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Rabo Clubsupport 
Vorige keer hebben we de stemmers op KBO Boschweg al bedankt. Jullie stemmen hebben ons €461 
opgeleverd. Allemaal bedankt voor jullie support.  
 
 
 
 

Stand van zaken ‘corona’ en gevolgen voor onze activiteiten 
We zijn blij aan te kondigen, dat we toch weer, zij het op kleine en beperkte schaal, gaan beginnen met 
de activiteiten biljarten en gym. Activiteiten, die we ook al eerder waren gestart, maar kort daarna al 
weer gedwongen waren om er weer mee te stoppen door aangescherpte maatregelen. 
Houd er wel rekening mee, dat er verder geen faciliteiten zijn in de Kajuit. Dus : er wordt geen koffie/thee 
en drank geschonken. 
 
Jammer blijft het, dat we de activiteiten, waarbij we meestal veel leden kunnen verwelkomen (denk aan 
Sinterklaasviering met bingo, Kerstviering met diner), niet kunnen laten doorgaan. Veel is nog onduidelijk 
en onzeker, en dus helaas, deze activiteiten gaan dit jaar niet door. 
 
We hopen, dat iedereen een manier vindt om deze fijne tijd van het jaar toch, waar het kan met familie 
of vrienden, samen te zijn en te genieten van deze tijd. 
 
Sinterklaas heeft aan ons gedacht. De Goedheiligman is zo goed geweest om voor iedereen een lekkere 
chocolade letter af te geven. Als het goed is, heeft ieder lid er eentje door zijn of haar brievenbus binnen 
gekregen. Geniet ervan, laat het je smaken. 
 
Ook voor de Kerst en Nieuwjaar hebben we nog een leuke attentie voor iedereen, meer daarover in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
  
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Leden nieuws 
Overleden zijn : Gonny de Bresser, Harrie van de Heuvel (ex-lid) en Ger van Rooijen. We wensen de 
familie veel sterkte met dit verlies. 
 

Biljarten…..herstart vanaf vrijdag 27 nov 
De biljarters beginnen weer vanaf vrijdag 27 november. De eerder gedane opgaves en indelingen zijn 
bekend. Voor vragen kun je terecht bij Toon van de Meerakker. 
 
 
 
 

Gym…..herstart vanaf maandag 30 nov 
De gym leden starten weer op maandag 30 november. 
 
 
 
 

Rijbewijskeuring ook mogelijk in Schijndel 
Keuring voor verlenging rijbewijs is nu ook mogelijk bij huisarts Musterd in Schijndel : tel 073-5492339, 

kosten €50. 


