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Nieuwsbrief Februari 2022 

De afgelopen maanden waren vooral donker en grauw met veel wind en regen. Soms liet de zon zich 

even zien al was dat maar zeer sporadisch. Hierdoor voelen we ons soms wat depri. Door al die 

coronaregels kunnen en mogen we niet veel. Gelukkig zien we de samenleving weer enigszins op 

gang komen. Zo ook verwachten we voor onze KBO-leden in het Wijbosch de komende maanden de 

nodige activiteiten op te kunnen starten. Gezellig met elkaar samen zijn zonder de nodige regeltjes. 

We blijven positief. 

Theo Verhagen, vice-voorzitter. 

1. Mededeling vanuit het bestuur:                                                                                  
-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 - s.v.p. doorgeven 

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

 

2. Mutaties leden: 
-Nieuwe leden: Harriet en Frans van Heertum, Irma en Theo van Heeswijk, Will Claassen,  

 Annie Verhoeven en Francien vd Brand. Allen van harte welkom 

-Overleden: Betsie Blummel van den Heuvel (5 februari) 

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

3. Activiteiten KBO Wijbosch: 

- Wij hebben besloten om de kaartavonden op dinsdag pas na de vakantie weer op te starten. 

- De jaarvergadering is dinsdag 29 maart in de Schakel. (zie uitnodiging) 

- De Paasbrunch is dinsdag 12 april in de Schakel.  

- 25 mei houden wij een spellenmiddag bij het Gilde. Meer info volgt later. 

- Vrijdag 24 juni vieren we ons 50 jarig bestaan met muziek, dans en een warm buffet. 

- De fiets driedaagse staat gepland van zondag 31 juli t/m dinsdag 2 augustus. 

  

4. Overige activiteiten: 
- Op donderdag 31 maart vertoond filmclub Schijndel de Film West Side Story.  

   KBO leden betalen  € 5,00 entree (excl. consumptie).   

-  Op vrijdag 25 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni en 22 juli organiseert KBO Hoevebraak weer 

   dansavonden in de Vink. De entree bedraagt € 2,50. De muziek wordt verzorgd door DJ Harrie. 

  

Voor meer info over deze twee activiteiten zie de lokale media. 

 

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


