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Oud mogen worden is een gunst
ouder worden is een kunst……….

Zicht op Ottersum vanaf de Niersdijk

Jan Jansen voorjaar 2016 olieverf

Bij het voorblad: “ ouder worden is een kunst”
In het najaar van 2019 hebben we een oproep gedaan voor het
inzenden van afbeeldingen over “kunst in Ottersum”.
Een aantal inzendingen van onze (oud)leden illustreren dit jaar ons
informatieboekje.
Alle inzenders; hartelijk dank.
voorkant boekje: aquarel gemaakt door Ria Bindels-Arts
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Het jaar 2019 is voorbij gevlogen.
Wij hebben van trouwe leden afscheid moeten
nemen en nieuwe leden mogen begroeten.
Het was een mooi KBO-jaar, de themamiddagen werden door veel leden
bezocht. De reis was meteen vol geboekt, een mooie groep mensen
fietsten of wandelden mee. De carnavalsmiddag was erg gezellig en
samen met Zij-Actief en Zonnebloem hopen wij woensdagmiddag 19
februari 2020 met u allen er weer een mooi feest van te maken. En niet
te vergeten de soos op donderdagmiddag, het sporten op woensdag,
koersbal op maandag, ook voor computerlessen en biljarten kunt u bij
KBO terecht. Breng eens een vriend(in) of buurvrouw mee om kennis te
maken met onze prachtige vereniging .
Wat KBO in 2020 voor u gaat brengen vindt u verderop in dit jaarboekje.
De activiteitencommissie heeft weer met zorg een programma voor
2020 samengesteld.
Bij de Nieuwswijzer krijgt u het KBO/PCOB-magazine aangeboden. Daar
staan mooie verhalen over en door ouderen maar ook bruikbare tips in.
Denk ook aan de ledenpas waarmee u mooie kortingen kunt krijgen.
Op www.kbo.pcob.nl/vereniging.uw-voordeel kunt u daar meer over
lezen.
De KRACHTIGE BOND VAN OUDEREN staat vooral voor ontmoeting en
omzien naar elkaar!
Dank voor het trouw meedoen met de activiteiten!
Dank aan de vrijwilligers die KBO Ottersum mogelijk maken.
Samen vormen wij een KRACHTIGE VERENIGING!
Mogen wij u ontmoeten en begroeten en hopen op een gezond 2020!
Namens het bestuur,
Toos Tiebosch-de Kleijn , voorzitter
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AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
HET BESTUUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN
VEILIGE PRIVACY!
De basis van ons beleid ligt bij de volgende doelstelling:
De persoonsgegevens van onze leden zijn uitsluitend aan ons gegeven
om het goed functioneren als KBO mogelijk te maken.
Zolang het binnen de doelstelling van de KBO nodig is mogen wij de
gegevens van u opslaan, bewaren en aan anderen binnen de vereniging
verstrekken.
Voor onze Ledenadministratie vragen wij en bewaren wij ook alleen de
noodzakelijke gegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. Deze
administratie wordt bewaard en opgeslagen op het internet op een
beveiligde server onder toezicht van de Unie KBO.
Onze computers die wij gebruiken voor de ledenadministratie houden
wij goed beveiligd en up to date. Bij dat up to date houden vragen wij
uw medewerking. Wij vragen dus om wijzigingen van uw gegevens aan
ons door te geven.
Wij verstrekken ledenlijsten alleen bij noodzaak aan vertrouwde
personen binnen onze organisatie en wij hebben afgesproken dat die
lijsten na gebruik worden vernietigd. Wij verwijderen gegevens van
overleden leden en afgemelde leden uiterlijk na een jaar.
Foto’s op website, Facebook en nieuwsbrief of informatieboekje:
onze leden zijn gewend om foto’s van activiteiten te bekijken via onze
informatie kanalen. Volgens de AVG is uw toestemming nodig om u te
fotograferen. Wij gaan uit van die toestemming als uw activiteiten
gefotografeerd worden. Heeft u bezwaar hier tegen, laat het ons dan
even weten. Op onze website staat een verzameling van foto’s uit
voorgaande jaren, mocht u bezwaar hebben tegen deze foto’s laat ook
dat even weten.
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BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter
Toos Tiebosch-de Kleijn
Achter de Hoven 14
6591 LA Gennep
Tel. 0485 – 51 21 95 / e-mail : toosenpiet@hetnet.nl
Secretaris
Dorita Blenkers
Blarenkamp 9, 6595 AX Ottersum.
Tel. 0485 - 514981 / e-mail : kbo.afd.ottersum@gmail.com
Penningmeester / lid programmacommissie
Jan Weijers
Ottersumseweg 45, 6591 CK Gennep
Tel. 0485 - 51 22 36 / e-mail: pj.weijers@hotmail.nl
Ledenadministratie / activiteiten
Riky Cöp-Lamers
Brink 1, 6595 AN Ottersum
Tel. 0485 - 51 81 34 /
e-mail : coplamers@ziggo.nl of coplamers6@gmail.com
Vice-voorzitter/computercursussen / programmacommissie
Jan Janssen
Blarenkamp 10, 6595 AX Ottersum
Tel. 0485 - 51 28 57 / e-mail: jal.janssen@ziggo.nl
Programmacommissie / diversen
Lies Veenstra-Pubben
Goorseweg 16, 6595 AM Ottersum
Tel. 0485-53 06 83 / e-mail: e.veenstra-pubben@home.nl
Programmacommissie/diversen
Doortje Stoffels-Roosenboom
Wilhelminastraat 16
6595 AS Ottersum
Tel. 0485-515669 / e-mail: doortjestoffels@gmail.com
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Contributie 2020
De contributie bedraagt € 21,00 per persoon per jaar. Wij verzoeken u
ons te machtigen voor automatische incasso van het contributiebedrag.
De contributie wordt aan het einde van de maand januari dan
automatisch afgeschreven. Indien u lid wordt na 1 juni, dan betaalt u €
10,00 voor het resterende jaar; het jaar erop betaalt u dan € 21,00.
Een machtigingsformulier vindt u achteraan in dit boekje.
Informatie: Jan Weijers en Riky Cöp (zie informatie bestuur).
Wilt u geen automatische incasso, dan ontvangt u van ons een rekening
voor de contributie. De contributie dient voor eind januari overgemaakt
te worden op bankrekeningnummer NL18 RABO 0140 6440 08 t.n.v.
Penningmeester KBO Ottersum o.v.v.: Contributie 2020 met uw naam
of lidmaatschapsnummer(s).

