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Nieuwsbrief december 2021 
 

1. Mededeling vanuit het bestuur: 
-Tot onze grote spijt hebben wij in de bestuursvergadering moeten besluiten dat de kerstviering dit jaar 

weer GEEN doorgang kan vinden. Ook de kaartavonden op dinsdag zijn tot nader bericht stopgezet. Zoals 

het er nu uitziet zal het bestuur alle leden weer een presentje aanbieden. Dit zal dan dinsdag 21 december 

vanaf 13.30 uur bij de Schakel af te halen zijn. (uitloop eventueel 23 december) 

-Indien er mensen zijn die problemen hebben met het invullen van papieren, het opstellen van een brief of 

vragen over toeslagen dan kun je op dinsdagmiddag of donderdagochtend terecht bij Welzijn de Meierij in 

het Spectrum aan de Steeg 9F. (wel even een afspraak maken: 073-5441400)             Heb je liever dat wij 

je helpen dan kun je contact opnemen met Theo Verhagen. (06-255 97 467)  

-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. 

 

-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: Betsie Blummel (welkom terug) en Marij Bozelie. 

-Overleden: Henk Schepers (26 oktober) en Zr. Benita Pijnenburg (26 november) 

 Het bestuur wenst de nabestaanden heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. 

-Henk en Ria Eijmberts (Boomstraat 57) zijn op 28 december 50 jaar getrouwd. 

 

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

-Vrijdag 21 in januari viering van ons 50 jarig bestaan in de Schakel.  

-Woensdag 23 februari Carnavalsavond in de Schakel. 

 

4. Overige activiteiten: 
-16 december organiseert filmclub Schijndel weer een filmmiddag in het Spectrum. KBO leden krijgen  

€ 3,50 korting op de entreeprijs. Voor meer info kijk in de media.  

-Heeft u al een abonnement op het Seniorenjournaal? https://www.seniorenjournaal.nl/ Hier kunt u zich 

gratis aanmelden voor de dagelijkse uitgave. 

 

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

  

https://www.seniorenjournaal.nl/


Kruiswoordpuzzel Deccember 

 

 
 

 
Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 

houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 

deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 

voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 

jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 

luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 lectori salutem 58 

nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 

vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 

droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 

opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan 

35 dicht 36 hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 

43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren 

gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 

65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord. 


