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Dag trouwe 
leden van de 
KBO, 
Nadat de meeste 
leden volledig 
gevaccineerd 
waren zijn we in 
het najaar weer 
rustig opgestart 
met enkele 
activiteiten. De 

fietstochten met de koffiestop op anderhalve meter uit 
elkaar; de soos met alle coronamaatregelen:  het ging 
gelukkig weer door! Wat waren we blij met de herfstlunch 
bij “Buurman” waar we met 36 leden van hebben mogen 
genieten en de kienmiddag samen met de Zonnebloem! 
 
Samen met basisschool “de Brink” waren we ons aan het 
voorbereiden op de Kerstviering en het Herenkoor had de 
kerstliedjes als opluistering van de gebedsdienst al 
uitgezocht. Alles ging goed totdat wij vrijdagmorgen 19 
november bestuursvergadering hadden.                                               
Omdat in onze omgeving de coronacijfers alleen maar 
oplopen hebben we toen met pijn in ons hart de Kerstviering 
helemaal afgeblazen. Dit ging gepaard met emoties bij het 
hele bestuur. Het grootste goed, is de gezondheid van onze 
leden! 
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U te moeten teleurstellen, het annuleren van de Kerstviering 
waar elk jaar ongeveer 130 leden aan deelnemen en naar uit 
kijken: jammer, het is niet anders. 
 
Toch laten we de Kerstdagen voor u niet ongemerkt voorbij 
gaan. De kinderen van de basisschool komen toch voor jullie 
in actie……wat dit is blijft een verrassing. 
 
WAT VANDAAG NIET IS KAN MORGEN KOMEN 
VERGEET DAAROM NIET TE BLIJVEN DROMEN 
DEUREN, VANDAAG NOG DICHT GAAN MORGEN                                                           
MISSCHIEN WEER OPEN 
VERGEET DAAROM NIET TE BLIJVEN HOPEN. 
 
2021 loopt ten einde en we kijken vooruit naar 2022 waar 
we elkaar hopelijk weer mogen ontmoeten. 
Let goed op elkaar, blijf gezond en heel graag tot ziens, 
bestuur KBO. 
 
KERSTSTUKJES MAKEN/NIEUWJAARSBORREL 
Uit voorzorg en in onzekerheid over eventueel nieuwe 
maatregelen hebben we 
besloten om deze 
activiteiten niet door te  
laten gaan. 
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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. 
 
Eveneens kunt u de datum van 23 februari noteren voor het 
bijwonen van de carnavalsmiddag, samen met Zij-Actief. 
 
RABOCLUBSUPPORT 
Hierbij danken wij alle leden die 
tijdens de ClubSupportActie hun 
stem hebben uitgebracht op onze 
vereniging. We hebben € 332,07 ontvangen, ook onze grote 
dank aan de Rabobank voor deze jaarlijkse donatie! 
 

HUISKAMER DE PRȎST 
Huiskamer de Prôst houdt ook nu de deuren open. 
Gelukkig geven de richtlijnen vanuit de overheid geen 
beperkingen voor ontmoetingsplekken zoals onze 
huiskamer. 
Fijn dat de mogelijkheid tot ontmoeten, een praatje, een 
kopje koffie open blijft staan! 
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De gezondheidsvragen bij binnenkomst, het dragen van een 
mondkapje en desinfectie, 1,5 meter 
afstand, deze maatregelen blijven van 
kracht. De coronacheck is niet nodig. 
Elke woensdagmiddag is het hobby-
middag en elke vrijdagmiddag wordt er 
gezamenlijk verse soep gemaakt én 
gegeten natuurlijk. Er worden ook 
regelmatig andere activiteiten 
georganiseerd, zo is er bijvoorbeeld op dinsdag 21 december 
een rondgang door de Ottersumse kerk o.l.v. Bert Paquay. 
 
De Prôst is elke middag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 
 (NB. Als de actuele situatie aanleiding geeft tot aanpassing 
kan het zijn dat bovenstaande niet meer van toepassing is!) 
 
TIP: www.kboottersum.nl 
Op onze website kunt u, naast onze eigen informatie, onder 
de Link kbo-pcob allerlei recente informatie en aanbiedingen 
vinden vanuit de bond.  
 
 
 
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 25 januari 2022 


