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Beste KBO-er,  

Na de mooie nazomer die we hebben gehad maken we ons op voor 
een actieve en gezellige herfstperiode. De excursie naar Kamps Bonen 
in “de Looi” was  een groot succes. In overleg met dhr. Marius Kamps 
mocht de groep worden uitgebreid  zodat we niet hoefden te loten  
en iedereen die zich had opgegeven mee kon gaan.  
Hartelijk dank hiervoor. 
 
In de maand september hebben wij huis-aan-huis een flyer bezorgd 
met informatie over onze krachtige bond voor senioren. Opzet hiervan 
is om onze vereniging extra onder de aandacht te brengen en 
inmiddels hebben we  3 nieuwe leden mogen begroeten.  
Welkom aan Sabine van Thiel, Wil Arts en Harriët Gröniger. 

 
Overleden  
Op 30 augustus 2019 is ons lid dhr. Piet Hermsen 
overleden op de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen 
kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe de 
komende tijd. 

 

Goede Doelen Week Ottersum 

In de eerste week van september vond voor 

de 2e    keer de Goede Doelen week plaats. 

Deze actie, waarbij namens 13 landelijke 

fondsen werd gecollecteerd, is wederom 

succesvol verlopen. Men had de gevulde enveloppe al klaar liggen, of 

deze werd afgegeven bij bakker Arts. Ook is er digitaal geld 

overgemaakt.  Er is een bedrag opgehaald van maar liefst € 12.880,69. 

De organisatie is trots op dit resultaat en wil alle vrijwilligers en 

inwoners bedanken  voor hun hulp en bijdrage! 
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Data komende activiteiten: 
Fietstocht: woensdag 2 oktober 13.30 uur, start bij de kerk.  
Themamiddag : “Groeien in ouder worden” 
Woensdag 16 oktober verzorgt dhr. Martien van Duijnhoven van KBO 
Brabant bij “de Pub” een lezing over wat het betekent om senior te 
zijn. 
Wat zijn de veranderingen, wat mag ik verwachten van anderen en wat 
is hierin mijn eigen bijdrage? 
Het eerste deel van de presentatie laat zien hoe je als individu hieraan 
op eigen wijze gestalte geeft, het  tweede deel gaat in op de eigen 
interpretatie van goed ouder worden en hoe ieder hierin een eigen 
ontwikkeling doormaakt.  
Voorafgaande aan deze lezing volgt er een korte uitleg over de 
invoering van de nieuwe betaalautomaten bij alle Nederlandse 
banken.  
Programma van deze middag, aanvang om 13.15 uur! 
13.15 uur: koffie met gebak, aangeboden door de RABO bank 
13.45 uur: uitleg betaalautomaten door  Sylvia Lekatompessy 
14.00 uur: lezing en presentatie Martien van Duijnhoven.   
Deze middag is toegankelijk voor iedereen, dus ook niet KBO-leden zijn 
van harte welkom! 
Themamiddag “Hoorzorg” Vrijdag 25 oktober 14.00-16.00 uur 
KBO Gennep verzorgt, in samenwerking met de audiciens van Coppes 
Hoorzorg Gennep, in “De Goede Herder” een leerzame en 
informatieve bijeenkomst. Tijdens deze lezing staat alles met 
betrekking tot het gehoor centraal en hoe belangrijk dit is: hoe werkt 
het oor, hoe ontstaan gehoorverliezen en wat zijn de 
gehooroplossingen. U ontdekt in een middag wat slecht horen kan 
doen met uw veiligheid en bereikbaarheid.  
De middag bestaat uit een presentatie en demonstratie met 
uitgebreide toelichting onder het genot van een kopje koffie. Na afloop 
bestaat de mogelijkheid om uw gehoor te laten testen. 
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Kienmiddag voor de rolstoelbus 
Dinsdag 22 oktober vanaf 14.00 uur 
Stichting Vrienden van Norbertus organiseert in samenwerking met 
KBO Gennep een kienmiddag in zaal “de Goede Herder” op het 
Europaplein. De opbrengst is bestemd voor de rolstoelbus. We beloven 
een gezellige middag met vele mooie prijzen (hoofdprijs € 50,00 en 
een 2e en 3e prijs van € 25,00). Wij zorgen voor gebak! 
Helpt u mee de rolstoelbus te laten rijden??? 
Kienmiddag op woensdag 13 november bij “de Pub” 
Een gezellige middag, georganiseerd in samenwerking met de 
Zonnebloem. 
    

