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 Weer (voorzichtig) starten met activiteiten. 
Gelukkig is het (weer) zover, dat we met bepaalde activiteiten kunnen gaan starten. In de week vanaf 31 
mei zullen we weer gaan beginnen met het biljarten op woensdag en vrijdag. Zie daarvoor ook verderop 
in deze nieuwsbrief. In overleg met Karin Willems (gym lerares) zullen we de gymlessen pas weer 
hervatten vanaf begin september (ervan uitgaande, dat het dan mag). Ook kun je meedoen met de 2-
wekelijkse jeu de boules middag op maandag (zie ook verderop). Verdere activiteiten in het najaar zullen 
we later bekijken, hopelijk wordt dan ook de versoepeling nog verder doorgevoerd. 
 

Leden nieuws 
Nollie Holtman-Floris is overleden. In het verleden is Nollie kort bestuurslid geweest en heeft ze als 
contactpersoon de nieuwsbrief enige tijd mee helpen bezorgen. Wij wensen de familie sterkte. 
 

 

Biljarten op woensdag- en vrijdagmiddag. 
Vanaf woensdag 2 juni wordt het biljart weer hervat. Toon van de Meerakker neemt met de (bekende) 
biljarters contact op, maar u kunt hem ook zelf benaderen : 06-55704065. 

Jeu de boules op maandagmiddag. 
Om de 2 weken kan er meegedaan worden met jeu de boules op de banen aan de Leemputten. 
Inschrijven vanaf 13:00u, aanvang 13:30u. Kosten per deelname €1,50. 

Interesse in organiseren fietsttochten? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fietser, die 1x per maand (apr-okt) een fietstocht van ongeveer 
30km wil organiseren voor onze leden. Rustig fietsen, met 10-15 personen, met onderweg een 
mogelijkheid tot pauze met koffie/thee, dat is wat we ons hierbij voorstellen. Wie wil? Neem contact op 
met onderstaande emailadres of telefoonnr. 

Contributie verhoging per 1/1/2022. 
Zoals ingestemd door de leden tijdens de ALV van januari 2020, gaan we de contributie per 1/1/2022 
verhogen met €2,50, zodat deze komt op €22,50 per jaar per persoon. Dit geldt voor alle 4 de KBO 
afdelingen in Schijndel. Voor degenen, die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, 
zal dit automatisch plaatsvinden. Later dit jaar zal dit nogmaals gecommuniceerd worden. 

Volks Universiteit terug in Meierijstad? 
De Seniorenraad is doende om de Volks Universiteit met een groot aanbod van cursussen ook in 
Meierijstad weer binnen te halen. Meer informatie, o.a. met een enquête, zou de komende tijd hopelijk 
in de MooiSchijndel Krant terug te vinden zijn. Indien het uw belangstelling heeft, houdt de berichtgeving 
hierover dan in de gaten. 

Volgende ONS en nieuwsbrief pas weer eind juli 
Zoals gebruikelijk in de zomerperiode, komt de volgende ONS en nieuwsbrief pas weer eind juli. 

Eenzaamheid? Aanmelden voor belcirkel. 
Lijkt het u leuk om op 1 ochtend in de week telefonisch contact te hebben met mensen uit de wijk? Neem 
dan gerust contact op met Maren Brakke van Welzijn De Meierij. Dit kan telefonisch via: 06 83404938 of 
via de mail: m.brakke@welzijndemeierij.nl. Zie ook  
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