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2022, wat gaat het ons brengen? 
KBO Boschweg brengt aan iedereen de beste wensen uit voor het nieuwe jaar. Een nieuw jaar, nieuwe 
hoop, nieuwe plannen, maar ook nu weer moeten we allemaal pas op de plaats maken. Corona houdt 
ons nog steeds in de greep.   
 
Dat is ook de reden, dat we op dit moment nog voorzichtig zijn met het maken van plannen. We willen 
wel, en doen wat mogelijk is en toegestaan wordt. De gym is weer begonnen, en ook het biljarten kan 
vanaf woensdag 26 jan weer plaatsvinden. Wel met beperkingen : zonder horeca, controle bij 
binnenkomst, mondkapje wanneer je niet zit of biljart, en slechts op 2 tafels. Eea wordt door Toon van de 
Meerakker aangestuurd. 
 
Andere activiteiten, zoals kaarten, ALV, bingo (prijsjes en aanmeldingen/betalingen zijn al binnen) en 
busreis hopen we in het komende voorjaar toch nog te kunnen organiseren. 
  

Jaarverslag 
Het jaarverslag over 2021 is bijgevoegd. Normaal wordt dat tijdens de ALV doorgenomen, hopelijk is 
hiervoor over enkele maanden alsnog gelegenheid. Mocht iemand nu al vragen hebben nav. dit verslag, 
neem dan contact op met het bestuur van KBO Boschweg. 
Zoals al gezegd, hopen we de ALV alsnog te kunnen houden, zeker omdat deze vorig jaar ook niet is door 
kunnen gaan. 

Leden nieuws 
Als nieuwe leden verwelkomen we : Cees Verkooijen en Huub Evers. We hopen ook hen snel te kunnen 
begroeten bij een van onze activiteiten. 
 
Rond 28 jan zal de contributie (€22,50 pp) worden afgeschreven. 
 

Kopen met korting 
Aan de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u het overzicht van de winkels, waar u op vertoon van de 
KBO-pas korting kunt krijgen op reguliere producten. Doe er uw voordeel mee ! 

Seniorenwijzer 2022 Schijndel 
Een dezer dagen zal de Seniorenwijzer 2022 voor Schijndel opnieuw in de bus vallen. Bij iedereen, die 65 
jaar of ouder is, gebeurt dat door de gemeente. Bij degenen, die hier niet onder vallen, wordt het boekje 
bezorgd door KBO Boschweg zelf. Heeft u eind februari nog geen boekje ontvangen, neem dan met ons 
contact op. 

Kascontrole 
Bert van Uden en Bert van Alebeek hebben de kascontrole uitgevoerd bij penningmeester Christien 
Verbruggen. De Bert-en hebben alle stukken goedgekeurd, en in het jaarverslag treft u een alinea aan 
betreffende de financiën over 2021. De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun bijdrage. 


