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 Betere tijden in zicht? 
Vorige week hebben we het routeschema kunnen aanhoren, waarlangs we geleidelijk weer naar normale 
omstandigheden moeten komen. Er zitten natuurlijk nog de nodige onzekerheden en afhankelijkheden in, 
maar het geeft in ieder geval hoop. Ook de vaccinaties, die tegen de zomer bij wellicht iedereen, zeker 
van onze doelgroep, gezet zullen zijn, brengen ons dichter bij deze normale situatie. 
Als bestuur hopen we weer in de zomermaanden (juni, juli, augustus) te kunnen gaan plannen voor 
activiteiten in de periode daarna. Wie weet zelfs al een activiteit gedurende de zomermaanden. We 
houden jullie op de hoogte. 
 

Leden nieuws 
Deze maand ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van Jozien den Otter, de vrouw van  
ons bestuurslid Henk den Otter. Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. 
 

 

Rijbewijskeuring 
Er komen regelmatig vragen omtrent het keuren voor rijbewijs (vanaf 75 jaar). Op de website www.kbo-
brabant.nl/hulp-verlengen-rijbewijs/ staat alle informatie hierover. Ook een verwijzing met een lijst met 
adressen van artsen, waar je terecht kunt. Ook in Schijndel (staat niet in die lijst) kun je dit laten doen : 
dr. Musterd, Poolster 40, 073-5592339, kosten €50. 

Seniorenraad Meierijstad : meld u aan voor ons panel 
De Seniorenraad Meierijstad heeft tot doel de belangen te behartigen van alle senioren in Meierijstad. Dit 
zijn maar liefst 30.000 personen (van 55 jaar en ouder), ofwel ruim 36% van de totale bevolking van 
Meierijstad. Om een goed beeld te krijgen van wat er onder de senioren leeft, heeft de Seniorenraad de 
beschikking over een ‘opiniepanel’. Op deze manier kunnen wij de senioren bevragen over onderwerpen 
welke aandacht behoeven. Het gaat hierbij over thema’s op het gebied van Wonen, Veiligheid, Welzijn, 
Dienstverlening en Zorg. De Seniorenraad kan advies uitbrengen aan instellingen en instanties waarmee 
de Seniorenraad een convenant heeft gesloten, zoals: de gemeente Meierijstad, woningbouwcorporaties, 
zorginstellingen, Welzijnsinstellingen, BENU-apotheken en diverse andere instellingen. 
Helaas beschikken wij over nog te weinig mailadressen om een representatief gedeelte senioren te 
kunnen bevragen. Vandaar deze oproep aan alle senioren: geef uw e-mailadres door op de website van 
de Seniorenraad: https://seniorenraadmeierijstad.nl/aanmelden-activiteiten/ 

Uiteraard worden de privacyregels in acht genomen. 
 
 

 

Status nieuwe wijkgebouw. 
Afgelopen maanden, vanaf december 2020, is er een keuze gemaakt voor de architect van het nieuwe 
wijkgebouw (en tevens boven- en omliggende bebouwing). Samen met het nieuwe bestuur van 
Woonservice Boschweg (Gasthuis + nieuwe wijkgebouw) is er overleg geweest tav indeling en layout van 
het gedeelte, wat KBO Boschweg en andere gebruikers van het gebouw gaan gebruiken. Binnenkort 
zullen de gemeente en Woonmeij de plannen definitief maken en dan ook gaan voorleggen aan de 
omwonenden en belanghebbenden. De bouwopdracht zal worden verstrekt, en dan kan hopelijk eindelijk 
de ‘schop in de grond’. De verwachting is, dat de oplevering pas ergens in 2023 zal plaatsvinden. Nog 
even geduld dus, we houden onze Kajuit nog een poosje in ere ! 
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