Lidmaatschap KBO / PCOB
Lidmaatschap van KBO Ottersum betekent
tevens dat u lid bent van de Unie KBO/PCOB,
zowel landelijk als provinciaal. U krijgt maandelijks het landelijke
Magazine (voorheen de Nestor) bij u thuis bezorgd.
KBO/PCOB biedt u belangenbehartiging, advies en informatie over
gezondheid, wonen, vervoer en financiën.
Voor verdere informatie raadpleeg het Magazine of de website van de
KBO/PCOB of KBO Limburg of bel de servicetelefoon 030 – 34 00 655.
Leden, die elders lid zijn van de KBO, betalen voor hun 2e lidmaatschap
€ 10,00 per jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december
van het verenigingsjaar bij het secretariaat van de afdeling of het
bondsbestuur. Bij opzegging KBO-ledenpas a.u.b. inleveren.
Het lidmaatschap van de KBO eindigt door:
1. het overlijden van het lid
2. opzegging door het lid
3. opzegging door het bestuur, respectievelijk het bondsbestuur
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WAT IS ER WEKELIJKS TE DOEN….?*)
Op maandagmiddag….
KOERSBAL
Koersballen is iedere maandagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur in zaal De Pub.
Informatie: Dina Artz-van de Loo,
tel. 0485– 51 81 28.
Thij Arts en vrienden aan de wandel St. Janstraat , acrylschilderij
na een foto, gemaakt door Ria Bindels-Arts; (foto rond 1938)

