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Beste leden van de KBO, 
Beste mensen, 
Na een zonovergoten 
zomer zijn we van 
start gegaan met een 
mooi programma, 
samengesteld door de 
activiteitencommissie. 
Woensdag 21 
september 2022 is het 
najaarsprogramma 
geopend met een culturele middag georganiseerd door de 
Molukse groep Rumah Sagiso uit Gennep. Met 20 personen 
hebben ze ons laten genieten van mooie muziek, dans en 
zang en een modeshow. Er waren verschillende cakejes bij 
de koffie om te proeven en er was gezorgd voor lekkere 
gerechtjes in de pauze. We hebben met 38 leden genoten 
van een zeer gezellige middag. 
Iets heel anders zijn de zorgen waar de meesten van ons 
mee te maken krijgen of hebben. De energierekening liegt er 
niet om en de dagelijkse boodschappen worden steeds 
duurder. Het is niet vanzelfsprekend dat we de verwarming 
hoog zetten, terwijl de winter er aan komt. Toch ben ik 
optimistisch over de toekomst.  
Samen staan we sterk en tijdens de bijeenkomsten van KBO 
kunnen we veel delen, schroom niet de zorgen uit te spreken 
en als het nodig is hulp te vragen. 
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Maar vergeet zeker niet te genieten van de prachtige 
herfstkleuren die er aan komen, en ook de herfst van ons 
leven kan kleurrijk zijn. 
Een klein verhaaltje wat er in de vakantieperiode gebeurd is 
in Ottersum 
We hebben (hadden) in Ottersum het bakkerspaadje, bij de 
meesten van jullie bekend: de verbinding tussen 
Wilhelminastraat en St. Janstraat. We kennen ook het 
Pieter- pad van Groningen naar Maastricht. 
Wat wil nu, aan beide beginpunten woont een Pieter en zo is 
er iemand op het idee gekomen om het bakkerspaadje om 
te dopen naar ‘PIETERPAD ‘officieel geopend door 
burgemeester Hans Theunissen die mooie naamborden  
uitreikte aan Pieter Arts en Pieter Coopmans onder de 
komische tonen van drum-en showband Vanitas et 
Solemnitas, (enkele inwoners Ottersum) . 
Het is zeer de moeite waard om in beweging te komen en 
het Ottersumse PIETERPAD te lopen.  Hoe mooi is het op een 
verjaardag of waar dan ook trots te zeggen: IK HEB HET 
PIETER PAD GELOPEN! 
Houd oog voor elkaar, blijf gezond en heel graag tot ziens! 
Toos Tiebosch 
 
OVERLEDEN LEDEN      
Nelly Goossens-Stoffele, overleden op 27 
augustus 2022  op de leeftijd van 79  jaar. We 
wensen haar kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte toe. 
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WELKOM 
We zijn blij met de aanmelding van een 
nieuw lid: Lia Mans-Noy. 
Veel plezier en we hopen u spoedig te 
ontmoeten bij onze activiteiten.   

                                                                                        
DATA ACTIVITEITEN 2022 
 
FIETSTOCHT 12 OKTOBER 
Start om 13.30 uur bij de kerk; LAATSTE VAN HET SEIZOEN. 
THEMAMIDDAG 2 
NOVEMBER : 
geheugentraining 
zie bijgaande 
uitnodiging 
 
KIENMIDDAG woensdag 9 november 
In samenwerking met de Zonnebloem bij Buurman 
KERSTSTUKJES MAKEN WOENSDAG 7 DECEMBER 
KERSTVIERING DONDERDAG 15 DECEMBER 
 
KIENEN VOOR DE ROLSTOELBUS VAN NORBERTUS 
Dinsdagmiddag 25 oktober om 14.00 uur bent u allen van 
harte welkom in “de Goede Herder” aan het Europaplein in 
Gennep. De opbrengst van deze middag is bestemd voor het 
laten rijden en het onderhoud van de Norbertusbus. 
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KERSTREIS MUNSTER WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 
Op 30 november organiseert KBO Gennep een busreis naar 
de Kerstmarkt in Münster met afsluitend een diner in 
Babberich. Vertrek: 8.30 uur; thuiskomst ca. 21.45 uur. 
Indien de bus niet vol is kunnen KBO-leden van de andere 
ouderenverenigingen in de gemeente zich hiervoor opgeven.  
Uitgebreide informatie van deze reis is te vinden op de 
website van KBO Gennep. Indien u mee wilt en er is plaats 
dan wordt u na inschrijving op een lijst geplaatst en krijgt u 
t.z.t. bericht. 
Aanmelden : secretaris@kbogennep.nl 
 
DONDERDAGMIDDAG: SOOSMIDDAG BIJ BUURMAN 
Weet u dat er elke donderdagmiddag onder het genot van 
een kopje koffie of een drankje, verzorgd door onze 
gastdames, de gelegenheid wordt geboden om  in 

gezelschap van anderen een 
kaartje te leggen, te 
rummicuppen, een ander 
spelletje te spelen of te 
bridgen? Ook voor een 
gezellig gesprek en samen 

buurten maken we tijd! Loop eens een keer bij ons op de 
soos binnen, u bent van harte welkom van 14.00-17.00 uur 
bij Buurman. 
 
Bioscoopprogramma staat op onze website. 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 25 oktober 2022  ) 


