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Nieuwsbrief Juni 2022 

Het is goed te constateren dat we na alle Covid beperkingen langzaam maar zeker weer activiteiten 

kunnen organiseren, en belangrijker nog: hier ook weer veel belangstelling voor is. Zo was de lunch 

voor onze vrijwilligers op dinsdag 10 mei druk bezocht en was deze ook bijzonder goed verzorgd 

door de medewerkers van Laverhof, compliment. Op woensdag 25 mei was onze spelletjesmiddag. 

Ook hier aan deelnemers geen gebrek. Er werd fanatiek gespeeld en er waren ook mensen die een 

kaartje hebben gelegd. De aangeboden friet met toebehoren aan het einde van de middag was een 

schot in de roos, er werd gretig afgenomen zoals dat hoort na een drukke middag. Als u dit stukje 

leest is inmiddels het feest van ons 50 jarig jubileum achter de rug en is de nieuwe naam en ons 

nieuwe logo bekend gemaakt. Wij komen hier in de volgende nieuwsbrief uitgebreid op terug. 

Rest mij u een fijne vakantie toe te wensen en ik hoop u na de zomerstop weer terug te zien.     

Peter Hermsen, secretaris. 

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. 

-Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk laten weten. 

-De Schakel is gesloten van 22 juli tot 5 september. Kaarten en biljarten start weer na deze stop. 

2. Activiteiten KBO Wijbosch:  

-  De fiets driedaagse staat in de planning van zondag 31 juli tm dinsdag 2 augustus. 

-  Voor de fiets driedaagse zoeken we nog vrijwilligers, met name voor het uitpijlen 

3. Overig: 
Team Welzijn van Sint Barbara Laverhof is op zoek naar vrijwilligers voor oa. Wandel-, kook- en 

beweegactiviteiten. 

De werkzaamheden bestaan vooral uit bewoners ophalen en terug brengen en hulp bieden waar nodig 

bij de activiteit. Er is altijd een medewerker van Team Welzijn bij aanwezig. 

Dus zoekt u nog een leuke plek voor vrijwilligerswerk, u bent van harte welkom! 

Voor info kunt u bellen met 073-5443331 of mailen naar sonja.vandenbogaard@laverhof.nl 

 

Het bestuur wenst u een fijne vakantie toe en hoopt u bij de fiets-driedaagse of na 

de geplande zomerstop weer gezond en wel terug te zien. 


