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BESTE KBO-LEDEN, 
Net als vorig jaar is het in 
maart niet mogelijk geweest 
om onze jaarvergadering te 

houden. We hopen dat we in het najaar deze activiteit 
alsnog op de agenda kunnen zetten waar we in zullen gaan 
op het jaarverslag van 2020 en financiële verantwoording 
zullen afleggen; evenals over het verenigingsjaar 2019. 
 
Volgens de statuten hebben we via de NieuwsWijSr van april 
aan alle leden voorgelegd dat onze penningmeester Jan 
Weijers aftredend is en zijn bestuurstermijn wil verlengen. 
We hebben geen bericht van tegenstem of opgave van een 
medekandidaat voor deze functie ontvangen, dus hierbij is 
zijn bestuursperiode verlengd. In de jaarvergadering zal de 
verlenging van zijn termijn nog bekrachtigd worden. 
Op onze oproep voor leden voor de kascontrolecommissie 
hebben zich 2 kandidaten gemeld. An Damen zal dit jaar 
samen met Truus Billekens de kascontrole verzorgen ; Heinz 
Beumeler is benoemd als reservelid en zal volgend jaar de 
taak van Truus overnemen. 
 
Het ledenbestand bedroeg op 01-01-2020 325 personen; op 
31-12-2020 312 personen.  
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Door de uitbraak van het COVID 19 virus hebben we helaas 
alleen de carnavalsmiddag op 19 februari kunnen 
organiseren; daarna waren bijeenkomsten niet meer 
verantwoord. Het bestuur is elke maand wel bij elkaar 
gekomen, of via digitaal overleg met elkaar verbonden 
geweest. We zijn dankbaar dat we elke maand onze 
Nieuwsbrief konden bezorgen bij onze leden met grote dank 
aan onze trouwe bezorgers! Met dank aan enkele lokale 
ondernemers hebben we onze 
leden een hart onder de riem 
kunnen steken door het 
aanbieden van enkele attenties. 
Zo zijn we in contact gebleven 
met elkaar en werden oudere 
leden of alleenstaanden die hier 
behoefte aan hadden regelmatig 
gebeld.  
De bezoekjes aan onze kroonjarigen hebben op een corona-
veilige manier ook doorgang kunnen vinden; we hebben 
bezoek gebracht aan een 19-tal kroonjarigen en zijn bij 7 
langdurig zieken op bezoek geweest. 
We hebben in 2020 helaas ook van 14 leden afscheid 
moeten nemen; sterkte gewenst voor alle nabestaanden. 
Als laatste mogen we ook vermelden dat Henk Driessen en 
Dion Weijers in april werden verrast met een Koninklijke 
onderscheiding; op afstand hebben we hen gefeliciteerd en 
in de bloemetjes gezet. 
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OVERLEDEN LEDEN 
Op Eerste Paasdag 4 april is 
Elly Janssen-Spikmans overleden op de leeftijd 
van 73 jaar. Elly, echtgenote van ons bestuurslid 
Jan Janssen, is jarenlang gastvrouw geweest  

bij de soos op de donderdagmiddag en was nauw betrokken 
bij onze KBO. 
Wij wensen Jan, kinderen, kleinkinderen en naaste familie 
heel veel kracht en troost toe. 
 
NIEUWE LEDEN 
Wij vinden het fijn dat we een aantal 
nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Rien en Ans Laracker; Jan en Ingrid Maas; 
Mari van Ophuizen; Jan en Thiny van  
Griethuijsen; van harte welkom en we hopen u spoedig te 
ontmoeten als er weer activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. 
                   
LANDENPUZZEL 
Als bijlage vindt u bij deze NieuwsWijSr een puzzel, 
wederom beschikbaar gesteld door Carel Thijssen uit 
Boxmeer, waarbij u van de omschreven namen een 
landennaam moet zoeken. Oplossingen kunt u insturen via 
de mail kbo.afd.ottersum@gmail.com of inleveren bij  
Riky Cöp Brink 1.  
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De oplossing van de Beweegpuzzel:  
Wat is het toch mooi om in beweging te zijn! 
De winnaars die deze maand een prijsje ontvangen zijn: 
Coby Rensen, Wim Cillissen en Nel Ras. Proficiat! 

 
HUISKAMER ‘DE PRôST” 
Na een sluiting van 5 maanden gaan de deuren 
weer voorzichtig open. Wat kunt u 
verwachten? 
Openstelling dinsdag, woensdag en 

donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur. 
Maximaal 5 personen aanwezig, inclusief 2 vrijwilligers. 
Bezoek alleen op afspraak via mail of telefoon. 
Er wordt alleen koffie/thee verschonken; geen andere 
consumpties. 
Alle eerder vermelde maatregelen rondom mondkapjes, 
afstand bewaren en triage bij binnenkomst blijven gelden. 
U bent alleen op afspraak welkom: dit is voorgeschreven 
door de landelijke overheid. U kunt hiervoor Truus Billekens 
bellen of mailen: 06-13495811 
huiskamerottersum@gmail.com 
truusbillekens1960@gmail.com 
 
Informatie, mits bioscopen weer 
mogen openen op onze site. 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 25 mei 2021) 
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