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Beste KBO-leden, 
 
Wie had ooit kunnen voorzien, dat we in zulke omstandigheden terecht zouden komen. Geen tot weinig 
sociale contacten, binnen blijven, hopen, dat we gezond blijven, om maar een paar dingen te noemen, 
waar we ons aan moeten houden. Overbodig om te zeggen, dat ook alle activiteiten van KBO Boschweg 
tot 1 juni komen te vervallen. Dus behalve de wekelijkse soosmiddagen ook geen Sport&Spel middag op 
20 april, geen dagreis op 19 mei en geen prijsuitreiking op 20 mei. Ook de fietstochten in april, en mei 
gaan niet door. 
 
Hopelijk kunnen we in het najaar sommige activiteiten alsnog plannen. De (dag)reis hebben we nu 
opnieuw gepland op dinsdag 22 september. We houden jullie daarvan op de hoogte. Kijk ook voor 
informatie op de website (www.kbo-schijndelboschweg.nl). 
 
 
 
 
 

Vragen, contact ? 
 
Gezien de wat onzekere en gekke omstandigheden, kunnen we ons voorstellen, dat er vragen zijn, of dat 
er behoefte is aan een contact-momentje. U kunt hiervoor één van onderstaande bestuursleden bellen : 
 
Wim Gevers – 0621261478, Christien Verbruggen – 0612828888, Toon van de Meerakker – 0655704065, 
Jan Wouters – 0642839422, Henk den Otter – 0629307766, Jo Vermeulen – 0615417193, Cees Huijben – 
0613598438. 
 
Ook heeft KBO Brabant een flyer bijgevoegd, waarbij het mogelijk is u op te geven voor een zogenaamde 
belcirkel. Zie hiervoor de bijlage. 
 
 
 
 
Meerdaagse reis (aug/sep) 
Evenals vorig jaar wordt er door KBO Schijndel (Centrum) een meerdaagse reis georganiseerd, hopelijk 
kan de reis doorgaan. Voor informatie zie de bijlage. 
 
Vertrek op zondag 30 augustus en terugkomst op zondag 6 september (8 dagen). 

De reis gaat door bij een deelname van minimaal 35 personen. Er kunnen maximaal 50 personen mee. 

De kosten bedragen € 649,00 per persoon.(toeslag 1-persoonskamer € 75). 

 
Indien u belangstelling heeft, neem dan met Wim Gevers (06-21261478, of wim.gevers@home.nl) 
contact op. U krijgt dan een aanmeldformulier thuisbezorgd of opgestuurd. 
 
 
 

Een hart onder de riem 
 
Met een mooi, fleurig kaartje hopen we onze leden een hart onder de riem te kunnen steken in deze 
vreemde tijden. Houdt u aan de regels, maar zorg er ook voor, dat u contact blijft houden met familie, 
vrienden en buren. 
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