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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.

 

-13 september is de eerstvolgende bestuursvergadering en

maken we een nieuwe activiteiten kalender.

-De Schakel is gesloten tot 5 september.

Kaarten en biljarten start weer na deze stop.

-6 september is er een vergadering voor de biljarters. 

 Men heeft hier een uitnodiging voor rond gestuurd.

VOORWOORD VAN DE  
 VOORZITTER.

MEDEDELINGEN VANUIT
HET BESTUUR.

 PUZZEL

MUTATIES LEDEN EN
RABOCLUBSUPPORT

I N  D I T  N U M M E R

Voorwoord van de voorzitter 

De vakantietijd is in volle gang  en velen van ons zullen hier aan toe zijn. Maar voor het zover

is moesten we nog wel de fiets-driedaagse organiseren. Dankzij vele vrijwilligers is dit ook dit

jaar gelukt. Hiervoor mijn hartelijke dank. Als u dit leest zijn er vele kilometers verreden door

de deelnemers. We kunnen terugkijken op een geslaagd slot van onze activiteiten voor de

vakantie. Hopelijk kunnen we in september met frisse moed starten met nieuwe activiteiten.

Mijn wens is dan ook dat u allen van een fijne vakantie gaat genieten of heeft genoten. Ik hoop

u in volle gezondheid weer te ontmoeten tijdens de start in september. Alle goeds toegewenst en

tot dan. 

Met vriendelijke groet. Voorzitter Vitaal Wijzer Wijbosch. Hans van Gaalen 

door Hans van Gaalen
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Mutaties en ledennieuws
van onze ledenadministratie

-Overleden: Miet vd Heuvel-vd Berg. (18 augustus) Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

-Nieuw lid: Annet Blummel vd Mee. Welkom 

-50 jarig huwelijk familie Claassen, Boomstraat 56.

Rabobank ClubSupport: Let op, stemmen kan op onze oude naam: KBO Wijbosch !!! 

Ook dit jaar hebben leden van de Rabobank weer de mogelijkheid om vanaf 5 september hun stem  uit te

brengen. Iedere stem levert ons een geldbedrag op, en dit kan aardig oplopen, dus stem op ons! 

Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; riv. in

Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan; seconde;

onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven stand; riv. in Spanje -

7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); schoeisel; soortelijk

gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; wandversiering - 10 deel v.e.

boom; schootcomputer; herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere -

12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord.

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 3 ontvangstbewijs; grond

om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht;

schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal -

8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht -

11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord -

13 en omstreken (afk.); man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur.


