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Nieuwsbrief februari 2020 

 
 
1 Bestuursmededelingen: 
 
-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) 
 
-Voor vragen of hulp bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u weer contact 
opnemen met één van onze beide adviseurs, Jo van de Mee of Ad (Broer) Claassen. 
Ook voor het aanvragen van huur- of zorgtoeslagen kunnen zij u adviseren. 
 
-De  huis aan huis brief die rondgebracht is in Wijbosch heeft een aantal nieuwe 
vrijwilliger opgeleverd. Wij denken echter dat dit beter kan. Heeft u het antwoord 
formulier wel ingevuld maar nog niet ingeleverd dan kan dit uiteraard alsnog. 
 
 
2. Komende activiteiten KBO Wijbosch: 
-Woensdag 19 januari carnavalsavond in de Schakel.  Zie uitnodiging achterzijde. 
-Dinsdag 17 maart is de jaarlijkse ledenvergadering in de Schakel. 
Hannie van der Heijden en Peter Hermsen zijn aftredende bestuursleden, waarvan 
Hannie niet meer herkiesbaar is. Deze plek in het bestuur willen wij zo snel mogelijk 
opgevuld zien. Iets voor u of weet u een geschikt iemand, laat het ons dan weten! 
 
3. Overige activiteiten: 
-Zondag 9 februari is er een “warme truiendag” bij de Schaapskooi. 
-Zaterdag 22 februari is de Jeugdoptocht door het Wijbosch. 
-Zondag 23 februari is de grote optocht in Schorsbosch. 
-Op vrijdag 28 februari is er weer een dansavond van KBO Hoevenbraak in de Vink. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de plaatselijke media. 
 


