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ALV op maandagmiddag 25 april 
Wij nodigen u allemaal graag uit voor de ALV op maandagmiddag 25 april, aanvang 14:00u in de Kajuit. 
Het is weer de eerste ALV sinds begin 2020. De agenda is als aparte bijlage bijgevoegd. KBO Boschweg 
zorgt voor de koffie/thee, en ook voor een gezellige ‘nazit’. Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 
  

Noteer in uw agenda……………activiteiten 
- Maandag 11 april : bingo middag vanaf 13:00u 
- Dinsdag 19 april : fietstocht, vertrek 13:30u vanaf Kajuit 
- Maandag 25 april : ALV, aanvang 14:00u, in de Kajuit 
- Dinsdag 10 mei : fietstocht, vertrek 13:30u vanaf Kajuit 
- Dinsdag 17 mei : busreis 
- Woensdag 1 juni : prijsuitreiking kaarten, biljarten, in Kajuit 
- Donderdag 23 juni : diner? 
- Dinsdag 5 juli : jeu de boules 

 

Leden nieuws 
Helaas moeten we het overlijden melden van Dora Van Boxtel-Bongers (nov ’21), Antoon van Heertum en 
Lenie van Wanrooy-van der Heijden. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Film middag 
Op 14 april wordt de film Eiffel vertoond in de grote zaal van ’t Spectrum, aanvang 14u. Aanmelden kan 
via de website van de filmclub (https://schijndelfilm.nl) of op de dag zelf vanaf 1u voor aanvang. Kosten 
€5 voor leden (KBO pas overleggen) en €8,50 voor niet-leden.  
 

BINGO op maandagmiddag 11 april 
Maandagmiddag 11 april staat er een BINGO gepland. Mooie prijsjes én een gratis loterij, ook met 
prijsjes, staan op het programma. Degenen, die zich al hadden ingeschreven (november 2021), zijn 
natuurlijk welkom, maar ook anderen, die zich (nog) niet hadden ingeschreven. Aanmelding bij 
binnenkomst vanaf 13:00u in de Kajuit, kosten €5 (koffie/thee, 2 consumpties). Heeft iemand zich 

destijds aangemeld, maar is hij/zij verhinderd, neem even contact op met Toon vd Meerakker (06-

55704065) of Jan Wouters (073-5475184).  

  
Fietstochten 
Op dinsdagmiddag 19 april (en ook op 10 mei) hebben we weer een fietstocht gepland. Vertrek om 
13:30u vanaf de Kajuit. De route zal ongeveer 30 km zijn, met pauze ! Vooraf aanmelden niet nodig. 
  

Dagreis KBO Boschweg 
Op dinsdag 17 mei organiseren we de dagreis. Bos Coach Travel verzorgt de reis. Het wordt weer eens 
een verrassingsreis, waar we de hele dag mee bezig zijn (08:15u – 21:00u). De eigen bijdrage hiervoor zal 
ongeveer €55 gaan bedragen. Meer informatie, ook voor het inschrijven, in de volgende nieuwsbrief. 
  

Meerdaagse reis  
De meerdaagse reis (georganiseerd door KBO Centrum) vindt dit jaar plaats van 16-22 juli. Informatie én 
opgaveformulieren liggen in de Kajuit. De reis gaat naar het Zwarte Woud (Dld). 
  