COMPUTERCURSUS 

Voor de zomervakantie hebben we een oproep gedaan of er 
belangstelling bestaat voor een vervolg van de computercursus. Hierop 
hebben wij tot nu toe nog geen reacties ontvangen. Heeft u toch nog 
hulp nodig voor het gebruik van uw mobiele telefoon, laptop of 
computer, dan kunt u dit doorgeven aan kbo.afd.ottersum@gmail.com 
Wanneer er geen respons volgt op deze oproep, dan zullen de 
bijeenkomsten op woensdagmorgen geen vervolg meer krijgen. 

                  

THEATERSTUK OVER DE EVACUATIETOCHTEN  
IN NOORD-LIMBURG 1944: Lèvesloop ……en trug 
 Het verhaal is gebaseerd op het dagboek van Mimi Janssen, waarin zij 
vertelt over de barre tocht in 1944, die zij samen met haar 3 zussen 
heeft gemaakt. Inmiddels zijn alle vier zussen overleden en vanuit het 
hiernamaals kijken zij terug op die moeilijke tijd, waarin alleen al in 
Noord-Limburg, nu 75 jaar geleden, meer dan 6000 mensen 
gedwongen hebben moeten evacueren.  
De herfstmaand zal bijdragen aan het opnieuw doorleven en 
herinneren aan die ellendige tochten, waardoor het besef van vrijheid 

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


   

4 

 

KBO Ottersum           NieuwsWijSr – oktober 2019 
 

kbo.afd.ottersum@gmail.com - www.kboottersum.nl - tel. 0485-514981 

         
in ons land nog bewuster ervaren zal worden. Het theaterstuk wordt 
buiten opgevoerd; de zitplaatsen zijn allen overdekt.      
Speeldagen: 10 voorstellingen tussen 15 -26 oktober bij Maria 
Roepaen Kleefseweg 9 in Ottersum. Inloop om 19.30 uur, aanvang 
voorstelling 20.00 uur. Alle plaatsen zijn vrije plaatsen, dus kom op tijd. 
Entreekosten: 18 jaar en ouder: €25,00; t/m 17 jaar € 17,50. 
Kosten voor het bijwonen van de try-outs € 15,00 
Bestellen via www.levesloop.nl onder het kopje ‘kaarten”. 
Telefonisch: 06-53374737 
 

RABO CLUBSUPPORT 2019 
KBO Ottersum heeft zich hiervoor aangemeld. De Rabobank verdeelt 
jaarlijks een bedrag over de deelnemende verenigingen, u kunt als lid 
van de Rabobank via stemming bepalen hoe de verdeling tot stand 
wordt gebracht. U ontvangt de stemkaart via de post. 
Stemmen is mogelijk van 27 september t/m 11 oktober 2019. 
Alvast dank voor uw stem!  

 

Leave no trace     Dinsdag 8 oktober 15.45 uur. 
Will en zijn dertienjarige dochter Tom leiden al jaren een zelfgekozen 
onconventioneel leven in een regenwoud bij Portland. Het leven 
verandert echter voorgoed wanneer ze door de autoriteiten worden 
ontdekt. Hierdoor moeten vader en dochter op zoek naar een nieuwe 
plek die ze hun thuis kunnen noemen. 
Op vertoon van uw KBO lidmaatschappas betaalt u € 7,00  
(i.p.v. € 10,60). 
U dient vooraf te reserveren: 024-6221346 of www.cinetwins.nl 
 
 
(volgende NieuwswijSr verschijnt op 29 oktober 2019) 
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