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BESTE KBO-LEDEN, 
Wij zijn blij en dankbaar dat we weer van 
start mogen gaan. De coronamaatregelen 
zijn nu in een snel tempo versoepeld. En 
hoe mooi is het om dit volgende week 
samen met de Maskotters en leden van 
Zij-actief, feestelijk op gepaste wijze te 
mogen vieren. 
De Maskotters bieden de wat oudere 
jongeren ( van 50+ tot 98 jaar, ons oudste 
lid) een carnavalsprogramma aan. Het belooft een heel 
vrolijke, gezellige middag te worden; bij voorbaat hartelijk 
dank aan de Maskotters! 
Wij wensen iedereen heel veel plezier  toe. 
Houd oog voor elkaar en blijf gezond! 

Hartelijke groet, het bestuur, Toos Tiebosch 
                                                                                                        
CARNAVALSMIDDAG 50 +  OP DINSDAG 1 MAART 
Op dinsdag 1 maart is er een carnavalsmiddag voor de leden 
van de KBO en Zij-actief; ook overige 50-plussers  zijn van 
harte welkom! Het programma en de organisatie ligt bij “de 
Maskotters”, het wordt een zittende activiteit. Deze middag 
vindt plaats bij “Buurman” van 14.00 -17.00 uur, vooraf 
aanmelden is niet nodig. Haal de carnavalskleding weer uit 
de mottenballen en wees welkom! We hopen op een 
gezellige middag waarop wij elkaar na 2 jaar weer kunnen 
ontmoeten . 
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DONDERDAGMIDDAG SOOS en verdere activiteiten 
Donderdag 3 maart starten wij weer met de wekelijkse 
soosmiddag bij “Buurman”. Onze gastdames hopen hun 
trouwe bezoekers weer te verwelkomen en ook nieuwe 
gasten zijn  van harte welkom! 
Woensdagmiddag 9 maart: de algemene jaarvergadering 
over de jaren 2019, 2020 en 2021 (zie bijgaande agenda). 
Dinsdagavond 15 maart: excursie naar distributiecentrum 
Jan Linders in Nieuw-Bergen. 
  
EXCURSIE JAN LINDERS 
DISTRIBUTIECENTRUM 
Dinsdagavond 15 maart zijn we met 
maximaal 30 leden welkom voor 
een rondleiding. Ontvangst om 
17.30 uur op het servicekantoor 
van Jan Linders aan de Flammert 
1211 in Nieuw-Bergen met een film 
en verhaal over het reilen en zeilen. 
Van 18.30 – 19.30 uur krijgen we een rondleiding in 2 
groepen over en door het complex. Let op: men moet goed 
ter been zijn: in verband met veiligheid zijn rollators en 
rolstoelen niet toegestaan. We verzamelen om 17.20 uur bij 
de ingang van het servicekantoor. Opgave bij Riky Cöp via 
mail: 
coplamers6@gmail.com of telefonisch: 0485-518134 
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Uitnodiging jaarvergadering KBO Lambertus Ottersum 
woensdag 9 maart  2022 in zaal “Buurman” 
                         aanvang 14. 00 uur 

Agenda                                                                                                                                              
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van de jaarvergadering   

            d.d. 25 maart 2019  
3. Ingekomen stukken en    

            mededelingen 
4. Jaarverslag van  2019-2020-2021 door de secretaris 
5. Financieel jaarverslag 2019-2020 en 2021 door de 

penningmeester 
6. Verslag en goedkeuring van de kascontrolecommissie 

over het boekjaar 2019-2020-2021 
7.  Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 

2022, hiervoor heeft zich een kandidaat aangemeld. 
8. Toelichting activiteiten 2022 
9. Herbenoeming Riky Cöp-Lamers  en afscheid van Jan 

Janssen en Lies Veenstra-Pubben van het bestuur. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting van de vergadering 

 
Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden bij één van de 
bestuursleden (zie informatieboekje). 
Na de pauze zal Jos Heijligers ons amuseren met een aantal 
oude filmbeelden over Ottersum. 
We hopen u met velen te ontmoeten op 9 maart!  
Vriendelijke groet, het bestuur. 
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INNING CONTRIBUTIE 2022 

Hartelijk dank aan allen die de contributie voor 2022 hebben 
betaald. Van een aantal leden hebben we de contributie nog 
niet ontvangen; hierbij een herinnering.  
Het banknummer is: NL18 RABO 0140 644 008 
 
HUISKAMER ‘DE PRôST”  
Huiskamer “de Prôst” is gedurende de lockdown 
open gebleven. Dit soort 
gemeenschapsvoorzieningen hebben, mede op verzoek van 
de overheid, een mogelijkheid geboden voor ontmoeting. 
We hebben in de afgelopen weken en maanden elke week 
weer bezoekers mogen ontvangen. Nu de lockdown gelukkig 
weer (gedeeltelijk) voorbij is, kunnen we voorstellen dat 
meer mensen voor een praatje, een kopje koffie en wat 
gezelligheid de Prôst gaan bezoeken. u bent natuurlijk van 
harte welkom! 
Wist u dat er elke vrijdagmiddag gezamenlijk soep gemaakt 
(en gegeten ) wordt? 
Mocht u de keus maken om niet te komen, maar wel een 
vraag hebben, of op een ander moment behoefte hebben 
aan contact, neem dan contact op met de 
dorpsondersteuner Sabine: 
dorpsondersteuner@dagottersum.nl  06-20 94 21 15 

 
(Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 22 maart 2022)  
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