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Bingo middag 
Maandagmiddag 29 nov houden we een gezellige, ouderwetse bingo middag mét loterij. Aanvang 13:30u, 
einde rond 16:30u. Voor het inschrijfgeld (zie strookje onder) krijgt u koffie/thee met iets lekkers, 2 
consumpties en een paar hapjes. Er zijn leuke prijsjes, zowel voor de bingo als voor de loterij. Opgeven 
hiervoor op woensdagmiddag 17 nov in de Kajuit. Houdt er rekening mee, dat u getest wordt bij 
binnenkomst, dus een geldige QR-code of een geldig negatief testbewijs moet u kunnen overleggen. 
 

Leden nieuws 
De volgende nieuwe leden heten we welkom : Leo en Diny van Alebeek, John van Boxmeer, Ton Geerts 
en Harry en Rieky Voets. Hopelijk gaan we jullie vaak zien bij onze activiteiten. 

Bijeenkomst met contactpersonen en ziekenbezoek 
Op woensdag 17 november om 11u is er in de Kajuit een bijeenkomst met de contactpersonen en 
ziekenbezoek(st)ers. Zij krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. 
 

Clubacties PLUS en Rabobank 
Nog steeds kan er gespaard (PLUS) en gestemd (Rabo) worden ten gunste van KBO Boschweg.  

Opgave strookje Kerstviering (ma 13 december Gasthuis) 
 
Naam/namen : ………………………………………………………………doet/doen mee met Kerstviering 13 dec. 
Kosten : leden €15, niet-leden €20, graag contant voldoen. 
 

Opgave strookje Bingo middag (ma 29 november Kajuit) 
 
Naam/namen : ………………………………………………………………doet/doen mee met bingo middag 29 nov. 
Kosten : leden €5, niet-leden €8, graag contant voldoen. 

Kerstviering 
Maandagmiddag 13 dec hebben we onze Kerstviering in het Gasthuis. Het wordt een gezellige en 
sfeervolle middag, opgeluisterd door zang en muziek, en afgesloten met een 3 gangen diner. Aanvang 
14:00u, einde rond 18:30/19:00u. Voor het inschrijfgeld (zie strookje onder) krijgt u koffie/thee met iets 
lekkers, 2 consumpties, een paar hapjes en een 3-gangen diner. Opgeven hiervoor op woensdagmiddag 
17 nov in de Kajuit. Ook dan in het Gasthuis wordt u gecheckt op een geldig vaccinatie- of testbewijs. 
 

Film middagen 2021 én 2022 
Vanaf november wordt er weer maandelijks een mooie film vertoond in de grote zaal van ’t Spectrum. 
Aanvang telkens 14u. Aanmelden kan via de website van de filmclub (https://schijndelfilm.nl) of op de 
dag van vertoning vanaf 1u voor aanvang. De speeldata zijn : 11/11, 16/12, 13/1, 24/2, 31/3 en 14/4. 
Kosten €5 voor leden (KBO pas overleggen) en €8,50 voor niet-leden. Op 11/11 wordt de film 
Summerland, en op 16/12 The Singing Club vertoond. Wij wensen iedereen veel filmplezier. 

Geld & Zo 
Geld &Zo is gratis voor mensen met vragen over geld en formulieren, georganiseerd door Welzijn Meierij. 
Afspraak maken moet telefonisch : 073 – 5441400. 


