid om een donatie via de bank te doen. 
Voor meer informatie:  
Nieky Geurts 
goededoelenweekottersum@gmail.com 
 

Huiskamer “de Prôst” 
Huiskamer “de Prôst” is een plek waar iedereen 
vrijblijvend kan binnen wandelen voor een 
praatje en een kopje koffie. Elke werkdag van 
14.00 -17.00 uur is iedereen welkom, jong en 
oud.  
Voor de komende maanden september en oktober staan er een aantal 
verschillende activiteiten op het programma waar iedereen die zin 
heeft aan mee kan doen, maar uiteraard is deelname niet verplicht. 
Maandag 2 september handwerken 
Dinsdag 10 september mandala kleuren 
Woensdag 18 september spelletjes middag 
Vrijdag 4 oktober  wandeling Ottersums Ommetje 
Maandag 7 oktober  kermisactiviteiten 
Dinsdag 15 oktober  appeltaart bakken 
Woensdag 23 oktober sjoelcompetitie 
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Hiervoor hoeft u zich niet op te geven wanneer u wilt 

deelnemen, maar kom wel op tijd! Alle activiteiten starten om 14.00 
uur 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Sabine van Thiel, 
telefonisch bereikbaar 06-20942115. 
 

 
           SENIORENBISCOOP MALDEN 
 
                                                      
DARKEST HOUR - DI 10 SEPTEMBER 15:45 
biografisch, drama en historisch - 125 min 
Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd 
Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill meteen één 

van 
zijn zwaarste beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of hij met 
Nazi Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen, of dat 
hij voor de idealen en de vrijheid van zijn natie wil vechten. 
Terwijl de niet te stoppen Nazi-troepen West-Europa 
binnenvallen en de dreiging van een invasie voelbaar is, heeft 
Churchill te maken met een onvoorbereid volk en een sceptische 
koning. 
 
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 24 september 2019) 
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