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Nieuwsbrief Maart 2022 

Bij ons begint de astronomische lente op 20 maart wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat. 

De omgeving kleurt geel, Pasen komt eraan. De zon streelt ons met de eerste warme stralen. 

We snakken ernaar om Corona en die griep, die verkoudheid achter ons te laten en weer de 

vrolijkheid tegemoet te gaan. Terrasjes pikken, lekker wandelen, lekker fietsen, genieten. 

Voor onze KBO-leden hebben we weer heel wat activiteiten opgestart. De gezelligheid keert 

langzaam terug. Samen gaan we weer genieten. Doe jij ook mee? Je bent welkom.  

Jack van Zutphen, bestuurslid 

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, bij ziekte en bij overlijden. 

2. Mutaties leden: 
- Geen mutaties (graag bij verhuizen zsm doorgeven) 

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.  

- De Paasbrunch is dinsdag 12 april in de Schakel. (zie uitnodiging bij deze nieuwsbrief) 

- 25 mei houden wij een spellen/kaart middag 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 in de planning van zondag 31 juli tm dinsdag 2 augustus. 

- Wij zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij de drie fietsdagen. 

- De beloofde surprise voor onze vrijwilligers is niet vergeten, wij zijn hier nog druk mee 

bezig. 

Zie ook onze website: https://www.kbo-schijndelwijbosch.nl/ 

4. Overige activiteiten: 
- Op donderdag 14 april vertoond filmclub Schijndel de film “Eiffel”.  

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

- Op vrijdag  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. 

- 16 tot en met 22 juli KBO busreis naar het zwarte woud.  

Voor meer info zie bijgevoegde flyer. 

  

Wees voorzichtig en blijf vooral gezond. 