Op woensdagmorgen….
COMPUTERLESSEN
Op de woensdagmorgen worden er computerlessen gegeven van 9.3011.30 uur. Met uw eigen laptop, mobiele telefoon of IPad/tablet kunt u
op woensdagmorgen terecht in huiskamer “de Prôst” . De kosten
bedragen € 3,-- per lesuur. 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 vooraf niet nodig.
Informatie: Jan Janssen, tel. 51 28 57, e-mail jal.janssen@ziggo.nl.
Op donderdagmiddag….
DE SOOS
Iedere donderdag kan men in de Soos in zaal De Pub van 14.00 tot 17.30
uur rikken, jokeren, bridgen of rummikuppen.
Twee KBO-gastvrouwen bieden een helpende hand en voorzien u van
drank tegen sterk gereduceerde prijzen. Eenmaal per jaar krijgen de
deelnemers van de Soos een etentje aangeboden. Voor introducés geldt
hiervoor een eigen bijdrage.
Informatie: Truus van Baal-Arts, tel. 0485 - 51 62 30.
Op vrijdagmiddag….
BILJARTEN
Elke vrijdagmiddag wordt er van 14.00 tot 17.00 uur in café de Pub
gebiljart. Dit is vrij voor leden van de KBO. Liefhebbers zijn van harte
welkom. Informatie: Paul Seeger, tel. 0485 – 51 27 19.
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Wekelijks wandelen
Heerlijk wandelen op de maandagmorgen (9.30 uur) door onze mooie
natuurrijke omgeving! Er is ook een mannen-wandelgroep
Informatie: Lenie Smits, tel. 21 18 22.
Fietsen elke tweede woensdag van de maand
Van mei t/m september gaan we elke tweede woensdagmiddag in de
maand samen fietsen in de wijde mooie omgeving.
Start is vanaf de kerk om 13.30 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te
melden. Informatie: Riky Cöp, tel. 51 81 34.
De programmacommissie bestaat uit de volgende personen:
Jan Janssen – Doortje Stoffels – Lies Veenstra-Pubben – Annemie
Weijers – Dion Weijers – Jan Weijers

Wat gaan we doen in 2020? *
19-02-2020
Carnavalsmiddag KBO/Zij-actief/Zonnebloem
24-03-2020
Excursie Jan Linders
25-03-2020
Jaarvergadering
08-04-2020
Kienen
Mei tot en met september: elke 2e woensdag van de maand fietsen
start 13.30 uur bij de kerk.
27-05-2020
Dagreis met de bus
Juli
Excursie Emons Milsbeek
Augustus
Bedevaart Kevelaer
September
High Tea voor 80 + leden
Oktober
Themamiddag
November
Kienen
December
Bloemschikken
15 december
Kerstviering
* wijzigingen voorbehouden en deelname op eigen risico
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Voor alle activiteiten geldt:
Vertrek per fiets: v.a. de kerk / per auto v.a. Jozefplein.
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Dit is een project van de stichting Gennep
Vitaal. Deze stichting verzorgt sportlessen voor
senioren. Voor het deelnemen aan deze
sportlessen is een contributie verschuldigd van
€ 150,00 per jaar, welke in 2 termijnen wordt
afgeschreven.
Elke woensdagmorgen wordt er in zaal de Pub
in 2 groepen gymnastiek voor ouderen gegeven van
09.15 – 10.15 uur en van 10.30 – 11.30 uur.
Deze gymnastieklessen worden verzorgd door:
Lian Jansen, tel. 06-44 74 85 95 (e-mail lian.jansen@home.nl).
Mw. Tiny Verhülsdonk, tel. 51 52 96, kunt u
bellen voor groepsinformatie.

