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Fijne Feestdagen en Gezond en Goed Nieuwjaar 2023 
Beste leden, we kunnen weer een bladzijde omdraaien, terugzien op 2022, maar toch ook vooral 
vooruitkijken naar 2023. Met mooie activiteiten afgelopen jaar, en ook weer gezellige afspraken om naar 
uit te zien. We wensen u allemaal fijne feestdagen toe, en een goed begin van hopelijk een mooi nieuw 
jaar. Samen met uw naasten en familie.  
KBO Boschweg biedt u opnieuw voor volgend jaar mogelijkheden om, samen met andere leden, vele 
gezellige (mid)dagen door te brengen. We hopen u zeker weer te begroeten in het nieuwe jaar. 
  
Presentje nieuwjaar 
Samen met de ONS en nieuwsbrief is bij u een presentje bezorgd. Deze keer iets nuttigs voor de 
dagelijkse aantekeningen. Veel plezier ermee ! 

Leden nieuws 
Als nieuwe leden verwelkomen we : Marijn van de Boogaard, Jan van Roozendaal en Francien van den 
Broek-Westerlaken. 
Helaas zijn de volgende leden ons ontvallen : Betsie Wouters-van Dommelen, Harrie van der Donk en Jan 
Lammers. Wij wensen de nabestaanden en familie veel sterkte toe. 

Verslag activiteiten 
Eind november hadden we een gezellige KIEN-middag. Onder leiding van Sjan van der Kruijssen werden 
de prijzen (deze keer fleurige bloemen met bon) verdeeld onder de aanwezigen. 
Afgelopen maandag hebben we ook weer (na 3 jaar!) onze Kerstviering in het Gasthuis kunnen houden. 
Na een wervelende show van Nancy van Heeswijk, werd de middag afgesloten met een heerlijk diner. 

Nieuwe wijkgebouw 
Volgens berichtgeving van de gemeente en Woonmeij worden de gymzaal en de Vossenberg-school aan 
de Papaverstraat voorjaar 2023 gesloopt. Daardoor is medio december een aantal activiteiten van daaruit 
tijdelijk verplaatst naar de Kajuit (in het linker gedeelte). 

Algemene Ledenvergadering 
De jaarlijkse ALV staat gepland voor maandagmiddag 30 januari, in de Kajuit, aanvang 14:00u. De 
uitnodiging hiervoor en de agenda wordt meegestuurd met de nieuwsbrief rond 24 januari. Noteer de 
datum in ieder geval alvast in uw agenda. Gezocht worden nog kandidaten voor het bestuur, u kunt zich 
aanmelden bij één van de bestuursleden. 

Kerst sluiting Kajuit, Nieuwjaar proosten 
De Kajuit is in de week tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Vanaf maandag 2 januari vinden de 
gebruikelijke activiteiten weer plaats. We nodigen u uit om op woensdagmiddag 4 jan tijdens de 1ste 
soosmiddag in het nieuwe jaar met elkaar te proosten op 2023. Korte toespraak en toost staan gepland 
rond 14:30u. 
Op 4 jan kan er vrij gekaart en gebiljart worden, de competities worden hervat op woensdag 11 jan. 

Contributie 2023 
Zoals gebruikelijk zal de contributie voor 2023 middels automatische incasso geïnd worden rond 24 jan 
2023. Leden betalen €22,50, gastleden €11,25. 


