Nieuwsbrief

KBO Boschweg Schijndel juni 2022

Energietoeslag voor minima
De energietoeslag van €800 is voor verschillende mensen beschikbaar. Kijk hiervoor op de gemeentelijke
website of in de Mooi Schijndel Krant. Laat u informeren en helpen door kinderen, familie of bekenden.
Mocht u er echt niet uitkomen, dan kunt u zich ook tot ons wenden.

Verslag dagreis
Op dinsdag 17 mei hebben we met een volle bus een mooie reis gemaakt naar Rotterdam en met name
naar de Maasvlakte. Ook de inwendige mens kwam goed aan zijn trekken, koffie met gebak, een goede
lunch en afsluitend een prima diner.

Fietstochten
Op dinsdagmiddag 10 mei ging de fietstocht richting Boxtel, met als pauzeplaats café de Ketting. Opnieuw
hadden we prima fietsweer, en een mooie route.
De eerstvolgende fietstocht is op 21 juni. Vertrek om 13:30u vanaf de Kajuit. De route zal ongeveer 30 km
zijn, met pauze ! Vooraf aanmelden niet nodig.

Woensdag 1 juni : prijsuitreiking kaarten, biljarten
Op woensdagmiddag 1 juni vindt de prijsuitreiking plaats van de competities van afgelopen jaar van het
kaarten en van het biljarten. Ook al heeft u niet deelgenomen aan deze activiteiten, u bent toch welkom
in de Kajuit om de prijswinnaars te feliciteren.

Diner Gasthuis 23 juni
Op donderdag 23 juni kunt u deelnemen aan een 3-gangen diner in het Gasthuis. Aanvang 18:00u, zaal
open vanaf 17:30u. Kosten van het diner bedragen €17,50 pp, excl. drankjes. Achteraf zelf afrekenen.
Aanmelden vóór 14 juni bij Jan Wouters (073-5475184) of bij Toon van de Meerakker (073-5515253).
Opgeven kan ook per email, v.d.meerakker@hetnet.nl of janwcwouters@home.nl

Jeu de boules : dinsdag 5 juli
We gaan weer jeu de boules spelen bij Wij Liggen (Leemputtenweg 3). Vanaf 13:30u bent u welkom.
Natuurlijk wordt er jeu de boules gespeeld, hopelijk kan dat buiten. Ook kun je kaarten en keezen. U
krijgt 3 consumpties, en na afloop hebben we een warme hap. Dit alles voor een eigen bijdrage van €15
(niet leden €20).
Opgeven woensdag 29 juni in de Kajuit (14-16 u). Voor opgave zie apart strookje onderaan.

Leden nieuws
Als nieuwe leden mogen we verwelkomen : Rien vd Oetelaar, Annie vd Rijt, Ad Smits, Chris Aarsen en
Nelly vd Heuvel. We heten hen allemaal van harte welkom.

Opgave strookje jeu de boules dinsdag 5 juli, Leemputten
1. Opgeven : woe 29 juni 14-16 uur in de Kajuit

aanvang 13:30u

Kosten : €15,00 pp (leden), niet leden €20,00

Opgave strookje
Naam/namen : ………………………………………………………………is/zijn aanwezig bij jeu de boules 5 juli
Aantal
: ….
Doet mee met jeu de boules : ja/nee
Wim Gevers, e:wim.gevers@home.nl, t:06-21261478 http://www.kbo-schijndelboschweg.nl

