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BESTE LEDEN VAN DE KBO  
Zoals u ziet starten we het verenigingsjaar met een nieuw 
modern logo , in een extra brief heeft u over de 
veranderingen kunnen lezen. 2022 ligt weer achter ons. 
Heeft u allen een goede decembermaand gehad? Een heel 
nieuw jaar ligt voor ons. 2023 , alsnog de beste wensen. 
Volgens deskundigen mag dit  maar tot en met drie koningen  
(6 januari) maar we kunnen ons  voornemen  regelmatig 
iemand een mooie dag toe te wensen. We gaan er met z’n 
allen een goed verenigingsjaar van maken. Het jaar 2022 is 
met een mooie kerstviering afgesloten. Al de kinderen van 
de basisschool (inclusief de Oekraïense) hebben voor jullie 
allemaal heerlijke koekjes gebakken en bij Buurman  heeft 
groep 8 ze u aangeboden. De vaste bezorger of een 
bestuurslid bezorgde de attentie bij de leden die niet bij de 
kerstviering waren. We zijn het jaar gestart met een 

gezellige ontspannen middag bij 
Buurman verzorgd door Frans van 
de Pas met mooie herkenbare 
verhalen van vroeger. Aan de 
leden met een ons bekend 
mailadres heeft Riky een 
herinneringsmail gestuurd, in de 

toekomst ongeveer twee dagen voor een activiteit krijgt u 
weer een mail. We gaan ons opmaken voor het carnaval: 
gewoon samen genieten van de dansgarde, een buut van 
Bert Paquay, van muziek, van de Maskotters en van elkaar. 
We gaan er een gezellige middag van maken , iedereen is 
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welkom.  Ben je 50 0f 90: ieder kan op zijn of haar manier( 
meedoen) genieten van al de optredens. Een toepasselijk 
lied is GENIET VAN HET LEVEN! 
Lieve mensen houd oog voor elkaar, zeg elkaar met een 
glimlach goede dag , kost niets !Blijf gezond en heel graag 
tot ziens. Met vriendelijke groet, Toos Tiebosch 
 
OVERLEDEN LEDEN 
Nelly Hoesen-Vervoort, overleden op 29 
november 2022 op de leeftijd van 84 jaar. We 
wensen haar echtgenoot Jan, kinderen en 
kleinkinderen  veel sterkte en troost. 
Jean Cöp, overleden op 25 december 2022 op de leeftijd van  
88 jaar. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte en troost. 
Jan Coopmans, overleden op 12 januari  2023 op de leeftijd 
van 88 jaar. Wij wensen zijn echtgenote Mariet; dochter 
Jeanine en familie veel sterkte en troost. 

 
WELKOM 
We mogen 4 nieuwe leden 
verwelkomen: Rob en Conny de 
Pree en Martin en Annie Cuijpers. 
Veel plezier bij onze vereniging en 

we hopen u spoedig te ontmoeten bij onze activiteiten. 
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CARNAVALSVIERING WOENSDAG 15 FEBRUARI 
U bent allen van harte welkom op deze gezellige middag, die 
wordt georganiseerd samen met Zij-actief en met 
medewerking van de Maskotters. We worden verrast met 

dans van de dansgarde, een buut, 
muziek en ook de Maskotters 
zorgen voor vermaak. Haal na  
twee coronajaren uw 
carnavalspak weer uit de 
mottenballen en kom naar 
“Buurman.” Deze middag start 
om 14.00 uur. 

 
OPROEP BASSISCHOOL ‘DE BRINK’                                     

Op basisschool De Brink hebben we iedere maand een 
creatieve middag in de breedste zin van het woord.                                       
We noemen dit Kunstkriebels!                                                                                     
Data: woensdag 15 februari- vrijdag 17 maart-woensdag 19 
april- woensdag 31 mei-vrijdag  9 juni van 12.30-14.00 uur.  
Iedereen die zin heeft mag met een groepje kinderen 
knutselen. U mag zelf aangeven wat u wilt gaan doen en met 
hoeveel kinderen u die activiteit wilt doen.  
Misschien houdt u van breien, kaarten maken of kunt u goed 
schilderen, maar denk ook aan koken, gedichten schrijven, 
een nieuwe taal leren enz.  
Wilt u meedoen of heeft u vragen, meldt u dan aan 
bij Katia Oome: E-mail adres: k.oome@lijn83po.nl  

mailto:k.oome@lijn83po.nl
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OPROEP BELASTINGINVULLERS KBO                                                        
Afdeling Limburg is op zoek  naar leden die behulpzaam 
willen zijn bij het invullen van de belastingaangifte van haar 
leden. Heeft u belangstelling, dan kunt u dit kenbaar maken 
voor 1 februari via een bericht naar 
kbo.afd.ottersum@gmail.com               
 
DOORGEVEN MAILADRES                                                                          
Indien uw mailadres nog niet bij ons bekend is kunt u een 
berichtje sturen naar coplamers6@gmail.com 

WINKELREIS NAAR DEVENTER                                                                    
Afdeling Gennep gaat op 14 april met de bus naar Deventer, 
vertrek om 9.00 uur, terugkomst om 17.00 uur. U heeft tijd 
om te winkelen, musea te bezoeken of een terrasje te 
bezoeken. Kosten  zijn tussen € 15,00/€ 18,00 afhankelijk 
van aantal deelnemers. Verder informatie kunt u vinden op 
onze website: www.kboottersum.nl 

INNING CONTRIBUTIE 2023                                                              
Eind januari vindt de automatische incasso plaats van de 
KBO contributie van 2023. Heeft u geen automatische 
incasso dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk de 
contributie van 2023 te voldoen in verband met  de afdracht 
aan de bond op 01-02-2023. 

Het banknummer is: NL18 RABO 0140 644 008 
 

Volgende NieuwsWijSr verschijnt op  28 februari 2023. 
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