KBO/PCOB Magazine en de NieuwsWijSr
(onze maandelijkse nieuwsbrief)
Het KBO/PCOB Magazine wordt maandelijks bij u bezorgd door een
aantal vrijwilligers. U ontvangt daarbij éénmaal per kwartaal ook het
KBO Limburg Magazine.
De vrijwilligers zijn het aanspreekpunt voor de leden in hun gebied en
geven de namen van nieuwe bewoners c.q. potentiële leden door aan
het bestuur.
Het KBO/PCOB Magazine (voorheen Nestor) en de NieuwsWijSr
verschijnen omstreeks: 28 januari, 3 maart, 24 maart, 28 april, 26 mei,
23 juni, 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 24 november.
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Rayon-coördinator: Piet Cuppen, Ravensberg 2, tel. 51 49 71
Rayon 1: Mw. Liny Vogelzangs tel. 512398
Achter de Hoven, Kleineweg, Ottersumseweg, ’t Zand.
Rayon 2: Mw. Mia Toonen-de Bruin, tel. 51 71 87
Bonkelaar, Brink, De Kaar, deel St. Janstraat, deel Wilh.astraat.
Rayon 3: Hr/Mw. Cor en Toos v.Loosbroek, tel. 51 80 34
Blarenkamp, deel Bredeweg, Bgm.Janssenstr., Eikenwal, Smallepad.
Rayon 4: Hr/Mw. Frans en Diny Mans, tel. 51 13 78
Deel
Aaldonksestraat,
Hoevensestraat,
Hondsiepsebaan, Horsestraat, Oude Panovenseweg en
Panoven.
Rayon 5: Hr. Piet Cuppen, tel. 51 49 71
Berkenstraat (Heijen), Brugstraat, Houthakkersgroes, Kellerberg,
Kleermakersgroes, Korhoenstraat, Kruisstraat, Picardie,
Randweg, Spoorstraat, Steendalerstraat, Zandpoort.
Rayon 6: Mw. Doortje Stoffelen-Scherders, tel. 51 80 37
Deel Aaldonksestraat, Armenbosweg, Baasestraat, deel
Bredeweg, Kleefseweg, Roepaanstraat, Waldstraat
Rayon 7: Hr. Piet Cuppen, tel. 51 49 7
Goorseweg, Heukelomsberg en Ravensberg
Rayon 8: Hr. Theo Dinnessen, tel. 51 27 31
Koninginnestraat en deel Wilhelminastraat.
Rayon 9: Hr. Theo Dinnessen, tel. 51 27 31
Grevendaal, Steffenberg en Tiltenhof.
Rayon 10: Hr/Mw. Jacques en Riky Cöp, tel. 51 81 34
Kromsteeg, Niersweg en Nijmeegseweg.
Rayon 11: Hr./Mw. Tonnie en Ina Rutten, tel. 51 34 19
Raadhuisplein en deel St. Janstraat.
Rayon 12: Mw. Mia Geelen, tel. 51 22 36Overige: Bergen,
Gennep, Milsbeek, Plasmolen en Ven-Zelderheide
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Kroonjarigen
Als u de respectabele leeftijd van 80, 85, 90,
95 en zelfs 100 jaar bereikt (de zgn. kroonjarige) dan komen wij u
persoonlijk feliciteren. Wij bellen u van tevoren en u kunt een cadeau
uitkiezen van Boerderijwinkel ten Haaf, Arts Bakkers van Hier,
cadeaubon Groen en Kunstig van Anita Lintzen of een eetbon IkookOOK
voor het 3-gangen menu op de dinsdag bij De Reiziger.

H. Mis
Voor onze leden en overleden leden wordt ieder jaar een
H. Mis opgedragen met Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en
Pinksteren.
(geschilderd door Harry Burgers, oud-dorpsgenoot: na zijn overlijden in 2019 heeft zijn
familie dit schilderij geschonken aan de parochie en hangt in de sacristie van de kerk.)

Belastingconsulent
De KBO beschikt over een belastingconsulent. Deze geeft advies aan
onze leden en helpt desgewenst met het invullen van de
belastingaangifte. Informatie: Jan Weijers, tel. 51 22 36.

