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Beste KBO-leden, 
 
Graag hadden we jullie geinformeerd over onze geplande activiteiten in deze mei maand. Terugkijkend 
naar de nieuwsbrief van mei vorig jaar, dan zie je daar de aankondigingen van bijvoorbeeld de busreis 
(toen naar Volendam en dineren in ’t Wapen van Haarzuylen) en de prijsuitreiking van de kaart- en 
biljartcompetities (met als winnaars toen C. Korsten, B. van Alebeek, H. van Duynhoven, J. Lammers en 
M. Versantvoort). Ook konden we toen verslag doen van een geslaagde middag met spelletjes in de Kajuit 
en van fietstochten, die we hadden gereden.  
En niet te vergeten de Koninklijke Onderscheidingen, die werden uitgereikt aan Toon van de Meerakker 
en Henk van Uden. Dat waren nog eens tijden ! 
 
Hoe anders is het nu. Gevangen in een netwerk van maatregelen, hopend, dat het beduchte virus geen 
vat op ons zal krijgen. Natuurlijk hadden we het allemaal graag anders gehad.  
Met de verlenging van de maatregelen, in ieder geval het niet kunnen organiseren van bijeenkomsten 
met meerdere mensen tot 1 september, ziet het ernaar uit, dat we pas kunnen denken over het weer 
opstarten van de gebruikelijke KBO activiteiten na deze datum. 
 
Onze actieve leden, de gymclub, biljarters, kaarters en fietsers, worden het meest geraakt. Zij missen hun 
wekelijkse bezigheden en contacten. Hou vol, het moment, dat dit weer mag, komt hopelijk snel. 
 
Belangrijk is nu, dat we gezond blijven, zodat we hopelijk later dit jaar toch weer onze activiteiten kunnen 
oppakken. De (dag)reis hebben we nu voorlopig opnieuw gepland op dinsdag 22 september, maar het 
doorgaan daarvan is nog niet zeker. We houden jullie daarvan op de hoogte. Kijk ook voor informatie op 
de website (www.kbo-schijndelboschweg.nl). 
 
De vergaderingen en bijeenkomsten van onze afdeling, van de Cluster Schijndel, de Kring Meierijstad en 
van KBO Brabant kunnen momenteel ook niet doorgaan. Als bestuur houden we zo goed mogelijk contact 
middels telefoon, whatsapp, email en soms op straat, met gepaste afstand. KBO Brabant heeft laatst wel 
een belrondje gedaan en daarbij gevraagd, hoe het binnen onze afdeling, Boschweg, nu is. Op dat 
moment (begin april) konden we melden, dat er in onze afdeling nog geen gevallen te melden waren van 
ziekte en/of overlijden. Helaas kregen we daarna (zie ook bij onderwerp ‘leden informatie’) wat mindere 
berichten door. 
 
Blijf goed op jezelf letten, ook op elkaar, volg de aanwijzingen op, dan kunnen we ons door deze voor 
iedereen moeilijke periode heen slaan. 
 
  
 
 
 

Leden informatie 
Helaas hebben ook wij afscheid moeten nemen van een aantal leden in deze al zware tijd. Overleden zijn 
Coby Hermes-Kloppenburg, het echtpaar Bert en Jo van Uden (Primulastraat), Peter Kohl 
(Zonnebloemstraat) en Annie van Uden – van Boxmeer (Kortenaerstraat). 
Wij condoleren de nabestaanden en wensen de families van deze leden veel sterkte. 
 
Jan en Tonnie van Tilburg (woonachtig in Vught) herstellen beiden in een verzorgingshuis in 
Ammerzoden, na een verblijf in het ziekenhuis ivm corona. Een spoedig herstel gewenst. 
Ria Snijers is opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een verkeersongeval. We wensen haar 
beterschap en een snel herstel. 
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