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            zie ook ommezijde 

De beste wensen voor 2023 
We doen iedereen de beste wensen toekomen voor 2023. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen en 
nieuwe mogelijkheden. Gezondheid is misschien wel het belangrijkste wat we iedereen kunnen wensen, 
maar ook gezelligheid met elkaar en gedurende onze activiteiten. Zie daarvoor ook het overzicht met 
activiteiten, dat we bij deze nieuwsbrief gevoegd hebben. De datums van sommige activiteiten 
(busreizen) liggen nog niet helemaal vast, houdt er dus rekening mee, dat hier verandering in kan komen. 
Daarnaast kunnen tussentijds ook nog andere activiteiten worden ingepland, houdt daarvoor onze 
nieuwsbrieven in de gaten. 
  

Leden nieuws 
We verwelkomen Rien Sanders als nieuw gastlid. 

Algemene Leden Vergadering 
Maandagmiddag 30 januari vindt de ALV weer plaats. Er wordt dan verslag gedaan van het voorbije jaar, 
en er wordt vooruit gekeken. De agenda voor de ALV en het jaarverslag zijn als extra bijlage gevoegd bij 
deze nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst van onze leden. Er is koffie en thee, en ook 
de consumpties zijn voor rekening van KBO Boschweg.  

Lezing met thema ‘In gesprek over levenseinde’ 
Op maandagmiddag vindt in ’t Spectrum een lezing plaats met als thema ‘In gesprek over het 
levenseinde’. U kunt zich hiervoor aanmelden middels het formulier, wat bij deze nieuwsbrief is gevoegd. 
Dee lezing wordt georganiseerd door Seniorenraad Meierijstad ism KBO, en is bedoeld voor alle ouderen 
in Schijndel. 

Carnaval 2023 ? 
De afgelopen 2 jaar hebben we geen carnavalsviering gehad wegens de corona beperkingen. Voor dit jaar 
zijn we voornemens om te kijken of er belangstelling is om op de vrijdag vóór carnaval, 17 feb, een 
gezellige middag te organiseren in de Kajuit, die in het teken staat van carnaval. We zijn nog op zoek naar 
een muzikale omlijsting voor deze middag. 
Teneinde te weten of er voldoende belangstelling voor gaat zijn, willen we graag een berichtje van jullie, 
wanneer het jullie wat lijkt. Graag vóór 1 februari een email sturen (wim.gevers@home.nl) of  even 
bellen (0621261478). 

Contributie wordt afgeschreven 
Eind van deze maand wordt de contributie voor 2023 (€22,50 pp) afgeschreven. Voor gastleden bedraagt 
de contributie €11,25. 

Overzicht bestuur 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de gegevens van het bestuur. Natuurlijk is deze informatie 
ook altijd te vinden op onze website : http://www.kbo-schijndelboschweg.nl 
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 Bestuur KBO Boschweg Schijndel  jan 2023 
 
 

Voorzitter / secretaris           
 
Wim Gevers  Oetelaarsestraat 13   5481 XH  Schijndel   
  06 2126 1478  
  wim.gevers@home.nl 
 
Penningmeester 
 
Christien Verbruggen Boschweg 67   5481 EC  Schijndel    
  073 54 70754 / 06 1282 8888 
  kboverbruggen@gmail.com 
 
Leden 
 
Toon van de Meerakker Wagenaarstraat 3 5481 PP  Schijndel   
  073 55 15253 / 06 5570 4065 
  v.d.meerakker@hetnet.nl 
 
 
Jan Wouters  Evertsenstraat 12  5481 HV  Schijndel   
  073 54 75184 / 06 4283 9422 
  janwcwouters@home.nl 
 
Jo Vermeulen  Cornelis Trompstraat 12 5481 GS  Schijndel   
  073 54 76144 / 06 1541 7193 
  lvermeulen@home.nl 
 
 
 
Geen lid van het bestuur, maar wel ondersteunende functionaris voor het bestuur : 
 
Ledenadministratie 
 
Frank Crul  Van Heemskerckstraat 9 5481 GZ  Schijndel   
  06 2336 2369 
  frank.crul@gmail.com 
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