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 Beste KBO-er, 
 
Het nieuwe jaar 2020 is alweer enkele weken oud, en wij verheugen 
ons om er, samen met u, een actief KBO jaar van te maken!  De 
activiteitencommissie heeft weer een aantal afwisselende en vaste 
activiteiten voor u in petto. Het (voorlopige) programma vindt u in het 
bijgeleverde informatieboekje. 
U kunt alvast noteren op de kalender:  
25 maart 2020: Jaarvergadering bij “de Pub”.  
Mededeling: eind januari vindt de automatische incasso plaats van de 
KBO-contributie 2020.  
Verzoek: Heeft u geen automatische incasso dan verzoeken wij u om 
zo spoedig mogelijk de contributie van 2020 te voldoen i.v.m. de 
afdracht aan de bond. 
 

                         Welkom 
We hebben enkele nieuwe leden mogen begroeten. 
Bernadette Ritzen en Olard Derks, van harte welkom! 
 

Overleden  
Op 8 december 2019 is overleden Drika ten Haaf-
Stoffelen op de leeftijd van 88 jaar. 
Op 16 december 2019 overleed ons lid Mien Hopman-
Giesbers op de leeftijd van 93 jaar. 

               Op 21 januari 2020 overleed ons lid Dien Lamers-                       
              Winnen op de leeftijd van 86 jaar. 
   
We wensen kinderen, kleinkinderen en  overige familie en vrienden 
veel sterkte toe de komende tijd. 
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DATA KOMENDE ACTIVITEITEN:                                                                                        
 

Carnavalsmiddag met Zonnebloem/Zij-actief                                                                                
 Wij nodigen iedereen uit op woensdag 19 februari 

om deel te nemen aan de gezellige carnavalsmiddag 

in zaal “de Pub”. De muziek wordt verzorgd door de 

alom bekende DJ’s Hans en Hans. Bert Paquay en Jan Heldens zullen 

zorgen voor een leuke buut. Ook de dansgarde’s en de hofkapel van de 

Maskotters zullen voor u optreden, en natuurlijk ontbreekt de Raad 

van 11 met onze nieuwe Maskottersprins deze middag niet. Bij 

binnenkomst krijgt u een kop koffie met iets lekkers aangeboden. 

Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Kom gerust verkleed of 

zet een feestmuts op, maar ook zonder bent u van harte welkom! De 

middag duurt van 14.00- 18.00 uur. Wanneer u van de wensbus 

gebruik maakt, moet u zelf even de tijd afspreken  in verband met de 

verlate ophaaltijd. 

Samen met onze nieuwe prins gaan we er een vrolijke en gezellige 

middag van maken.                                  
 
Seniorendag Pica Mare 19 februari 2020 
Op onze carnavalsdag is er op de ochtend een activiteitenprogramma 
voor senioren van Gennep in het zwembad. Info staat op onze website.  
 

HUURDERSRAAD DESTION 

De huurdersraad van Destion heeft bij het “Raad van Commissarissen-
fonds leefbaarheid” van Destion een aanvraag ingediend voor de 
vergoeding van de aanschaf van een laptop t.b.v. de KBO Ottersum. 
Inmiddels wordt hiervan al volop gebruik gemaakt tijdens de 
computerlessen en door het secretariaat. 
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INVENTARISATIE MAILADRESSEN 
U kunt nog steeds, op vrijwillige basis, uw mailadres doorgeven aan 
onze ledenadministratie via de mail naar: coplamers@ziggo.nl 
U ontvangt voorlopig nog geen digitale informatie. We willen u er op 
attent maken dat  er extra informatie te vinden is op onze 
verenigingssite: www.kboottersum.nl  
Ook het informatieboekje 2020 vindt u hier volledig in kleur terug. 
 

COMPUTERCURSUS      
Onze nieuwe computerlocatie is Huiskamer         
“de Prôst”, er zijn al cursisten gestart. Men kan 
zich aanmelden voor één op één begeleiding om 
bepaalde thema’s onder de knie te krijgen. Voor 
het oplossen van problemen of vragen is 

aanmelden niet nodig. De cursussen worden gegeven door de heren: 
Jan Bindels, Jacques Cöp, Gerrit Peters en Jan Janssen.  
telefonisch aanmelden bij Jan Janssen 0485-51 28 57 

 
HUISKAMER ‘’DE PRȎST’’  
Activiteitenprogramma februari: 
Woensdag 5 februari  kaarten maken 
Donderdag 13 februari macramé   
    plantenhanger maken  
Donderdag 20 februari Hoog bezoek van  
    de Maskottersprins. 
Vrijdag 21 februari  bezoek Ottersumse  
    bewoners van  
    Norbertus 
Donderdag 27 februari natuurfilm  
Donderdag 5 maart  3-gangen keuze diner   
Contactpersoon activiteitencommissie: Sabine van Thiel 06-20 94 21 15 
 

 

mailto:coplamers@ziggo.nl
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Schuu.f mar ân! Iedereen is welkom! 
Op donderdag 5 maart, aanvang 18.00  uur kunt u in de huiskamer 
genieten van een heerlijk 3-gangen diner. Het keuze-menu wordt 
geserveerd door Bij Koos. De kosten bedragen € 16,50 p.p. exclusief 
drank. Het keuzemenu is in te zien in de huiskamer. Er is keuze uit 
vlees/vis/vegetarisch en met dieetwensen wordt rekening gehouden. 
Inschrijven vóór 1 maart in de huiskamer of mia mail of telefoon, max. 
25 personen. Vol=vol! We zijn benieuwd naar de animo; bij voldoende 
belangstelling willen wij dit vaker gaan organiseren, mede in 
samenwerking met andere aanbieders in het dorp .  
De Prôst is geopend van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur. 
telefoon 0485-550 606  mailadres: huiskamerottersum@gmail.com 
secretariaat werkgroep: telefoon 0485-211 822  
                                                                                           

ALZHEIMER CAFÉ GENNEP 17 FEBRUARI 
Bibliotheek, Ellen Hoffmannplein 2 Gennep; start programma  
19.30 uur. Thema: de kracht van herinneringen. 
Het ophalen van positieve herinneringen is een mooi middel binnen 
het contact met mensen met dementie. Annemarie Bolder is eigenaar 
van  Ergoworld en zal ons vertellen over het belang hiervan en ons  ook 
voorzien van praktische tips in het omgaan met dementie. 
 
Dinsdag 11 februari  15.45 uur:  
Downtown Abbey (drama)  120 minuten 
Dinsdag 10 maart 15.45 uur: 
Love &Friendship (drama) 94 minuten                             
 
KBO-leden ontvangen korting; let op: de prijs voor KBO leden is 
verhoogd naar € 7,30. 
 voor reservering en verdere informatie  
verwijzen wij u voortaan naar onze site: www.kboottersum.nl  
 

 

(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 3 maart 2020) 
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