Nieuwsbrief

KBO Boschweg Schijndel mei 2022

In Memoriam Henk den Otter
Het overlijden van Henk den Otter trof ons hard. De afspraak lag er afscheid van Henk als bestuurslid te
nemen tijdens de ALV van 25 april. Helaas kan dat niet meer. We danken Henk voor zijn bezielende
interesse en grote enthousiasme, waarmee hij zijn bestuurstaken uitvoerde. Henk, rust in vrede.

Verslag kienen
Maandagmiddag 11 april hebben we onze eerste activiteit weer kunnen beleven. Het kienen en de loterij
onder leiding van Sjan en Wim sloeg goed aan. De mooie prijsjes werden door de vele winnaars mee naar
huis genomen. En met een drankje en hapje erbij, hadden we een geslaagde middag.

Fietstochten
De eerste fietstocht zit erop. Op dinsdagmiddag 19 april hebben we een omtrekkende beweging gemaakt
om Heeswijk-Dinther. De pauze was bij Halte 5 in Heeswijk.
De eerstvolgende fietstochten zijn op 10 mei en op 21 juni. Vertrek om 13:30u vanaf de Kajuit. De route
zal ongeveer 30 km zijn, met pauze ! Vooraf aanmelden niet nodig.

Dagreis KBO Boschweg
Dinsdag 17 mei organiseren we de dagreis. Bos Coach Travel verzorgt de reis. Het wordt weer eens een
verrassingsreis, geheel verzorgd, waar we de hele dag mee bezig zijn (08:15u – 21:00u).
Voor opgave, gelieve onderstaande strook ingevuld in te leveren op 4 mei in de Kajuit, met gepast geld.

Noteer in uw agenda……………activiteiten
-

Dinsdag 10 mei : fietstocht, vertrek 13:30u vanaf Kajuit
Dinsdag 17 mei : busreis
Woensdag 1 juni : prijsuitreiking kaarten, biljarten, in Kajuit
Dinsdag 21 juni : fietstocht, vertrek 13:30u vanaf Kajuit
Donderdag 23 juni : diner
Dinsdag 5 juli : jeu de boules

Koningsdag 27 april : geen soosmiddag in de Kajuit
Op Koningsdag, woensdag 27 april, zal er geen soosmiddag zijn in de Kajuit.

Leden nieuws
Als nieuwe leden mogen we verwelkomen : Stien van Boxtel-van de Ven en Pieter Lucius.
Helaas hebben we van Henk den Otter, nog steeds bestuurslid, afscheid moeten nemen. Ook Alice
Neuféglise-Nieuwpoort is overleden. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Opgave strookje reis dinsdag 17 mei (opgeven 4 mei)
Opgeven : woe 4 mei 14-16 uur in de Kajuit

Kosten : €55,00 pp (leden), voor niet leden €65,00

Naam/namen : …………………………………………………… gaat/gaan mee met busreis op dinsdag 17 mei
3. Aantal
: ….
Opstapplaats : ○ kerk Boschweg (08:15 u)
○ parkeerplaats Steeg (08:30 u) (aankruisen)
Wim Gevers, e:wim.gevers@home.nl, t:06-21261478 http://www.kbo-schijndelboschweg.nl

