Nieuwsbrief

KBO Boschweg Schijndel juli 2022

Jeu de boules : dinsdag 5 juli (herinnering)
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.

Jeu de boules op maandagmiddagen
Op de maandagmiddagen 11/7, 25/7, 8/8, 22/8,5/9 en 19/9 hebben KBO-leden uit Schijndel de gelegenheid om
gebruik te maken van de jeu de boules banen bij Wij Liggen. Het is er altijd gezellig.

Fietstochten
Dinsdagmiddag 21 juni hebben we een mooie tocht gemaakt (34km) vanuit Schijndel met omtrekkende
beweging om Boxtel. Pauzeplaats was de Langspier, waar we op het terras heerlijk genoten van een
welverdiende versnapering
De eerstvolgende fietstochten zijn op 26 juli en 16 augustus. Vertrek om 13:30u vanaf de Kajuit. De route
zal ongeveer 30 km zijn, met pauze ! Vooraf aanmelden niet nodig.

Verslag prijsuitreiking kaarten, biljarten
Op woensdagmiddag 1 juni vond de prijsuitreiking plaats van de competities van afgelopen jaar van het
kaarten en van het biljarten. De winnaars waren : Jo van Uden, Martien Versantvoort en Thijs Döll bij het
biljarten en Ria van Kaathoven en Jan Evers bij het kaarten. Louise de Jongh werd bedankt voor het
jarenlang coördineren van het kaarten, en Toon van de Meerakker voor de algehele organisatie van de
soosmiddagen. Wethouder Rik Compagne was aanwezig om de prijzen uit te reiken.

Geen nieuwsbrief en ONS in de maand juli, sluiting Kajuit
Volgende maand zal er geen nieuwsbrief en ook geen ONS verschijnen. De eerstvolgende nieuwsbrief en
ONS verschijnt in de week van 22 augustus. Dit ivm met de vakantieperiode. Ook de Kajuit zal om die
reden gesloten zijn van 1-29 augustus.
In deze periode is het Gasthuis steeds open. Ook daar bent u, en zeker dan, welkom voor een kopje
koffie, biljarten of de bingo met mooie prijzen op dinsdagmiddag. Loop er eens binnen.

Reis najaar
We zijn voornemens om ook in het najaar een dagreis te organiseren. Datum zal zijn 29 september.

Leden nieuws
Vorige maand is Adri Jong overleden. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

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

