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Helaas hebben we nog steeds te maken met Corona. Er lijkt maar geen  

einde aan te komen. Hierdoor hebben een aantal activiteiten geen  

doorgang kunnen vinden. Zowel in de buurten/straten als bij de  

Wijkstichting. Gelukkig zijn de bewoners in onze wijk inventief genoeg  

om iets anders te verzinnen. Hopelijk kunnen we volgend jaar de draad  

weer gaan oppakken en leuke activiteiten organiseren voor onze buurten. 

 

 

 

25 jaar Schildwacht toren 1 

Ons appartement, bij de Wijkstichting bekend als Schildwacht Toren 1,  

bestaat dit najaar 25 jaar. Dat wilden we vieren. Op 27 november was  

een uitje georganiseerd. Een Jeu de boules wedstrijd en voor de minder  

mobiele bewoners een sjoelbakcompetitie. Hapjes en drankjes en  

afsluitend een stampottenbuffet met toetje.  

Als herinneringsprijs was er voor iedere deelnemer een osje van de “Kunstfabriek” waar kunstenaars 

met een beperking mooie dingen maken. 

Een gouden osje voor de winnaar.  Maar helaas.  Corona gooide roet in het eten. 

We hadden zelf al besloten om het niet door te laten gaan. Toen 

Ministerpresident Rutte en zijn maatje Hugo de avond ervoor ook nog met veel 

naderend onheil op de tv kwamen bleek dat een wijs besluit.  

 

De osjes hebben we met een lekker stuk gebak daarom bezorgd bij de bewoners die aan het uitje 

zouden deelnemen. Jammer, maar belangrijker is dat we allemaal gezond blijven. 

 Thea en Henriètte 
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 Sinterklaas  

De Sinterklaasviering van zaterdag 27 november 2021 kon helaas door Corona 
geen doorgang vinden. Toch wilden we de kinderen die zich hadden opgegeven 
niet teleurstellen. Daarom is er op deze dag een rondgang geweest van de  
roetveegpiet naar de kinderen om een cadeau bij hen thuis te overhandigen.  

 

 

  

Kerstbingo  Ook de kerstbingo is door Corona niet 

doorgegaan. Deze stond gepland op 

zaterdagavond 18 december 2021. 

Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, 

hebben de bingoballetjes het lot bepaald van de 

prijswinnaars van de hoofdprijzen. Iedereen die 

zich had opgegeven kreeg, per adres, een 

nummer toegewezen. Met het draaien van het 

bingo rad zijn de prijswinnaars bepaald. Om de 

trekking eerlijk te laten verlopen is dit op film 

vastgelegd. 

 

 

 

RaRa wat is dit ? 

Oplossing vorige Nieuwsbrief : Handwarmer 

1 goede suggestie ontvangen 

  
 

 

  

Deze film is te zien op de website van de wijkstichting : www.ckm-oss.nl 

De winnaars zijn : Mevr van Deerns, Ben Post, Dianne Verhagen, Patrick en Nancy Sengers, Nicole van 

Leverink en Linda en Tess. 

 

 

 

De wijkstichting heeft een bedrag ter 

beschikking gesteld aan 

buurtverenigingen om hun straat of 

buurt mooi te versieren tijdens de 

feestdagen. Hiervan is goed gebruik 

gemaakt. Hierbij enkele impressies. 

Kerst 2021 
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