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BESTE KBO-LEDEN, 
“oud mogen worden is een gunst, 
ouder worden is een kunst….” 
Deze tekst staat op de voorkant van ons informatieboekje 
van 2020. 
Wie had aan het begin van 2020  kunnen denken dat het 
heel veel ouderen onder ons niet werd gegeven om ouder te 
worden doordat zij overleden aan het coronavirus; en is het 
voor jong én oud een kunst geweest om het leven zo goed 
mogelijk te laten door gaan en de moed erin te houden. 
We hopen met u op een beter jaar! 

Hartelijke groet, het bestuur 

                                                                                                                               

DECEMBERPUZZELS - 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 dierenpuzzel: 1. tortelduif; 2. reuzenpanda; 3. 
struisvogel; 4. coloradokever; 5. speenvarken; 6. 
eendagsvlieg; 7. slingeraap; 8. regenboogforel; 9. 
roodborstje; 10. snoekbaars. Oplossing kerstpuzzel: Zalig 
Kerstmis. De winnaars zijn : Jan Welles, Els van den Heuvel; 
Nelly Knops en Truus Billekens. Zij ontvangen een kleine 
prijs; overige inzenders bedankt. 
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INNING CONTRIBUTIE 2021 
Eind januari vindt de automatische incasso plaats van de 
KBO contributie voor 2021. 
Verzoek: heeft u geen automatische incasso dan verzoeken 
wij u om zo spoedig mogelijk de contributie van 2021 te 
voldoen in verband met de afdracht aan de bond. 
NL18 RABO  
0140 644 008 08    
Hiervoor hartelijk dank!  
                                                                                      
                                                                   
 KERSTATTENTIE 

 Dinsdag 15  en woensdag 16 
december: het was in een woord 
geweldig!  
De gesprekjes aan de deur, de 
blijdschap en dankbare 
reacties en de creatieve manier 
waarop onze bezorgers de 
attentie kwamen aanbieden bij al 
onze leden. Het was een feest om 
elkaar voor de feestdagen nog te 
zien en wat gezelligheid, een 
kaartje  en een lichtje aan te 

bieden. Mooi dat we hierdoor toch samen Kerstfeest hebben 
kunnen vieren. 
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In het bijzonder willen wij 
enkele mensen bedanken. 
Bakkers van Hier voor het 
bakken en sponsoren van 
de heerlijke kersstol. 
Doortje Stoffels bedanken 
we voor het haken van 230 
hoesjes als versiering voor 

het kerstlichtje en de goede zorgen voor alle inkoop. Het 
lovende artikel dat hierover geplaatst is in “de Gelderlander”  
begin december is oprecht verdiend! 
Alle kinderen van basisschool “de Brink danken wij voor het 
maken van een prachtige kerstkaart met kerstwens: jong en 
oud samen sterk in deze coronatijd!  
Bovenal onze bezorgers willen wij oprecht bedanken voor 
het op veilige afstand aanbieden van de attentie; mede 
namens het bestuur. 
Bijzonder was het aanbieden van de attentie aan ons jongste 
lid, mevrouw Tosja Mom, en oudste lid mevrouw Mia 
Toonen-Cillisen, door Ciske van den Bosch en Daley 
Ackerman,  leerlingen van basisschool “de Brink”. We willen 
hierbij hun directeur Marjan van Eijk  hartelijk dank zeggen 
voor het prachtige initiatief en de bijzondere kennismaking 
met elkaar.  
De geplaatste foto’s spreken voor zich! 
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NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 
Hierbij willen wij u wijzen op de Nieuwsbrief vanuit de 
ouderenorganisatie die wij regelmatig plaatsen op onze 
website. Regelmatig staan hier leuke aanbiedingen in maar 
vooral ook actuele en nuttige informatie zoals bijvoorbeeld 
de laatste richtlijnen van het RIVM en het 
vaccinatieprogramma rondom Covid 19. Deze brief kunt u 
ook zelf via de mail aanvragen.  

 
NIEUWE LEDEN 
Welkom Michel Thuis bij onze mooie 
vereniging, 
we hopen u spoedig te ontmoeten wanneer wij enkele van 
onze activiteiten weer op kunnen starten.                             

 
 
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 februari 2021)  

http://www.kboottersum.nl/

