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Website 
De website van KBO Boschweg is nu iets meer dan 1 jaar online. Graag willen we u nogmaals wijzen op 
deze website : www.kbo-schijndelboschweg.nl 
Ook de nieuwsbrief vindt u daar. De KBO afdelingen Centrum en Wijbosch uit Schijndel hebben ook een 
soortgelijke website (vervang in de url boschweg door centrum of wijbosch). 

Fijne Feestdagen en Gezond en Hoopvol Nieuwjaar 2021 
…………….dat is wat KBO Boschweg u allen wenst. Met alles wat we dit jaar al hebben doorstaan, zijn deze 
wensen echt gemeend. Ook al zijn ook nu de omstandigheden niet ideaal, gezien de nieuwe, strenge 
maatregelen, die we zeker tot 19 januari opgelegd hebben gekregen. Houdt u aan de regels, maar 
probeer toch met elkaar, met familie en met vrienden de komende Kerst- en Oud-Nieuw periode op een 
fijne en veilige manier door te komen. 
U zult begrijpen, dat ook wij, het bestuur en de vrijwilligers van KBO Boschweg, vast zitten aan de 
beperkingen, die ons worden opgelegd. Het overzicht met activiteiten voor het nieuwe jaar 2021 zou 
normaal gesproken ook met deze nieuwsbrief worden meegestuurd, maar dat heeft nu niet zo veel zin. 
Dus nog geen datums voor de ledenvergadering, voor de reizen en voor andere activiteiten, die we elk 
jaar houden. Zo snel als mogelijk zullen we de activiteiten kalender presenteren. 
Blijf gezond, houdt u aan de maatregelen en zorg goed voor elkaar ! De Kajuit is tot minimaal 19 jan 
gesloten. 
 
Kerst- en Oud-Nieuw presentje 
Om toch iets voor de leden te doen, wordt bij u deze keer ook een presentje bezorgd. Het betreft een 
cadeau-bon, die u kunt besteden bij (bijna alle) Schijndelse winkels. Een overzicht hiervan is op de 
achterkant van deze nieuwsbrief bijgevoegd. Ieder lid ontvangt één envelop met cadeau-bon(nen). Indien 
dit niet het geval is, graag even contact opnemen met bestuur. 
We hopen, dat u er een leuke besteding mee gaat doen. We steunen hiermee de Schijndelse winkeliers. 

Bloemenbon van Roosmalen geldig tot eind januari 
De bloemenbon voor besteding bij Van Roosmalen Creatief blijft geldig tot eind januari 2021 (was eerst 
eind dec 2020). 

Nieuwe Wijkgebouw Boschweg 
Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘nieuwe Wijkgebouw 
Boschweg’. Een aantal architecten heeft een ontwerp voor het wijkgebouw (wijkcentrum én 
appartementen) gemaakt en gepresenteerd. Samen met Woonmeij, de gemeente en afgevaardigden van 
toekomstige gebruikers van het Wijkgebouw hebben we (ook ondergetekende) deze ontwerpen 
beoordeeld. Begin 2021 zal één van de architecten gekozen worden. Ook zal nog het gesprek met de 
omwonenden worden aangegaan. En dan aan de slag met bouw. 

Alle vrijwilligers…………………bedankt 
Gebruikelijk bedankt KBO Boschweg de vrijwilligers met een leuke middag, maar dat heeft afgelopen jaar 
niet kunnen plaatsvinden. Toch willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, ook in dit voor 
iedereen moeilijk jaar. 

Leden nieuws 
Martha van Houtum-van Thiel (Heidebloemstraat) is overleden. We wensen haar man, gezin en de familie 
veel sterkte met dit grote verlies. 
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