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Diner Nachtegaal 17 nov 
Donderdag 17 november nodigen we jullie uit om deel te nemen aan een diner, dat wij bij de Nachtegaal 
organiseren. Aanvang 18:00u, de kosten voor een 2 gangen diner (voor- en hoofdgerecht) bedragen 
€17,50, en zijn voor eigen rekening. Toetje (€3,25) en eventuele consumpties zijn ook voor eigen 
rekening.  
Opgeven vóór 12 nov bij Jan Wouters (janwcwouters@home.nl of 073-5475184) of bij Toon van de 
Meerakker (v.d.meerakker@hetnet.nl of 06-55704065). 
 

Leden nieuws 
We verwelkomen Hans Hellings als nieuw (gast)lid binnen onze club. 

Clubactie Rabobank 
De Rabo Clubsupport actie heeft voor KBO Boschweg €265 opgeleverd. Voorwaar een mooi bedrag, 
waarvoor we al de stemmers van harte bedanken.  

Film middagen november en december 
Op donderdagmiddagen 10 nov én 15 dec kunt u weer op vertoon van uw KBO-pas een mooie film 
bijwonen in ’t Spectrum. Kosten op vertoon van uw pas slechts €5,00. De titels van de films vindt u op de 
website van filmclub Schijndel (www.schijndelfilm.nl). 

Bingo middag 28 nov 
Maandagmiddag 28 nov houden we een gezellige, ouderwetse bingo middag. Aanvang 13:30u, einde 
rond 16:30u. Voor het inschrijfgeld krijgt u koffie/thee met iets lekkers, 2 consumpties en een paar 
hapjes. Er zijn fleurige prijsjes. Het inschrijfgeld bedraagt : €10,00, te voldoen bij binnenkomst. 
Opgeven vóór 19 nov bij Jan Wouters (janwcwouters@home.nl of 073-5475184) of bij Toon van de 
Meerakker (v.d.meerakker@hetnet.nl of 06-55704065). 
 

Frits Daniëls stopt als bezorger 
Na jaren bezorger voor KBO Boschweg te zijn geweest (ONS en nieuwsbrief) heeft Frits, met pijn in zijn 
hart, moeten besluiten, dat hij hiermee gaat stoppen. Zijn conditie laat hem de laatste tijd in de steek. 
Wij bedanken Frits voor zijn jarenlange inspanningen en toewijding. 

Verslag reis 4 okt 
Dinsdag 4 okt hebben we een mooie reis gehad naar Garderen en Harderwijk. In Garderen hebben we 
een bezoek gebracht aan de zandsculpturen, vooral gebaseerd op gebeurtenissen uit onze nationale 
geschiedenis. Van daaruit gingen we via een mooie route over de Veluwe naar Harderwijk. In het 
Palingmuseum kregen we een heerlijke (vis)lunch en ook uitleg over het vangen en roken van paling. Er 
gingen ook nogal wat palingen mee naar Schijndel! Afsluitend hadden we een fijn diner in Nistelrode.  
 
Er zijn na afloop 2 paraplu’s achtergebleven, op te halen bij Christien Verbruggen (Boschweg 67). 

Verkeersmarkt 21 nov Spectrum 
Met de extra bijlage kunt u zich opgeven voor de Verkeersmarkt op maandagmiddag 21 nov in ’t 
Spectrum. Aanmelden t/m 10 nov. 
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