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Beste leden,
Het bezoek aan CNC Milsbeek 23 en 30
januari werd door de 50-tal deelnemers
als zeer boeiend en interessant ervaren,
net als de gezamenlijke themamiddag van
de Rabobank. Helaas was de animo voor
de carnavalsmiddag minder groot, maar dat deed aan de gezelligheid
van die middag geen afbreuk. Twee prachtige KBO-dansmarietjes
flankeerden prins Piet,nl. Annemie Weijers en Mina Hopman (92 jaar!).
Dankzij de inspanningen van
de
Veldwachters
en
vrijwilligers van Genneps Nïjs
konden
we
de
sleuteloverdracht,
de
mértzitting en de optocht zien.
Veel ouderen hebben hier van
genoten. Hartelijk dank!

Jaarvergadering 28 maart 2018 – Zie bijgaande envelop
Op woensdag, 28 maart a.s. vindt onze jaarlijkse ledenvergadering
plaats in zaal de Pub. De uitnodiging hiervoor treft u bijgaand gaan.
De vergadering begint om 14.00 uur. Na de pauze zal Sabine van Thiel,
dorpsondersteuner
in
Ottersum,
vertellen
wat
zij
als
dorpsondersteuner in Ottersum voor u kan betekenen. Daarna treedt
voor u op Michel Coenen uit het Betuwse dorpje Zetten. Hij zingt
herkenbare Nederlandstalige liedjes, afgewisseld met korte verhaaltjes.
Enquete-formulier (zie los inlegvel)
Soms vraagt het bestuur zich af: doen we het wel
goed genoeg? Om ons een goed beeld te kunnen
vormen van wat er leeft binnen onze KBO vragen wij
uw medewerking middels het invullen van een korte enquete (zie
inlegvel). U kunt het formulier inleveren vóór de jaarvergadering bij
een van de bestuursleden of tijdens de jaarvergadering.
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Norbertus wandeltocht
Op zaterdag, 31 maart is er weer een wandeltocht met de afstanden 5,
10, 15, 20, 25 en 40 km. De opbrengst gaat naar de rolstoelbus van
Norbertus. Start en einde is het Zorgcentrum Norbertushof,
Kleermakersgroes 20 te Gennep.
Starttijden: 40 km 7 uur tot 9 uur;
25 km 7 uur tot 11 uur;
15 km en 20 km 8 uur tot 12 uur;
10 km en 5 km 9 uur tot 14 uur
(deze laatste is rolstoeltoegankelijk
en geschikt als gezinswandeling). De
bijdrage is 5 euro. Kinderen 2 euro.
Wandelen in Ottersum?
Wandelen is goed voor lijf en leden!
Wandelt u mee? Maandagmorgen
9.30 uur (± 10 km) of dinsdagmiddag
14 uur (± 5 km.)
Info: Lenie Smits, tel. 211 822

dinsdagmiddagwandelgroep
(v.l.n.r. Marian Simons, Marianne
Artz, Lucy Cöp en Gerda Cillissen

