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Leden nieuws 
En alweer kunnen we nieuwe leden verwelkomen. Dit keer zijn het : Harrie en Gerry van Gestel, Ad 
Waals, Nol Merks en Martien en Ria Jansen. Hopelijk gaan we hen ook terugzien bij onze activiteiten. 
In juli is mevr. W. van der Heyden-Schellekens overleden. We wensen de familie veel sterkte. 

Verslag fietstocht 13 sep 
13 September hebben we onze laatste fietstocht van dit seizoen gehad. Via Boxtel, kasteel Stapelen, 
kwamen we uit bij Jacobushof (iets buiten Lennisheuvel). Hier hebben we een consumptie met iets 
lekkers genuttigd. De terugweg ging via landgoed Velder, Liempde en Olland. Hopelijk kunnen we ook 
volgend jaar weer vele leden begroeten bij onze fietstochten (apr-sep). 

KBO Boschweg komt weer op gang 
Na de vakantieperiode, en ook na alles wat we met corona hebben doorgemaakt, komt KBO Boschweg 
weer op gang. De soosmiddagen op woensdag en vrijdag worden weer goed bezocht, de activiteiten 
staan weer gepland en we merken ook, dat iedereen er weer zin in heeft. Natuurlijk hebben we nog van 
doen met problemen en zorgen, als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hopelijk brengt 
ons dat niet in (grote) problemen. De overheid, de gemeente, probeert iedereen te helpen, indien nodig. 
We kunnen ook elkaar helpen, waar nodig. Sociaal contact, een praatje, kopje koffie of thee, ook dat kan 
al helpen. 
In deze nieuwsbrief staan ook de komende activiteiten vermeld. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor 
aanmelding hiervoor.  
U kunt deze, en andere, informatie ook op onze website vinden (voor url zie onderaan deze brief). 

Aanstaande activiteiten 
Hierbij een overzicht van onze activiteiten voor de komende maanden : 

- Iedere woensdag- en vrijdagmiddag soosmiddag in de Kajuit (kaarten, biljarten, koffie/thee) 
- Dinsdag 4 okt : reis Garderen, Harderwijk 
- Vrijdagmiddag 4 nov : vrijwilligersmiddag (aparte uitnodiging/aanmelding volgt) 
- Vrijdagavond 18 nov : diner vanaf 18u (plaats nog nader te bepalen) 
- Maandagmiddag 28 nov : bingo middag in de Kajuit 
- Maandagmiddag 19 dec : Kerstviering + diner in het Gasthuis 

Filmmiddagen 
In de middag van 13 okt, 10 nov en 15 dec zal er in ’t Spectrum weer een film vertoond worden, waar 
KBO-leden korting krijgen op de entree. Houd de berichtgeving hierover in de Mooi Schijndel Krant of op 
de website schijndelfilm.nl in de gaten.  

Spectrum 24 okt 
U treft een extra bijlage aan over een gezellig samenzijn in ’t Spectrum op maandagmiddag 24 okt. U treft 
hier alle informatie aan voor die middag, opgeven middels het inleveren van de antwoordstrook. Dit is 
niet speciaal voor leden van KBO, maar ook andere ouderen zijn welkom.  