Rabobank ClubSupportActie
Als u lid bent van de Rabobank kunt u ons via de
Rabobank
ClubsupportActie
financieel
ondersteunen door uw stem op onze vereniging
uit te brengen. Alleen leden die vóór 1 april lid
zijn kunnen hun stem uitbrengen. Het
lidmaatschap van de Rabobank is gratis.
Wij weten niet alles! Laat ons weten als in uw buurt een KBO-lid ziek is
of iets te vieren heeft. Dan zorgen wij voor een passende attentie!
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Huiskamer “de Prôst”
Vanaf 4 februari 2019 heeft de
huiskamer haar deuren geopend
aan
de
achterkant
in
het
pand van “Bij Koos” aan het Raadhuisplein
(ingang via poort van Imagro). De huiskamer is
van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot
17.00 uur. Heeft u zin in een kop koffie en een praatje? Loop gezellig
even bij ons binnen! Er zijn steeds twee vrijwilligers aanwezig om het
voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Heeft u interesse om
vrijwilligerswerk te doen in onze huiskamer of wilt u meer weten?
Info: e-mail huiskamerottersum@gmail.com of tel. 0485-211 822

Gezellig…Samen koken en eten op
dinsdag bij De Reiziger
Vindt u het ook zo ongezellig om alleen aan
tafel te zitten? Iedere dinsdag kunt u van 10.00
tot 14.00 uur aanschuiven aan de grote
eettafel bij Logement de Reiziger op het
Raadhuisplein. Als u tijdig aanwezig bent krijgt
u een gratis kopje koffie aangeboden.
Voorafgaande aan de maaltijd kunt u gezellig met elkaar praten, een
kaartje leggen of helpen bij de bereiding ervan. Er wordt door gastheer
Ton Strien samen met enkele vrijwilligers een 3-gangenmenu bereid
voor de luttele prijs van € 8,00. de consumpties zijn voor eigen rekening.
Wilt u een keer aanschuiven aan deze maaltijd? Neem dan 24 uur van
tevoren contact op met Ton Strien, tel. 51 18 91.
KBO-contactpersoon: Theo Dinnessen, tel. 512731
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De dorpsondersteuner
Sinds juli 2017 is Sabine van Thiel als
dorpsondersteuner actief in Ottersum. Zij helpt bij het
vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn
en leefbaarheid. De dorpsondersteuner kijkt wat de
hulpvrager zelf kan doen en zoekt in zijn of haar
omgeving naar oplossingen.
Hieronder voorbeelden van vragen waarvoor u kunt aankloppen?
• Om langer thuis te kunnen blijven wonen, heb ik een aanpassing
in mijn woning nodig.
• Ik heb hulp nodig om mijn vervoer te regelen.
• Ik kan vanwege mijn gezondheid niet met alles meedoen, hoe
kan ik toch contacten blijven onderhouden?
• Ik kan mijn boodschappen niet meer zelf doen, welke
oplossingen zijn er te vinden?
Kijk eerst hoe u het zelf, eventueel met hulp van anderen, kunt
oplossen: buren, kinderen of kennissen. Weet u zo gauw niet wie u kunt
vragen? Dan kunt u bij de dorpsondersteuner terecht.
Wat doet de dorpsondersteuner?
De dorpsondersteuner helpt u als u er alleen niet uitkomt. Zij kan in een
grotere kring kijken. Sabine gaat overigens niet zelf de problemen
oplossen. Zij bemiddelt als het ware. Misschien denkt zij aan
oplossingen die niet bij u zijn opgekomen. Daartoe kan zij een beroep
doen op vrijwilligers of organisaties, zoals de Zonnebloem of de KBO.
De dorpsondersteuner heeft ook contacten met het team toegang van
de gemeente Gennep. Vindt u samen geen oplossing, dan komt het
team toegang in beeld.
Bereikbaarheid:
De dorpsondersteuner is een aanspreekpunt voor alle inwoners van
Ottersum. Heeft u vragen of wilt u meehelpen?
Neem dan contact op met Sabine van Thiel. U kunt Sabine bellen op 0620 94 21 15 of per mail dorpsondersteuner@dagottersum.nl.
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Maaltijd Service
Restaurant Norbertushof,
Kleermakersgroes 20 te Gennep
Vindt u het gezellig om samen met anderen uw maaltijd te nuttigen?
Dan kunt u iedere middag tussen 12.00 en 13.30 uur terecht in het
restaurant van Norbertushof. Zij serveren een dagmenu. Dit is een
driegangen-maaltijd, maar u kunt ook voor minder gerechten kiezen. Er
zijn alternatieven beschikbaar, ook als u een bepaald gerecht liever niet
eet.
Graag wel vooraf reserveren: 0485-844 111.
Slagerij Frank Verheijen Gennep
Bij Slagerij Frank Verheijen in Gennep kunt u terecht voor kant
en klare maaltijden.
Wekelijks worden diverse soorten soep en 10 verschillende warme
maaltijden bereid met verse seizoensgroenten uit de streek en vlees uit
eigen slagerij.
Door de vernuftige verpakking hoeft u de maaltijd niet in te vriezen.
Elke dinsdagavond worden de maaltijden bezorgd door dezelfde
persoon.
U kunt thuis vooraf op een lijst aangeven welke en hoeveel maaltijden u
wenst te ontvangen en deze lijst meegeven aan de vaste bezorger.
Natuurlijk kunt u uw maaltijden ook zelf ophalen in de winkel aan de
Zandstraat.
De prijzen variëren van € 1,95 voor een portie soep tot € 6,95 voor een
warme maaltijd (luxe warme maaltijden € 8,95).
Het is mogelijk een seniorenportie te bestellen. De prijs is navenant.
Inl.: Slagerij Frank Verheijen, Zandstraat 14 te Gennep,
tel. 0485-511 727. E-mail: frankverheijen9@gmail.com
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Meerijden met de Wensbus?
Met de wensbus kunt u naar uw
huisarts,
fysiotherapie,
boodschappen doen of op bezoek
bij vrienden. De chauffeur haalt u
aan huis op en brengt u naar elk
adres in de gemeente Gennep.
Verder brengt de wensbus u naar
het
Maasziekenhuis
of
verzorgingshuizen in Boxmeer en Beugen en kunt u daar ook weer
opgehaald worden. De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
18.00 uur. Tussen 10 en 12 uur zijn zij altijd bereikbaar op
telefoonnummer: 06 – 14 70 64 05 of via mail info@wensbusgennep.nl
Ritten graag één dag vooraf bestellen. Meer informatie is te lezen op
onze website: www.wensbusgennep.nl
De kosten voor ritten in de gemeente Gennep zijn € 1,50 en voor ritten
naar Beugen of Boxmeer € 2,50 per rit / per persoon.

