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Leden nieuws 
Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen : Jo van de Meerendonk en Gerry Huyts-Teeuwen. 
Jans van Heertum-Roefs is overleden. We wensen de familie sterkte. 

Fietstochten 
Op 27 juli was het weer spelbreker, hoewel er wel een paar ‘bikkels’ klaar stonden. De geplande route 
naar de Vrije Teugel (Vorstenbosch) hebben we daarna op 17 augustus gefietst. Prima fietsweer met een 
gezellige groep. De volgende fietstocht staat gepland voor 13 september, vertrek 13:30u vanaf de Kajuit. 
  

Opgave strookje reis dinsdag 4 oktober (opgeven woensdag 7 sept) 

 Opgeven : woe 7 sept  14-16 uur in de Kajuit  Kosten : €60,00 pp (leden), voor niet leden €70,00  
 
Naam/namen : ……………………………………………………       gaat/gaan mee met busreis op dinsdag 4 oktober 

3. Aantal              : …. 
Opstapplaats  : ○ parkeerplaats Steeg (08:00 u)            ○ kerk Boschweg  (08:15 u) (aankruisen) 

Wisseling van contactpersoon 
Tiny Bayens is gestopt als contactpersoon en bezorger (rondom Zwembadweg, Aloysiusstraat). We 
bedanken Tiny voor zijn inzet en tijd hiervoor. Annie en Frans Pothof hebben nu deze wijk overgenomen. 

Reis dinsdag 4 oktober 
Op dinsdag 4 okt hebben we weer een dagreis op het programma staan. Opgeven op woensdag 7 sept, 
zie strookje onderaan. Naast koffie en gebak, lunch en diner bezoeken we hierbij Garderen 
(zandsculpturen) en Harderwijk (palingmuseum en -rokerij). Vertrek vanaf Steeg (08:00u) of Boschweg 
(kerk 08:15u). Rond 20:30u zijn we weer terug in Schijndel. De kosten bedragen €60 (niet leden €70). We 
hopen op een goede deelname. Er hoeft niet veel gelopen te worden, rollators kunnen mee, indien nodig. 

Rabo ClubSupport Actie komt er weer aan 
Van 5 t/m 27 sept kan er weer gestemd worden bij de Rabo ClubSupport actie. Indien u mag en wil 
stemmen : ook op KBO Boschweg kan gestemd worden. Bij voorbaat dank voor uw stem(men). 

Start activiteiten in de Kajuit na zomerseizoen 
 
Gymclub : eerste les op maandag 5 sept, 09:30u in de Kajuit. Wil je ook meedoen, kom dan eens kijken. 
 
Kaarten (rikken, jokeren), biljarten : eerste soosmiddagen woensdag 31 aug, vrijdag 2 sept, aanvang 
telkens 13:00u. Daarna elke woensdag- en vrijdagmiddag. Inschrijven en overleg voor de competities op 
woensdag 7 september, kosten deelname €5 (eenmalig), start competities woensdag 14 sep. 

Slimme zorg zomertour  
Op 13/9 (Bekkerhuis) en 14/9 (Barbara) is er van 11-18u de mogelijkheid om kennis te maken met allerlei 
middelen en methodes op het gebied van zorgtechnologie. Dit wordt verzorgd door Laverhof en is vrij te 
bezoeken. Je kunt vragen stellen en dingen (hulpmiddelen op gebied van zorg) uitproberen. 


