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BESTE KBO-LEDEN, 
Dinsdag 1 maart 2022 was er een heel 
gezellige carnavalsmiddag 
georganiseerd door “de Maskotters”. 
Een middag waar onze oud-pastoor 
Bert Paquay als buutreedner optrad en 
ons kostelijk vermaakte met zijn 
grappen. Dank aan Bert, dansgarde en 
hofkapel, DJ Hans, alle oud-prinsen die 
er waren en die middag ook weer aftraden. Hulde aan de 
leden van de Maskotters die in korte tijd van voorbereiding 
deze mooie middag voor elkaar hebben gekregen. 
Machtig Moj! 
Omdat na de carnaval de besmettingen opliepen hebben we 
de opening van de soos en de jaarvergadering in maart 
afgelast. Inmiddels is de soos weer open, zijn we op excursie 
geweest en hopen in mei een dagreis te maken met veel 
leden, zonder beperkingen.  
Het lijkt erop dat we heel langzaam de coronaperikelen 
achter ons laten en we ons weer vrijer kunnen verplaatsen. 
In een ander deel van de wereld wordt juist de vrijheid 
beperkt door een afschuwelijke oorlog. Wat mogen we 
dankbaar zijn dat we (tot nu toe) in een vrij Nederland 
wonen en de mensen in oorlogsgebied een beetje kunnen 
helpen. HOUD OOG VOOR ELKAAR EN BLIJF GEZOND! 
  

Hartelijke groet, het bestuur, Toos Tiebosch 
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EXCURSIE JAN LINDERS DISTRIBUTIECENTRUM 
Aan de excursie naar Jan Linders op dinsdagavond 15 maart 
hebben 23 personen deelgenomen. We werden ontvangen 
door 3 enthousiaste medewerkers met koffie en vlaai. Na 
een korte informatiefilm werden we rondgeleid door het 
grote magazijn. Het was fantastisch om te zien wat er 
gebeurt voordat onze boodschappen in de winkels liggen! 
FIETSTOCHT  WOENSDAG 13 APRIL 
Vanaf woensdag 13 april starten we weer met de 
maandelijkse fietstochten door de omgeving. Start is om 
13.30 uur bij de kerk; bij heel slecht weer gaat het niet door.  
Onderweg zorgt de organisatie voor een 
koffie/plaspauze: de consumpties zijn voor 
eigen rekening. Opgave vooraf is niet nodig. 
KIENMIDDAG 
Woensdagmiddag 20 april houden wij een 
kienmiddag, in samenwerking met de 
Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur bij 
“Buurman”. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen; de grootste 
winnaar zijn we allemaal: we staan garant voor een gezellige 
middag met elkaar!  
DAGREIS MET DE BUS NAAR ROTTERDAM 
Onze busreis gaat dit jaar naar Rotterdam op donderdag 12 
mei. Wij bieden u een geheel verzorgde dag met busreis, 
lunch, boottocht en bij terugkomst diner in Ottersum. U kunt 
ook alleen voor het diner aansluiten aan het einde van de 
dag. Verdere informatie vindt u in bijgevoegde uitnodiging. 
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NORBERTUS WANDELTOCHT 16 APRIL 
2022 
Stichting Vrienden van Norbertus 
organiseert een wandeltocht op 
zaterdag voor Pasen 16 april. U kunt 
kiezen uit 40 en 25 km, starttijd vanaf 
7.00 uur; 20 en 15 kilometer, starttijd 
vanaf 8.00 uur; 10 en 5 km vertrek 
tussen 10.00 – 13.00 uur (5 km tocht is 

geschikt voor rolstoelen. De eindtijd is 17.00 uur; de kosten 
van deelname zijn €5,00. De opbrengsten van de 
wandeltocht en de verkopen op de rustplaatsen komen ten 
goede aan de rolstoelbus. 
Er wordt rekening gehouden met eventuele corona-
maatregelen; raadpleeg de website voor het laatste nieuws. 
Startplaats en tevens eindpunt is; Restaurant van 
Norbertushof; Kleermakersgroes 20 Gennep. 
 

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 
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Uitnodiging jaarvergadering KBO Lambertus Ottersum 
Nieuwe datum: woensdag 6 april 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 

 
Na de pauze zal Jos Heijligers ons amuseren met een aantal 
oude filmbeelden over Ottersum. 
We hopen u met velen te ontmoeten op 6 april! 
Vriendelijke groet, het bestuur. 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 26 april 2022) 


