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Nieuwsbrief April 2022 

Nieuwe naam KBO Wijbosch. 

“In mei leggen alle vogels een ei”, net zoals wij. Ja, want in mei geeft een commissie aan welke drie 

voorkeursnamen men heeft gekozen uit die vele inzenders. We hebben namelijk 47 namen 

ingestuurd gekregen van jong tot senior, van lid of geen lid van woonachtig in Wijbosch en ook niet. 

Geweldig, het leeft echt. Op 24 juni, bij het 50 jarig jubileum, zal de naam onthuld gaan worden door 

onze voorzitter en indien mogelijk met de indiener. We zijn benieuwd, jullie ook? 

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.  

-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: 
-Nieuw (gast)lid is Hannie van de Weijer, welkom! 

 

3. Activiteiten KBO Wijbosch:  

-10 mei is er een activiteit gepland voor onze vrijwilligers. Ze ontvangen nog info hier over. 

-25 mei houden wij een spellen/kaart middag bij het Gilde. Zie bijgevoegde uitnodiging. 

-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. 

 

Noteer bovenstaande activiteiten in uw kalender.  

Ze zijn ook terug te vinden op onze website: https://www.kbo-schijndelwijbosch.nl/ 

Hier vindt u ook de notulen van onze jaarvergadering terug. 

 

4. Overige activiteiten: 
-Op vrijdag  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. 

-De komend filmmiddagen in “t Spectrum” zijn: 13 0ktober, 10 november en 15 december.  

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

 

Wees voorzichtig en blijf vooral gezond.  

https://www.kbo-schijndelwijbosch.nl/


SUDOKU  moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

 

 


