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Beste KBO-leden, 
 
Allereerst willen we iedereen gezondheid toewensen. Waar normaal KBO Boschweg haar leden volop 
activiteiten aanbiedt, hebben we nog steeds te maken met beperkingen en maatregelen, die het (bijna) 
onmogelijk maken om iets te organiseren. Als bestuur vergaderen we weer elke maand, proberen we ook 
in samenwerking met het bestuur van de Kajuit (en zij op hun beurt met de gemeente) te kijken wat wel 
kan en mag. Wij hopen, dat iedereen zich staande weet te houden, met partner, familie, kennissen en/of 
vrienden, ook op het vlak van sociale contacten en activiteiten. 
 
Zoals de zaken er nu voor staan, zouden we vanaf 1 september weer in de Kajuit terecht kunnen. Echter, 
wij zijn van mening, dat je voorlopig alleen maar gebruik kunt maken van 2 biljarts, en misschien kien- of 
bingo-middagen. Voor beide activiteiten gelden er sowieso strenge regels : o.a. 1,5m, beperkte tijdsduur, 
hygiëne, controle bij binnenkomst, afspraken gebruik toilet en gebruik consumpties. 
 
Dus helaas nog geen : kaarten, reizen, fietstochten, gym, diners en activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst. 
Heeft u ideeën voor iets wat wel zou kunnen, laat het ons weten. 
 
Deelnemen aan de gezamenlijke jeu de boules bij Wij Liggen op maandagmiddagen kan weer. Deze zijn 
op maandag 27 juli, 10 en 24 aug, 7 en 21 sept. Inschrijven vanaf 13.00 uur aanvang 13.30 uur. 
 
Na het samenstellen van deze nieuwsbrief komen er misschien weer nieuwe inzichten en discussies, 
waardoor zelfs aannames en afspraken, die we nu nemen, weer moeten worden teruggedraaid. Houd 
daarom de berichtgeving hierover in de gaten. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Leden informatie 
Afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van de volgende leden : Jan Verhoeven 
(Weidonk), Jo Verhoeven (Lieseindsestraat) en Jo van Kessel (Groeneweg). We wensen de families veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
 
 
 

Overig 
Heeft u de bloemenbon al ingewisseld bij Van Roosmalen Creatief? Het kan nog tot eind van dit jaar. 
 
De gemeente wil één website waarop alle informatie te vinden is over zorg en welzijn in Meierijstad. 
Daarom roept zij inwoners op om de vragenlijst over de website in te vullen. De gegevens uit de 
ingevulde vragenlijsten worden gebruikt om de sociale kaart zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. 
Voor informatie en de vragenlijst ga naar : https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/gemeente-werkt-

aan-website-over-zorg-en-welzijn  

 
 
 
 
 

Aanmelden biljarten Kajuit (vanaf 1 sep), of Gasthuis (vanaf 3 aug) 
Kajuit : graag willen we weten wie er vanaf 1 sep op woensdag- en/of vrijdag-middag deel wil nemen aan 
biljarten. Het gaat om vrij biljarten, 1 uur, alleen aanwezig tijdens het spelen. Heb je interesse, neem dan 
contact op met Toon van de Meerakker : email : v.d.meerakker@hetnet.nl, of tel : 06-55704065. 
 
Gasthuis : vanaf 3 augustus al is er ook een mogelijkheid om te biljarten in het Gasthuis, maandag- en 
vrijdagmiddag van 12:00 uur tot 15:30 uur. Ook hiervoor contact opnemen met Toon van de Meerakker. 
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