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Algemeen
KBO Boschweg is een vereniging van zo’n 320 voornamelijk ouderen, met als doel
de leden mogelijkheden te bieden om op sociaal, cultureel, sportief en communicatief
gebied bij elkaar te komen en met elkaar deze contacten te onderhouden.
Daartoe organiseert KBO Boschweg door het jaar heen vele activiteiten om deze
mogelijkheden te realiseren. Met De Kajuit als voornaamste uitvalsbasis prijzen we
ons gelukkig te beschikken over een zo goed als eigen onderkomen. De Kajuit biedt
ons een prima plek om de meeste van onze activiteiten plaats te laten vinden.
We zijn gelukkig een gezonde vereniging, ook in financiële zin. De contributie kunnen
we al sinds jaren op €20 houden. Dit geldt overigens ook voor de andere Schijndelse
KBO afdelingen.

Activiteiten
Het pakket van activiteiten, dat KBO Boschweg biedt, bestaat uit de meest
gebruikelijke soorten van activiteiten, die je bij veel KBO afdelingen aantreft.
Natuurlijk zijn ideeën voor nieuwe activiteiten altijd welkom. En waar we het liefst
zouden zien, dat al onze leden altijd overal aan mee zouden doen, zijn we ook al blij
met de aantallen, die we nu halen. Hoewel, bij sommige activiteiten zien we het
aantal deelnemers iets teruglopen. Laat ons weten wat we anders en beter kunnen of
moeten doen.
Zonder tekort te willen doen aan welke activiteit dan ook van afgelopen jaar, wil ik
hier toch de Kerstviering noemen, eind vorige maand gehouden in het Gasthuis. Een
sfeervolle middag voor ongeveer 100 aanwezigen, met optredens van Pizzicato uit
Zijtaart en als afsluiting een prima diner.
Vrijwilligers
Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? En laten we maar beginnen met de
bestuursleden, zoals we hier zitten. Maar ook alle anderen, die zich inzetten voor
KBO Boschweg. Het moet natuurlijk wel georganiseerd worden.
En om al deze vrijwilligers maar weer eens te bedanken, hebben we in november
2018 een gezellige middag georganiseerd, met o.a. een pub-quiz en een goed buffet.
Bestuur
Met het wegvallen van Henk van Uden uit het bestuur komt het aantal bestuursleden
op 6. Gelukkig is de functie van penningmeester overgenomen. De functie van
secretaris, de afgelopen jaren gecombineerd met het voorzitterschap, is nog vacant.
Graag willen we weer minimaal op 7 bestuursleden uitkomen. We zijn steeds op zoek
naar kandidaten. Heeft u interesse, laat het ons weten.
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SCC de Kajuit
Al eerder is de positie van SCC de Kajuit genoemd. Het bestuur van de stichting, die
SCC de Kajuit beheert, zijn wij, KBO Boschweg, veel dank verschuldigd. Mede door
hun inzet en organisatie, is het voor ons mogelijk de vele activiteiten tegen
beheersbare kosten neer te zetten. Ook het steeds regelen en inzetten van mensen
voor de bar, bediening, schoonmaak etc. komt op het conto van deze stichting.
Seniorenraad
In Schijndel kennen we al langere tijd de Seniorenraad. Deze is er niet alleen voor
KBO-leden, maar voor alle senioren. Hoewel er sinds enige tijd ook een
Seniorenraad binnen Meierijstad opereert, hebben wij nog vooral profijt van de
Schijndelse versie daarvan. Denk hierbij aan het boekje de Seniorenwijzer, dat elk
jaar thuis bezorgd wordt met veel informatie op allerlei gebied. Ook de bijeenkomsten
in het Spectrum, zoals in oktober over ‘eenzaamheid’ vallen onder hun
verantwoordelijkheid. In maart 2019 wordt er een ‘verkeersmarkt’ gehouden.
Nieuw wijkgebouw
Met het benoemen van bovengenoemde, gaan de gedachten ook meteen uit naar
hoe het verder zal moeten met ‘ons onderkomen’. Al vele jaren wordt er
gediscussieerd over een nieuw wijkgebouw, op de plek van de voormalige school de
Vossenberg. De vorming van de nieuwe gemeente Meierijstad heeft hier geen goed
aan gedaan. De plannen moesten opnieuw door de ambtelijke molen, en die draaien
al niet snel.
Met een nieuw aangestelde coördinator is eind 2018 weer de draad opgepakt. De
realisatie van een nieuw wijkgebouw zal niet veel eerder dan in 2021 voltooid zijn.
Wij, KBO Boschweg, maar ook andere organisaties, die nu nog van de Kajuit gebruik
maken, zullen onze eisen en wensen zo goed mogelijk proberen neer te leggen in
de plannen voor het nieuwe gebouw.
Toekomst KBO Boschweg
Ja, hoe ziet de toekomst voor KBO Boschweg eruit? Of moeten we misschien
zeggen, de toekomst van de KBO in het algemeen?
Aangezien KBO in Brabant zo’n 132.000 leden heeft, is het niet te verwachten, dat
KBO als zodanig snel zal ophouden te bestaan. Wel zijn er hier en daar afdelingen,
die zich afvragen of ze nog onder de vlag van KBO Brabant moeten blijven
doorgaan. Wij, KBO Boschweg, zien daar nog geen reden voor.
Toekomst wordt ook bepaald door wat de leden willen : eigenlijk is het ‘u vraagt, wij
draaien’. Maar dan hebben we wel enthousiaste mensen nodig voor het bestuur,
voor het organiseren van dingen, mensen om voort te zetten wat er nu is, en om
eventueel nieuwe zaken aan te boren.
Het huidige bestuur wil daar graag aan mee helpen. Wie volgt?

Secretaris KBO Boschweg,
Wim Gevers
Januari 2019
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