Ouderenadviseur KBO
In deze notitie is duidelijk weergegeven waar uw zorgvragen opgelost
kunnen worden. En met de vermelding van de namen en/of
telefoonnummers van de hulpverleners erbij wordt de weg er naar toe
ook een stuk makkelijker.
Als u de stap toch nog lastig vindt, of andere vragen of problemen heeft
waarvan u niet weet waar u er mee naar toe moet, zijn in uw omgeving
hiervoor opgeleide vrijwilligers actief, die u graag ondersteunen bij het
vinden van de juiste weg. In onze gemeente zijn dat de
ouderenadviseurs (voor alle senioren, ook niet-leden):
Ina van Es
Theo Boersen

0485 517 702
0485 517 166

Barbara Belt
Henk Brinkman

0485-540 226
0485 512 014
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Team Toegang
En wat doet Team Toegang dan voor mij?
Team Toegang is verbonden aan de gemeente
Gennep.
De gemeente is verantwoordelijk voor het
ondersteunen en stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie van
haar inwoners. Kort samengevat komt het erop neer dat Team Toegang
u kan helpen bij alle zorgvragen. Denk dan aan het inschakelen van
huishoudelijke hulp, taxivervoer, gehandicaptenparkeerkaart,
aanpassingen in huis, etc. Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek
onderzoekt de medewerker van Team Toegang samen met u welke zorg
en ondersteuning u nodig heeft.
Hoe bereikt u het Team Toegang?
•

