
 

 

 

  

ATTENTIE – ATTENTIE 
APRÈS-SKI-AVONDEN IN 2020 GAAN HELAAS NIET DOOR 

 

 

  

Geachte leden, 

 
Gezien de corona-maatregelen mogen slechts bijeenkomsten georganiseerd 

worden met maximaal 30 personen. Daarbij moet de regel van 1,5 meter 

afstand houden gewaarborgd zijn. De kantine van OSO voldoet niet aan die 

vereisten om daar verantwoord een après-ski-avond te houden. Daar is bij-

gekomen dat sportverenigingen hun kantines hebben moeten sluiten. Het 
schenken van drank is verboden. Het wel of niet houden van een après-ski-

avond is met dat alles de eerste maanden als vraag niet aan de orde. 

Helaas, wij zullen elkaar dit jaar dus niet meer kunnen ontmoeten op een 

après-ski-avond. De geplande avonden op 6 november en 4 december a.s. 
komen dus te vervallen. De Algemene Ledenvergadering zal ergens in 2021 

plaats moeten vinden. 

Over doorgang van de geplande après-ski-avonden in 2021 zullen wij u eind 

dit jaar berichten. 
 

Als vereniging bestaan wij vrijwel geheel uit leden die tot de risicogroep der 

ouderen behoren. Gelukkig voelen de meesten van ons zich nog zo vitaal, 

dat ze niet als een bejaarde gezien willen worden. Laten wij nuchter blijven 

tegenover de wanhopige waanzinnigen die rondlopen in onze samenleving 
en die vinden dat wij toe zijn aan een vertrekpremie naar het hiernamaals. 

Gelukkig is hyperig gedrag ons vreemd. De soberheid van de jaren 40, 50 en 

60 waarin wij zijn opgegroeid, heeft ons geleerd met weinig tevreden te zijn, 

ons zelf te kunnen bezighouden en goed en gedisciplineerd voor ons zelf te 
kunnen zorgen. Dat is een immuniteit, die ons het uithoudingsvermogen 

geeft om rustig de komst van een bevrijdend vaccin af te wachten. 

Wij wensen u allen toe vrijwaring van besmetting door het coronavirus. 

Houdt daartoe goed afstand, draag een mondkapje in winkels en andere 
openbare ruimtes, blijf bewegen, liefst in de vrije natuur, luister veel naar 

muziek en stel je in op virtueel knuffelen. 

 

Het bestuur. 
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