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Overlijden bestuurslid Cees Huijben 
Het plotselinge overlijden van bestuurslid Cees Huijben heeft ons allemaal diep geraakt. Na een kort 
ziekbed is Cees op 15 oktober overleden. Het afscheid in zijn eigen tuin was waardevol om mee te maken. 
We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte. 
Hoewel Cees pas sinds de ledenvergadering van afgelopen januari officieel in het bestuur zat, is Cees ook 
al vorig jaar actief geweest. Zijn aanwezigheid liet een nieuwe wind waaien in het bestuur, waarbij hij zijn 
jarenlange ervaring als vrijwilliger bij de Stichting Wensambulance goed kon gebruiken. 
 
 
 
  
 
 
 

Bijeenkomst vrijwilligers (komt te vervallen) 
Gebruikelijk houden we eind november een bijeenkomst met de contactpersonen en de vrijwilligers van 
het ziekenbezoek. Gezien de corona omstandigheden gaat deze bijeenkomst dit jaar niet door. Wij zullen 
de informatie, die we aan deze mensen geven, in een aparte schrijven meegeven met de volgende 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 

Rabo Clubsupport 
Indien van toepassing : hopelijk heeft u ook stemmen uitgebracht op KBO Boschweg. Daarvoor alvast 
bedankt. Over enige weken weten we de eindstand, en kunnen we laten weten, hoeveel ons ten deel is 
gevallen dit jaar. 
 
 
 
 

Stand van zaken ‘corona’ en gevolgen voor onze activiteiten 
We waren zo blij, dat we weer een begin hadden gemaakt met een aantal activiteiten. En nu, weer 4 
weken later, moeten we helaas weer pas op de plaats maken.  
Het leek zo mooi, weer biljarten en gymmen, zelfs weer een fietstocht, maar de maatregelen zijn sinds 7 
oktober weer aangescherpt. Wij als bestuur hebben toen direct de beslissing genomen om alles weer 
stop te zetten. We hebben de betrokkenen geinformeerd, en zij hadden hier begrip voor. 
Andere activiteiten, die we nog hadden willen doen (en hopelijk ook nog wel kunnen doen), zoals kienen 
en een Kerst diner, zijn voorlopig ook afgeblazen. Mochten de mogelijkheden zich weer gaan voordoen, 
dan zullen we daar zeker gebruik van maken. 
 
We hopen natuurlijk ook, dat jullie, onze leden, ons steunen in deze opstelling en bij onze beslissingen. 
Onze doelstellingen, de doelstellingen van elke KBO afdeling en andere ouderenvereniging, kunnen onder 
deze omstandigheden helaas niet nagekomen worden. Elkaar ontmoeten, sociale contacten, gezellig 
bezig zijn, juist deze zaken kunnen we momenteel niet aanbieden en niet uitvoeren. Hopende dat we snel 
weer terug kunnen naar normale omstandigheden, rekenen wij op jullie steun en vertrouwen. 
 
 
 
  
 
 
 

Bloemenbon nog steeds besteedbaar 
Heeft u de bloemenbon, die we eerder dit jaar bij u bezorgden, nog in huis? U kunt deze bon nog  tot eind 
van dit jaar inleveren bij Van Roosmalen Creatief in Schijndel. 
 
 
 
 

Website KBO Boscheg 
Ons volgen kan ook via de website. Nieuwsbrief en andere nieuwtjes komen daar tijdig op te staan :  
www.kbo-schijndelboschweg.nl 
Ook een kijkje nemen bij de andere KBO afdelingen uit Schijndel kan. Vervang in de naam van de website 
‘boschweg’ door ‘centrum’, ‘wijbosch’ of ‘hoevenbraak’ (nog niet klaar). 
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