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Corona – vaccinatie - gezondheid 
Nogmaals willen we iedereen wijzen op de algemeen geldende regels voor corona, en wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid op het gebied van vaccinatie.  

Fietstochten. 
Op een mooie en zonnige dinsdagmiddag hebben we weer eens een fietstocht gereden. Pauzeplaats was 

Boskant, waar we bij café de Vriendschap koffie met iets lekkers genuttigd hebben. Als de weergoden ons 

opnieuw gunstig gezind zijn, is er op 12 oktober ’s middags opnieuw een fietstocht. 

Vertrek om 13:30u vanaf de Kajuit, opgeven vooraf is niet nodig. Lengte van de tocht ongeveer 30km. 

Opgave strookje reis donderdag 28 okt (opgeven 13 okt) 

 Opgeven : woe 13 okt  14-16 uur in de Kajuit  Kosten : €40,00 pp (leden), voor niet leden €50,00  
 
Naam/namen : ……………………………………………………    gaat/gaan mee met busreis op donderdag 28 okt 

3. Aantal              : …. 
Opstapplaats  : ○ kerk Boschweg  (12:15 u)            ○ parkeerplaats Steeg (12:30 u) (aankruisen) 

Busreis donderdagmiddag 28 oktober 
Donderdag 28 oktober is er een busreis, vertrek 12:15u (kerk Boschweg) of 12:30u (Steeg). We brengen 
een bezoek aan het oorlogsmuseum in Overloon. Daar staat ons koffie/thee met gebak te wachten, en 
kun je al dan niet met een gids het museum bezichtigen. Na afloop is er een 3-gangen diner, consumpties 
voor eigen rekening. We zijn rond 20:30u terug in Schijndel. Let op : in de bus is het mondkapje verplicht. 
Opgeven op woensdag 13 oktober, met gepast geld, zie daarvoor onderstaande strook. 

Leden nieuws 
Sjan Kuis-Bolwerk is overleden. Wij wensen de familie veel sterkte. 

Vrijwilligers dierenpark Veronica? 
Is er belangstelling voor een aantal uren vrijwilligerswerk in het dierenpark Veronica (achter Gasthuis)? 
Neem dan contact op met Miranda van Gerwen, 06 – 51357448. 

Bingo en Kerstviering 
We plannen voor maandagmiddag 29 november een bingo middag in de Kajuit, en voor maandagmiddag 

13 december een Kerstviering met diner in het Gasthuis. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

Club spaaractie PLUS 
Ook KBO Boschweg doet mee aan de club spaaractie bij PLUS. Spaar voor KBO Boschweg of lever uw 
spaarbonnen in bij Christien Verbruggen, Boschweg 67. Bvd. 

RABO club support 
Ook bij RABO club support doen we mee. Heeft u een uitnodiging om te stemmen ontvangen (4-26 okt), 
geeft uw stem dan ook aan KBO Boschweg. Bvd. 


