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BESTE LEDEN VAN DE KRACHTIGE BOND VAN 
OUDEREN! 
Weer is er een maand voorbij met de avondklok waar u 
hopelijk niet veel last van hebt gehad. Een maand waar het 
weer zich van alle kanten heeft laten zien: ongekende 
sneeuwstorm en een pak sneeuw waar niet doorheen te 
komen was. Maar ook bracht dat een mooi beeld en nu 
tijdens de lock down extra stilte. 
Hoe hebt u deze tijd doorgebracht, was dat extra moeilijk of 
juist een beetje rust? 
Al een jaar in coronatijd, een jaar waarin best veel is gebeurd 
wat we met anderen zouden willen delen. We missen het 
samen zijn, om bij een kopje koffie onze zorgen te delen, 
maar ook om over de mooie dingen te vertellen die er zeker 
zijn en waar we samen om kunnen lachen. 
Vindt u het fijn om een stukje te schrijven en met ons 
allemaal te delen in de volgende NieuwsWijSr? Klim in de 
pen of kruip achter uw computer of laptop en deel uw 
verhaal met ons. 
 
Normaal krijgt u deze maand de uitnodiging voor de 
jaarvergadering en het jaarprogramma; misschien kunnen 
we na de zomervakantie weer enkele activiteiten aan gaan 
bieden. Dan is hopelijk bijna iedereen gevaccineerd en 
kunnen we weer samen zijn. 
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De lente staat voor de deur waardoor we weer meer naar 
buiten kunnen, de avonden worden langer en er komt 
misschien wat meer ruimte om elkaar te bezoeken.  
Nog even geduld; met het einde van de beperkingen in zicht 
houden we elkaar in het oog en wensen wij u bovenal veel 
gezondheid! 

Hartelijke groet, het bestuur,  
Toos Tiebosch 

                                                                                                                               

OPLOSSING EN NIEUWE PUZZEL 
Ook deze keer hebben we een puzzelbijlage 
waarin u zich kunt verdiepen; beschikbaar 
gesteld door Carel Thijssen uit Boxmeer, 

waarvoor hartelijk dank! Oplossingen kunt u insturen:  
kbo.afd.ottersum@gmail.com of  bij Riky Cöp Brink 1. 
Oplossing  februari: Zing met ons mee! De winnaars zijn 
Tineke Theloesen-Gröniger; Michel Thuis en Ineke Schriever-
Burgers. Zij ontvangen een kleine prijs; overige inzenders 
bedankt. 

 
INNING CONTRIBUTIE 2021 
Hartelijk dank aan allen voor het betalen van de contributie. 
Hierbij het verzoek aan degenen die geen machtiging 
hebben afgegeven om de contributie alsnog te voldoen. In 
de vorige NieuwsWijSr stond per abuis een cijfer teveel bij 
het banknummer. Het juiste nummer is: 
NL18 RABO 0140 6440 08 

mailto:kbo.afd.ottersum@gmail.com


 

3 

 

NieuwsWijSr – maart 2021 
kbo.afd.ottersum@gmail.com 

www.kboottersum.nl   - tel. 0485-514981 
 

 

 

 

                                         
CARNAVAL 2021: MASKOTTERS MACHTIG MOJ! 

 
Ondanks alles wat niet door kon 
gaan hebben we vorige week toch 
op een grootse manier carnaval 
kunnen vieren. Een enorm woord 
van dank aan “de Maskotters” die 
alles uit de kast hebben gehaald om 
er voor jong en oud een gezamenlijk 
feest van te maken. De online 
persconferenties, de versierde 

straten en voortuinen in de Tocht der Tochten, de 
kleurplaten voor de jeugd, de digitale carnavalsmiddag op 14 
februari met spelletjes, filmpjes en muziek. Jong en oud met 
elkaar verbonden in de eigen huiskamer:  
Maskotters Machtig Moj!!  
Een bijzonder compliment voor alle huisbezoeken op veilige 
afstand aan de zieken en ouderen in ons dorp. Dagenlang is 
prins Thijs met zijn raadsleden onderweg geweest met zijn 
rijdende studio om digitaal of via een praatje in de voortuin  
de betreffende mensen een hart onder de riem te steken, te 
ontmoeten en namens “de Maskotters” een presentje te 
overhandigen. Dit wordt enorm gewaardeerd en brengt de 
onderlinge verbondenheid naar voren. 
Nogmaals: Maskotters hartelijk bedankt!!                         
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NIEUWE LEDEN 

Welkom Jan van den Heuvel en Annemie Luijpers bij onze 
mooie vereniging, 
we hopen u spoedig te ontmoeten wanneer wij enkele van 
onze activiteiten weer op kunnen starten.                             

 
GRATIS VERVOER CORONA-VACCINATIE 
Ouderen vanaf 70 jaar kunnen gebruikmaken van gratis 
vervoer naar hun vaccinatielocatie met Omnibuzz, ook als u 
geen pas heeft. Het gratis vervoer geldt bij de eerste en de 
tweede vaccinatie. Na uw oproep om een afspraak te maken 
belt u naar de GGD en geeft u aan dat u met Omnibuzz naar 
de vaccinatielocatie reist. De GGD houdt hier rekening mee 
bij het inplannen. Boek vervolgens uw rit bij Omnibuzz. Bel 
hiervoor naar 0900-0699. Leden met een Omnibuzz-pas 
kunnen boeken via ritreservering@omnibuzz.nl of via 
www.omnibuzz.nl  
 
In verband met de verlenging van de lock 
down is de bioscoop voorlopig nog gesloten; 
op onze website plaatsen we een bericht 
wanneer de bioscoop weer geopend is met het volledige 
programma en de actuele richtlijnen. www.kboottersum.nl  
 
(Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 23 maart 2021)  
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