Nieuwsbrief

KBO Boschweg Schijndel oktober-2020

Stand van zaken ‘corona’ en herstart activiteiten
Corona houdt ons allemaal nog steeds in de greep. We zijn blij, dat we kunnen mededelen, dat we toch,
zij het voorzichtig, met enkele activiteiten weer gestart zijn of gaan starten. Tegelijk realiseren we ons,
dat we moeten blijven opletten. Dus de boodschap aan u allen blijft : houdt u aan de regels, afstand
bewaren, hygiene toepassen.
Gym op maandagmorgen start weer vanaf 5 oktober
Vanaf maandag 5 oktober willen we weer gaan beginnen met de gym activiteit. Aanvang 09:30 uur, onder
leiding van Karin Willems. Vooraf zal eerst wat uitleg gegeven worden omtrent de (nieuwe) regels in de
Kajuit.
Biljarten weer gestart
Vanaf woensdag 16 september zijn we weer gestart met biljarten. Er is (nog) geen competitie, alleen vrij
spel op 2 van de 4 biljarts. Er wordt gespeeld op woensdag- en vrijdag middag. Indien nog niet opgegeven
hiervoor, neem contact op met Toon van de Meerakker.
Fietstocht
Ook is er al weer een fietstocht gehouden. Henk den Otter had een mooie route, met de Helden van Kien
als rustpunt. Dit was de eerste, maar jammer genoeg ook weer de laatste fietstocht van dit seizoen.
Hopelijk kunnen we volgend jaar april weer hiermee verder gaan.
Kienen : is er belangstelling voor?
Graag willen we weten of u belangstelling hebt en bereidheid hebt om deel te nemen aan een
kienmiddag (waarschijnlijk op ‘n vrijdagmiddag in november). Gelieve daarvoor contact op te nemen met
Jan Wouters (janwcwouters@home.nl, 073-5475184), Toon van de Meerakker
(v.d.meerakker@hetnet.nl, 06-55704065) of Wim Gevers (wim.gevers@home.nl, 06-21261478).
Kerstdiner ??
Het Kerstdiner (en activiteit) zal dit jaar niet in het Gasthuis kunnen plaatsvinden. Of het sowieso kan
doorgaan is nog maar de vraag. Achter de schermen zijn we bezig om te kijken of er toch iets
georganiseerd kan worden. Hopelijk kunnen we u daar in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen.
Rabo Clubsupport
Van 5-25 oktober kan er weer gestemd worden bij de Rabo Clubsupport actie. Hopelijk krijgt KBO
Boschweg ook uw stemmen. Heeft u hulp nodig (stemmen via internet) laat het ons gerust weten. Wij
komen eventueel bij u langs om mee te helpen. Bvd voor uw stemmen.
Nieuwe manier van betalen in Kajuit
Men moet vooraf een kaart kopen van €5, €10 of €20. Dit moet gebeuren met papiergeld, dus geen
munten. De kaart blijft onbeperkt geldig en kan eventueel later terug worden ingewisseld tegen geld. De
consumpties moeten zelf gehaald worden aan de bar. Natuurlijk blijft ook in de Kajuit de 1,5m afstand
houden van toepassing.
Leden informatie
Het is triest te moeten meedelen, dat Sjan Doll-Hendriks, nog maar sinds kort lid, eind juli is overleden.
We wensen de familie sterkte.
Wim Gevers, e:wim.gevers@home.nl, t:06-21261478 http://www.kbo-schijndelboschweg.nl

