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Nieuwsbrief juni/juli 2021 

 

1. Mededeling vanuit het bestuur: 

-Bij het opmaken van deze nieuwsbrief was bekend dat er wat versoepelingen in onze 

bewegingsvrijheid zal komen. Helaas is nog niet bekend wanneer de Schakel zijn deuren weer gaat 

openen. De verwachting is dat dit vanaf 16 juni zal zijn. 

-Het bestuur is voornemens zo snel mogelijk bij elkaar te komen en wil dan een activiteitenkalender 

opstellen voor de 2e helft van dit jaar, inclusief ledenvergadering en plannen voor het vieren van ons 

50-jarig bestaan. Heeft u suggesties, laat het ons weten! 

-Wij vragen 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 ook graag bericht als er leden ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven. Langs gaan zal 

moeilijk worden maar we willen zieken wel aandacht geven. 

S.v.p. doorgeven aan onze ziekenbezoeksters Ans van Gaalen (073-5476949), of aan Jeanne van 

Heertum. 

 

2. Activiteiten KBO Wijbosch: 
-21 december 2021 is ons 50-jarig bestaan.  

 

3. Overige activiteiten: 

-Vanaf 31 mei kunnen we weer Jeu de Boules spelen bij “Wij liggen” aan de Leemputterweg. 

Speeldata: 31 mei, 14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus, 6 en 20 september. Voor alle 

speeldagen geldt: Inschrijven 13.00 uur en aanvang 13.30 uur. 

 

-De Passiespelen 2021 in Tegelen gaan door. Van 3 juli t/m 5 september (alle weekenden) is dit 

theaterstuk te bewonderen in het openluchttheater de Doolhof in Tegelen. 

Wel van tevoren aanmelden als u hiernaartoe wilt. Voor meer informatie: www.passiespelen.nl 

 

4. Bent u soms eenzaam ? 
Welzijn De Meierij en De Seniorenraad zijn gestart met de “Belcirkel”. Het is de bedoeling dat 

deelnemers gebeld worden en daarna de volgende bellen in de belcirkel voor een gezellig praatje. 

Opgeven bij mevrouw Maren Brakke op 06 – 83404938 

 

Wees voorzichtig, houdt u aan de richtlijnen en blijf gezond. 

Wij wensen iedereen ondanks de beperkingen toch een fijne vakantie toe. 

 
 

mailto:peter.hermsen@outlook.com

