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Nieuwsbrief april 2019. 

 
1 Bestuursmededelingen: 

 

-Op de jaarvergadering op 20 maart jongstleden zijn Jeanne van Heertum en Hans van Gaalen 

unaniem herkozen als bestuurslid. Willem Pauw werd unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. 

Het bestuur bestaat dus vanaf nu uit de gewenste 7 personen. 

De vergadering werd goed bezocht en het bestuur kon mededelen dat er een klein positief 

resultaat was in 2018. 

Verder verliep de vergadering vlot en na een uur konden de aanwezigen weer gaan kaarten 

en biljarten. 

 

-Het bestuur vraagt de leden om melding te doen bij het secretariaat of bij Jeanne van 

Heertum (tel: 06-46143956) in geval van 25, 40, 50, 60, 65 jaar getrouwd zijn. 

Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk laten weten. 

 

-We willen graag bericht als er leden ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven. 

S.v.p. doorgeven aan onze ziekenbezoeksters Laura van de Sangen, tel. 073-5470594 

of aan Siena van der Doelen, tel. 073-5492609) 

 

-De prijsuitreiking van het biljart is verzet naar dinsdag 4 juni 

 

-Jeu de Boules start weer in april en is  op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en  

woensdagavond vanaf 19.00 uur. 

Graag opgeven voor dinsdagmiddag bij Mari van Kessel (tel. 06-50900352)  

\of Henk Schepers.tel : 073-5474186) 

Voor de woensdagavond kunt u zich melden bij Jan Groot ( tel :073-5479073)  

 

-Wilt u gebruik maken van onze hulp bij het invullen van uw belastingaangifte? 

Bel dan 06-37647756 voor een afspraak. Broer Claassen en Jo vd Mee helpen u graag. 

Ook voor hulp bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag kunt u bij hen terecht. 

 

2 Komende activiteiten: 

-Paasbrunch dinsdag 16 april. (zie bijgevoegd formulier.) 

-Dansavond in de Vink vrijdag 19 april. (KBO Hoevebraak, zie ook Mooi Schijndel krant) 

 

Hebt u vragen of opmerkingen:  bel gerust 073-5476949  (na 17.00 uur) en indien 

mogelijk krijgt u direct antwoord. 

 