telefonisch: 0485 – 49 41 44
maandag - donderdag 8.30 – 12.30 uur, vrijdag 8.30 – 12.00
uur
• per mail: gemeente@gennep.nl
‘s Middags is Team Toegang vanwege huisbezoeken en andere
werkzaamheden telefonisch niet bereikbaar. U kunt dan wel bellen
naar het algemene nummer van de gemeente Gennep: 0485-494141.
Team Toegang belt u dan zo snel mogelijk terug.
Contactpersoon: Corry Hopman,
maatschappelijk werker en ouderenadviseur.
Informatie: steunpunt mantelzorg
Tel 0485-84 67 39
of 06-36 33 32 23.
Wapen van Ottersum
borduurwerk Doortje Stoffels
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AWBZ – WMO – Sociaal
Domein –
Positieve
Gezondheid – Buurtzorg –
Pantein – Proteion
–
Ouderenverpleegkundige – Wijkverpleegkundige - Gemeente –
Team Toegang – Dorpsondersteuner - Ouderenadviseur
Het is een veelgehoorde klacht dat men geen idee heeft waar u het
beste en het vlotste terecht kunt met zorgvragen.
Je wilt het liefst zo snel en persoonlijk mogelijk geholpen worden. Maar
door de wirwar aan instanties en regels zie je door de bomen het bos
niet meer! Ook nadat wij, de seniorenafdelingen in de gemeente
Gennep, ons uitgebreid hierover hebben laten voorlichten door o.a.
Team Toegang en een ouderenverpleegkundige, blijkt de
zorgverlenining één grote wirwar te zijn. Ingewikkeld, niet alleen voor
ouderen!
Waar kunt u naar toe als u merkt dat u wat
vergeetachtig wordt? Wie kan u (snel) helpen bij fysieke
problemen?
Huisarts
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij uw huisarts
terecht. Deze kan u doorverwijzen.
Maar weet u dat u in een aantal gevallen ook zelf
rechtstreeks contact kunt zoeken, zonder daarvoor eerst uw huisarts te
raadplegen?
In ieder kerkdorp is een team van ouderenverpleegkundigen en
wijkverpleegkundigen werkzaam, met wie u ten alle tijde rechtstreeks
kunt bellen en een afspraak kunt maken.
Deze zorgverlening wordt betaald uit de zorgverzekeringswet en net als
de huisarts zijn hier voor u geen kosten aan verbonden.
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Kort samengevat komt het hierop neer….
WAAR MOET IK ZIJN ?
Geheugenproblemen
Lichamelijke klachten
ja
nee
ja
nee
Ouderenverpleegkundige
wijkverpleegkundige
(casemanager dementie)

Wijk-

Overige vragen:
Team Toegang Gemeente Gennep
De ouderenverpleegkundige
Maakt u zich zorgen over uw geheugen, merkt u dat
u wat vergeetachtig wordt? Dan komt de
ouderenverpleegkundige bij u in beeld! De meeste
mensen willen het liefste zo lang mogelijk thuis
blijven wonen, in de eigen vertrouwde
omgeving. De ouderenverpleegkundige kan u daarbij helpen. In een
persoonlijk gesprek bij u thuis wordt samen gekeken welke zorg en
ondersteuning nodig en mogelijk is. Bij voorkeur zijn bij dat gesprek uw
partner, een van uw kinderen of een andere mantelzorger aanwezig. De
ouderenverpleegkundigen zijn werkzaam voor Buurtzorg, Pantein of
Proteion. U kunt haar rechtstreeks bellen zonder daarbij de huisarts in
te schakelen. Zij zal met u een afspraak maken en met u in gesprek gaan
over uw zorgen en de ongemakken die u ondervindt.
Daarna zal zij de nodige stappen voor u ondernemen en een plan maken
om u te helpen. Ook brengt zij uw huisarts op de hoogte.
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Onderstaande ouderenverpleegkundigen zijn allen werkzaam in de
kerkdorpen van de gemeente Gennep.
Tonnie Cremers:
06-13202565
Marion Janssen:
06-20528769
Gerry Jacobs:
06-20494873
Jos van Hoof:
06-10885625
De wijkverpleegkundige
Ondervindt u fysieke problemen en wilt u snel daarbij geholpen
worden? Dan kunt u terugvallen op de wijkverpleegkundige. Ook deze is
werkzaam bij één van de zorginstellingen Buurtzorg, Pantein en
Proteion.
U kunt daarvoor rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van uw huisarts)
bellen met:
Buurtzorg: 06 10687074 / 061328232383
Pantein: 0900 8803
Proteion:088 8500000
Met kleine teams leveren zij persoonlijke verzorging en verpleging thuis,
bijv. als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u
zelfstandig wilt blijven wonen. Zij helpen met de persoonlijke verzorging
en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij
handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist
zoals het verzorgen van wonden, insuline spuiten, het geven van
injecties of het bestrijden van pijn. Er vindt regelmatig afstemming
plaats met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt.
De wijkverpleegkundige levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van
het leven. Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg snel
worden ingezet.

