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Extra nieuwsbrief december 2021 

1. Mededelingen vanuit het bestuur:     

-Tot onze grote spijt hebben wij in de bestuursvergadering van 14 december moeten besluiten dat  

ook de viering van ons 50 jarig bestaan op 21 januari GEEN doorgang kan vinden.                          

Het bestuur heeft besloten dit jubileum tot een nader te bepalen datum uit te stellen.                        

Dit geld ook voor de beloofde attentie voor onze vrijwilligers. (wordt echter niet vergeten) 

-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 doen 

we indien mogelijk en gewenst. We willen zieken sowieso aandacht geven. 

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

 

 

2. Mutaties leden: 
-Nieuwe leden: Frans en Harriëtte van Heertum. 

 

 

3. Activiteiten KBO Wijbosch: (onder voorbehoud van coronaregels) 

-Het kaarten en biljarten op 28 en 30 december komt te vervallen i.v.m. sluiting van de Schakel. 

 Wij gaan het kaarten en biljarten weer hervatten zodra de Schakel weer open kan en mag. 

-Woensdag 23 februari Carnavalsavond in de Schakel. 

 

 

4. Overige mededelingen: 
-I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen is besloten nog geen activiteitenkalender 2022 te maken. 

-Wij danken iedereen die ons gesteund hebben met de Rabo ClubSupport en Plus Bertrams actie. 

 Wij hebben dankzij uw support in totaal ongeveer € 600,00 bij kunnen schrijven. 

-In de maand december komt er GEEN Ons uit. 

 

 

Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral 

gezond 2022 toe. 
 

 



Woord van onze voorzitter:     

Beste leden, 

 

Het afgelopen jaar is voor ons allemaal teleurstellend verlopen. Het coronavirus en alle daaraan 

verbonden regels hebben ons activiteitenprogramma totaal overhoop gegooid en vrijwel geen enkel 

geplande activiteit kon doorgang vinden. Gelukkig kon de fietsdriedaagse wel doorgaan en velen van 

u hebben hieraan deelgenomen. Ook de jaarvergadering heeft plaats kunnen vinden. Het kaarten en 

biljarten kon op bescheiden voet doorgaan. De meeste activiteiten moesten we echter annuleren door 

de regels die ons opgelegd werden.  Ook nu nog zijn we nog afhankelijk van wat er staat te gebeuren. 

De toekomst zal het uitwijzen en wij als bestuur hopen er het beste van. Houd daarom onze website 

en nieuwsbrieven goed in de gaten. Hierin vermelden we zo snel als mogelijk is wat wel en niet kan 

plaatsvinden.  

Vele van u hebben privé moeilijke en soms droevige tijden meegemaakt. Ik wens u veel sterkte toe 

om deze te verwerken. Hopelijk breken er betere tijden aan en kunnen we weer allemaal gaan 

genieten van wat de bedoeling is van onze vereniging, namelijk gezamenlijk genieten van activiteiten 

en bijeenkomsten om met elkaar te  praten en te ontspannen. 

 

Tot slot wens ik u allen een prettige jaarwisseling en vooral gezond 2022 toe. 

Hopende u snel weer te ontmoeten in De Schakel. 

 

Voorzitter Hans van Gaalen. 

 

 

 

 
5. Wanneer komt de Ons uit in 2022? 

-24 januari 

-21 februari 

-28 maart 

-25 april 

-23 mei 

-27 juni 

-22 augustus 

-26 september 

-24 oktober  

-21 november 

 

Uiteraard zorgen wij er voor dat naast de Ons er ook een nieuwsbrief van KBO 

Wijbosch uitkomt (met puzzel) en eventueel ander nieuws als dat er is. 

 

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


