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Leden nieuws 
Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen : Rian Steenbakkers en Wim van Wanrooy. 
Rien Kastelijn is overleden. Rien heeft met zijn muziek nog vaak onze activiteiten opgeluisterd. We 
wensen de familie veel sterkte. 

Meerdaagse reis KBO Schijndel (Centrum) 
KBO Centrum organiseert van 1-5 mei a.s. een meerdaagse reis met als bestemming Friesland. Deze reis 
wordt uitgevoerd door VDP-reizen, Lochtenburg 47 Schijndel, tel. 06-22574038, email : info@vdp-
reizen.nl. Online reserveren kan via : www.vdp-reizen.nl/kbo-schijndel 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
30 januari j.l. heeft de ALV plaatsgevonden in de Kajuit. De aanwezige leden kregen de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar voorgeschoteld, waarbij van alle activiteiten foto’s werden vertoond. De voorzitter 
nam het jaarverslag door, terwijl de penningmeester uitleg gaf over de financiële zaken. Ook werd een 
3D-film vertoond van het toekomstige nieuwe wijkgebouw. 
De leden stemden unaniem in met het gevoerde beleid en gaven het bestuur daarvoor een verdiend 
applaus. De bestuursleden gaan allemaal nog door, hoewel nieuwe bestuursleden altijd welkom zijn. 

Activiteiten voor de komende tijd 
Hieronder volgt een overzicht van de geplande activiteiten voor de komende tijd. Daarbij zijn de 
soosmiddagen op woensdag en vrijdag niet aangegeven. U kunt dan in de Kajuit terecht voor kaarten 
(rikken, jokeren) en biljarten, en natuurlijk een kopje koffie/thee of iets anders. 
 
13 april : we willen een diner houden, we proberen dat bij restaurant Hong Sheng op de Boschweg. 
 
18 april : onze eerste fietstocht staat dan gepland, vertrek 13:30u bij Kajuit, afstand 30-35km met pauze 
 
24-april : voorjaarsactiviteit, we zijn nog bezig met de planning, meer hierover in volgende nieuwsbrief 
 
09-mei  : fietstocht (zie ook opmerking bij 18 april) 
 
16-mei  : busreis, ook hier zijn we nog mee bezig, meer hierover in volgende nieuwsbrief 
 
31-mei  : prijsuitreiking competities biljarten en kaarten in de Kajuit 
 

Hulp bij belasting invullen 
Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van de belasting gegevens, kunt u contact opnemen met Jo 
Vermeulen (06-15417193, lvermeulen@home.nl). Het betreft hier alleen eenvoudige aangiftes, we 
vragen hiervoor €12.  
 

Andere datum voor reis 
De reis in mei stond aangekondigd voor dinsdag 9 mei, maar dat valt samen met reizen van andere 
verenigingen. Daarom hebben de reis verschoven naar dinsdag 16 mei. De fietstocht van die dag komt 
dan terecht op 9 mei. 
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