-19-

Rijbewijskeuring 75+
De kosten voor een rijbewijs variëren in prijs van 30-75 euro; daar
komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs en die van
de noodzakelijke gemeentelijke formulieren nog eens bij. Alles bij elkaar
betaalt men gemiddeld 125 euro voor een nieuw rijbewijs!
Veel te duur! Dat vindt de KBO Limburg van de medische keuring, die
elke 75-plusser iedere 5 jaar moet ondergaan.
Als lid van de KBO krijgt u die keuring vanaf 30 euro.
U kunt u zich hiervoor melden elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur,
tel. 0475-381744
AED (automatische externe defibrillator)
Bij een hartstilstand belt u onmiddellijk het
alarmnummer 112. Burgerhulpverleners, die bij u in
de buurt wonen, zijn dan snel ter plaatse.
De AED-apparaten in Ottersum hangen op de
volgende adressen:
- Grogterberg 8
- Ottersumseweg 18 (Catering Wikkers)
- Voetbalvereniging Achates, St. Janstraat 66
Enkele belangrijke telefoonnummers
Politie – Brandweer – Ambulance
Politie (geen spoed)
Spoedeisende huisarts: ’s avonds,
’s nachts, weekend en feestdagen
Huisartsenpraktijk Ottersum
Huisartsenpraktijk Gennep
Huisartsenpraktijk Milsbeek
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112
0900 – 88 44
0900 – 88 80
0485 – 51 27 17
0485 – 51 23 17
0485 – 51 70 00

MACHTIGING
Naam

S€PA

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

Adres

………………………………………………………………………………………..

Postcode

………………………………………………………………………………………..

Woonplaats

………………………………………………………………………………………..

Land

………………………………………………………………………………………..

IBAN

………………………………………………………………………………………..

Datum:

………………………………………………………………………………………..

Plaats: ……………………………….Handtekening…………………………………………….
Door ondertekening van dit formulier geeft u
toestemming aan KBO St. Lambertus Ottersum om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
Hiermee geeft u tevens toestemming aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
KBO St. Lambertus Ottersum.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

KBO St. Lambertus Ottersum
Ottersumseweg 45, 6591 CK Gennep
Incassant ID NL25ZZZ401666270000
Reden betaling: Contributie en deelname aan KBO-activiteiten.
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Gelieve dit machtigingsformulier in te leveren bij:
Jan Weijers, Ottersumseweg 45, 6591 CK Gennep
of
Riky Cöp, Brink 1, 6595 AN Ottersum

Hartelijk dank!
KBO Bestuur Ottersum
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Uitnodiging 50 jarig jubileum KBO Ottersum in 2017, afbeelding schilderij Geert Vullings
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KBO Ottersum

Krachtige Bond van Ouderen!
Website: www.kboottersum.nl
e-mail: kbo.afd.ottersum@gmail.com
telefoon: 0485-51 49 81

interieur kerk Ottersum, aquarel Ria Bindels-Arts

