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Beste mensen, 
De bijeenkomsten zijn weer 
mondjesmaat opgestart. Sinds 
kort zijn de 
coronamaatregelen verder 
versoepeld, de 1,5 meter-
regel is afgeschaft. Toch 
blijven we rekening houden 
met corona en moeten we 
een QR-code laten zien 
(vaccinatiebewijs) zoals bij de 
herfstlunch die onder de 
horeca valt.  

Een vaccinatiebewijs is erg belangrijk, zeker voor de ouderen 
die er graag op uit gaan zoals naar de bijeenkomsten van de 
KBO. Want thuis blijven en niet onder de mensen komen 
betekent eenzaamheid. En dat moet ten alle tijden 
voorkomen worden! 
 
 In het laatste KBO/PCOB magazine staat : hoe kom ik aan 
een corona-pas? Ook zonder smartphone. 
Het is tijd om de draad weer op te pakken. 
 
In het KBO –nieuwsblad van Boxmeer staat een gedichtje 
wat ik u niet wil onthouden. 
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STINKDIER 
Een stinkdier runt in Ottersum  
een luxe winkel in parfum. 
De zaken lopen als ’n trein.  
Hij zegt: laat mij maar stinkdier zijn. 
Als ik mijn handeltje bekijk 
word ik van parfum stinkend rijk! 
 
Houd oog voor elkaar en blijf gezond, graag tot ziens. 
Namens het bestuur, Toos Tiebosch-de Kleijn 
 
KIENMIDDAG 3 NOVEMBER 
Op woensdag 3 november organiseren de Zonnebloem en 
de KBO kienen voor iedereen. Er zijn mooie prijzen 
beschikbaar. We hopen op een grote opkomst. Da’s gezellig 
en ….. goed voor de pot! Aanvang 14.00 uur in zaal 
“Buurman”. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. 
 
KERSTSTUKJES MAKEN 
Deze middag vindt plaats 
op dinsdag 7 december 
bij “Buurman” aanvang 
13.30 uur. De eigen 
bijdrage bedraagt 
€15,00, maximaal 25 
deelnemers. Vanaf 
vrijdag 29 oktober kunt u zich hiervoor opgeven bij Riky Cöp 
(coplamers6@gmail.com) of 06-33866783; er geldt vol= vol. 

mailto:coplamers6@gmail.co
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NIEUWE LEDEN 
We zijn blij met de 
aanmelding van een aantal 
nieuwe leden. Welkom 
aan Mario Kamps en Wil 
Basten als gastlid en Nieky 

Geurts-Smeets, Marcel van den Berg en Roel en Thea Speklé 
als lid van onze vereniging. We hopen u spoedig een keer te 
ontmoeten bij één van onze activiteiten. 
 
KERSTVIERING 14 EN 15 DECEMBER EN 
NIEUWJAARSBORREL 13 JANAURI 2022 
Zoals u in de vorige NieuwsWijSr 
heeft kunnen lezen zal de Kerstviering 
dit jaar een andere  opzet krijgen. In 
verband met het maximale  
aantal bezoekers zal er op 2 
ochtenden een Kerstviering 
plaatsvinden in samenwerking 
 met basisschool “de Brink”. 
Informatie hierover en 
aanmeldingsformulier vindt u in de 
volgende NieuwsWijSr.  
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Verder kunt u de volgende datum  
alvast in uw agenda zetten:  
Donderdagavond 13 januari 2022 hopen we u allen te 
ontmoeten op onze Nieuwjaarsborrel vanaf 17.30 uur bij 
“Buurman”. 
Ook hiervoor vindt u volgende maand een 
aanmeldingsformulier. 
 
JAARVERGADERING 2022 
Nadat de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 geannuleerd 
zijn i.v.m. de corona uitbraak hopen wij op woensdagmiddag 
9 maart 2022 onze jaarvergadering te kunnen organiseren. 
De verslagen van de afgelopen 3 jaren zullen deze middag 
besproken worden; daarna volgt nog een leuke activiteit. 
Noteer de datum alvast in uw agenda. 
 
 
1 x in de maand geldt er op 
dinsdagmiddag een speciaal KBO 
tarief voor leden. 
Het volledige programma en de richtlijnen staan op de 
website van  KBO  Ottersum. 
 
 
 
 
Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 30 november 2021 


