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 Iedereen nog gezond en gelukkig? 
Graag hadden we deze nieuwsbrief willen openen met een verslag van de carnavalsmiddag ! 
Maar………..dat zat er dit jaar helaas niet in. De carnavalsmiddag vorig jaar, 24 feb in de Kajuit, was de 
laatste activiteit. In de nieuwsbrief van maart vorig jaar staat daar over geschreven, evenals de vele 
andere activiteiten, die we toen nog in het vooruitzicht hadden (diner, reisjes, voorjaarsdag, etc.). Hoe 
anders is het dit jaar. 
 
Belangrijk is natuurlijk, zoals hierboven al aangegeven : blijf gezond en blijf gelukkig. Ga zo goed mogelijk 
om met de situatie van dit moment, probeer toch je sociale contacten intact te houden, steun de lokale 
ondernemers, ga erop uit naar buiten, wandelen en fietsen wanneer het kan. 
 
De moed erin houden (daar hebben ze zelfs een liedje van gemaakt !), al zal dat niet altijd voor iedereen 
gemakkelijk zijn. Meer kunnen wij als KBO Boschweg op dit moment ook niet doen. Hopen op weer 
betere tijden. Die zullen er echt wel komen, maar we moeten nog (even) geduld hebben. Hou vol. 
 
 
 
 

Leden nieuws 
Christ Korsten is overleden. Christ was de partner van Louise de Jongh. We wensen Louise en de familie veel 
sterkte met dit verlies. 
 

 

Hulp nodig bij belasting invullen? 
Wij bieden u hierbij ondersteuning, tenminste als u daarvoor in aanmerking komt. Na 15 maart kunt U 
met Jo Vermeulen contact opnemen voor het maken van een afspraak : 06 – 15 41 71 93. 
 

Verkiezingen 17 maart 
Op woensdag 17 maart zijn de 2e Kamer verkiezingen. Sommigen van u kunnen ook per brief stemmen, 
en ook is er de mogelijkheid al op maandag en dinsdag ervoor te gaan stemmen (alleen bij bepaalde 
stembureau’s). De Kajuit wordt ook ingericht als stembureau. Op zich een mooie gelegenheid om weer 
eens in de Kajuit te komen. 
Laat uw stem in ieder geval niet verloren gaan, dus : ga stemmen ! 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd 

onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. 

Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er 

een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel 

standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek 

exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-

brabant.nl/zomerfair/ 
 
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien Cuppers 

(073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een inspirerende 

Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben 

aangemeld Doe mee! 
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