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Activiteiten komen weer op gang 
De verdergaande versoepelingen en zelfs afschaffing van corona-maatregelen gaan er gelukkig voor 
zorgen, dat we weer kunnen denken aan het organiseren van activiteiten. Vanaf 25 feb zijn we verlost 
van zaken als QR-code, mondkapje en 1,5 meter. Natuurlijk blijven ook wij benadrukken, dat iedereen 
wel de algemene adviezen (hygiene, handen wassen, niezen/hoesten in ellenboog) opvolgt. 
In het volgende blok ziet u de activiteiten en de datum, die we daarvoor hebben gekozen. Belangrijk hier 
te noemen is de ALV (Algemene Leden Vergadering), die plaatsvindt op maandagmiddag 25 april 14:00u. 
We hopen, dat iedereen de weg weer weet te vinden naar onze activiteiten. Wij zijn er klaar voor, U ook? 
  

Noteer in uw agenda……………activiteiten 
- Maandag 11 april : bingo middag vanaf 13:30u, in de Kajuit, meer info in volgende nieuwsbrief 
- Dinsdag 19 april : fietstocht, vertrek 13:30u vanaf Kajuit 
- Maandag 25 april : ALV, aanvang 14:00u, in de Kajuit, agenda in volgende nieuwsbrief 
- Dinsdag 10 mei : fietstocht, vertrek 13:30u vanaf Kajuit 
- Dinsdag 17 mei : busreis, meer info in volgende nieuwsbrieven 
- Woensdag 1 juni : prijsuitreiking kaarten, biljarten, in Kajuit 

 
In de volgende nieuwsbrieven komen we terug op deze activiteiten, voor wat betreft inschrijven etc. 

Leden nieuws 
Martien van Beekveld is overleden. We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. 

Film middagen 
Zoals eerder vermeld wordt er weer maandelijks een 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 : 24/2, 31/3 en 14/4. Kosten €5 voor leden 
(KBO pas overleggen) en €8,50 voor niet-leden. 
 

Wat u moet weten……… 
1) Met de Mooi Schijndel krant van 16 maart wordt er ook een flyer bezorgd met informatie van de 

Schijndelse KBO’s. We willen hiermee nieuwe leden werven. 
2) “Ons Gesprek” geeft de gelegenheid om contact te maken met iemand, indien u iets dwars zit of 

zich eenzaam voelt. Bel KBO Brabant 073-6444066, of email : info@kbo-brabant.nl 
3) Het telefoonnummer van de Kajuit is : 073 – 888 5759 
4) We hebben dit geen Carnaval activiteiten. We vragen uw begrip hiervoor. 
5) ALV wordt gehouden op maandag 25 april, 14:00u in de Kajuit. 

Hulp bij belasting invullen 
Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van de belasting gegevens, kunt u contact opnemen met Wim 
Compier (073-5475665, wimcompier@hetnet.nl). Het betreft hier alleen eenvoudige aangiftes, we vragen 
hiervoor €10. Wim Compier wijst dan iemand aan, die met u contact zal opnemen. 
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