Hersenletsel en de gevolgen – Voor iedereen gratis toegang.
Lezing Hersenstichting - vrijdag 13 april 13.30 uur - Goede Herder
Het kan je zomaar overkomen dat je nooit meer “de oude” bent.
De veranderingen in iemands denkvermogen, emoties en gedrag zijn de
onzichtbare gevolgen van een hersenletsel. Deze veranderingen hebben
een geweldige impact op de getroffene en op alle naasten.
Mw. Dieuwke Aberson zal namens de Hersenstichting een boeiende
lezing geven: hoe werken de hersenen, de oorzaken van hersenletsel na
een beroerte of ongeval. Tevens besteedt ze aandacht aan de impact
en de gevolgen van het letsel op ons dagelijks leven en tips geven over
hoe om te gaan met deze veranderingen voor uzelf en uw omgeving.
Opgeven voor 30 maart bij Annie Vorstenbosch, tel. 0485 - 513855 of
mail naar coordinatorkbo@gmail.com
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Goede Doelen Week Ottersum 3 t&m 9 september 2018
In navolging van de ons omringende dorpen wordt dit jaar in Ottersum
voor het eerst een Goede Doelen Week georganiseerd. Een 13-tal
landelijke CBF-fondsen, die al jarenlang in Ottersum hebben
gecollecteerd, slaan de handen ineen en houden een gezamenlijke
collecte. In 2018 zal dat zijn in de week van 3 tot en met 9 september.
Het grote voordeel van de gezamenlijke collecte is dat de krachten
gebundeld worden en dat er nog maar eenmaal per jaar gecollecteerd
wordt namens de aangesloten fondsen. De werkwijze zal ongeveer als
volgt zijn: U ontvangt een envelop in de brievenbus met daarin één lijst
met alle deelnemende fondsen. U kunt daarop zelf aankruisen welk
bedrag u aan welk fonds wilt geven. Het geld doet u contant in de
enveloppe. Uw geste wordt anoniem en discreet verwerkt. De week
daarna komt een van de vrijwilligers aan de deur om de enveloppe op
te halen. Ook komt er één centrale inleverbus ergens in Ottersum te
staan. Dit betekent dus dat er maar één collectant aan de deur komt,
namens alle fondsen. Vervolgens wordt de totale opbrengst verdeeld
zoals aangegeven staat op de lijsten.
De organisatie hoopt dat de huidige collectanten van alle fondsen
bereid zijn om bij de Goede Doelen Week te helpen. Zowel extra
vrijwilligers als sponsoren zijn van harte welkom.
Voor verdere informatie of het aanmelden als vrijwilliger kan men
contact opnemen met Nieky Geurts (voorzitter werkgroep, email:
niekygeurts@home.nl).
Mai und Brunnentag, zondag 6 mei a.s.
Wegens het succes van vorig jaar organiseert Stichting Gennep-NiersGoch weer een bezoek aan de Mai und Brunnentag in Goch.
Zondag 6 mei van 12.00 tot 17.00 uur is de stad een bruisend geheel.
Vocal group De Goldies (koor) en Chapeau (muzikaal kwartet) zullen
vanuit Gennep een extra bijdrage leveren.
Reserveer alvast de datum in uw agenda. Er is vervoer
In de volgende nieuwsbrieven ontvangt u meer informatie.
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18 april 2018
Grote KBO Bingo
t.b.v. Samenloop
voor Hoop
Zaal de Pub
Ottersum

Contributie 2018
Een aantal leden heeft de contributie voor
2018 nog niet betaald. Wij verzoeken
diegenen die dit betreft per omgaande de
contributie te voldoen (info: Jan Weijers,
tel. 51 22 36). In het Jaarboekje zit
achteraan een machtigingsformulier. Als u
dit invult en inlevert bij een van de
bestuursleden scheelt dat u én ons enorm
veel werk. Dankuwel!

Rectificatie Jaarboekje 2018
Op blz. 13 staat per abuis vermeld dat de vrijwilligersdag dit jaar
op 22 april is. Dit moet zijn: maandag, 9 april.
De uitnodiging hiervoor ontvangen de vrijwilligers in maart.
Rabobank Clubkas Campagne:
Word voor 1 april lid van de Rabobank!!
Alleen zij kunnen straks hun stem uitbrengen op onze vereniging!
VICTORIA AND ABDUL – Di 13 maart 15:45 uur
Het waargebeurde verhaal van de buitengewone
vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench)
en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India.
Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee
te werken aan de vieringen rond het Gouden
Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn
tussen hen beide. Terwijl Koningin Victoria steeds
meer moeite heeft met de strenge regels die haar
positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de
band tussen de twee hechter.
Entree op KBO-kaart € 7,00. A.u.b. van tevoren reserveren (gratis):
telefonisch 024-622 13 46 of via www.cinetwins.nl. Adres: Kerkplein 2b te
Malden.
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