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 Stof tot nadenken
 Om dit jaar opgewekt en vrolijk te beginnen heb ik mij voorgenomen om een positief stukje te
schrijven in de nieuwsbrief van januari. Terwijl ik aan het schrijven ben staat op de achtergrond het
journaal op de tv aan. Oorlog in de Oekraïne, CO2 problemen die niet op te lossen lijken, hoge
energie- en brandstofprijzen waardoor mensen hun rekening niet kunnen betalen, tekort aan (huur)
woningen, inflatie nog nooit zo hoog geweest, hulpverleners aangevallen door vandalen en
ambtenaren die aangeven te gaan staken. Op dat moment realiseer ik me dat mijn doelstelling
 (zie eerste zin) moeilijk te halen zal zijn.
Ik wens u namens het bestuur van Vitaal Wijzer Wijbosch een goed
maar vooral gezond 2023 toe.      Peter Hermsen, secretaris.

Activiteitenkalender 2023
Onderstaande activiteiten staan op de planning voor dit jaar:

-Woensdag 15 februari stond onze carnavalsavond op het
programma.  Deze hebben wij moeten annuleren. Wij komen hier
in de jaarvergadering op terug. 
-Dinsdag 21 maart jaarvergadering voor onze leden.
-Dinsdag 4 april Paasbrunch.
-Medio juni diner of lunch met onze leden.
-30 juli tm 1 augustus fiets driedaagse.
-Medio augustus spellenmiddag, dit jaar weer bij W.EC.
-Oktober dorpsfeest met op maandag een gezellige middag voor
alle ouderen.
-Medio november diner of lunch met onze leden.
-Dinsdag 19 december Kerstviering of Kerstbrunch.

Mededelingen vanuit het bestuur
-De kaartavonden (dinsdag) zijn weer begonnen. 
U bent uiteraard van harte welkom.
-De carnavalsavond van 15 februari komt te vervallen.
-Ondanks een stukje over collectiviteitskorting van VGZ en CZ in
onze laatste nieuwsbrief van november blijken er nog
onduidelijkheden te zijn. Gelukkig staat er in de Ons van
december een wat uitgebreidere uitleg.

 Leden bestand
Overleden: Ria Spierings (23 december) Wij wensen de familie alle sterkte toe.
Opzeggingen: Mien van Alphen en Hans de Visser
Nieuwe leden: Wim en Nelly van Aarle, Manon van Dinter en Henny Beursken. Welkom!

VITAAL WIJZER
_________________________
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Biljart competitie
Vitaal Wijzer Wijbosch heeft een afdeling biljarten genaamd “nooit volleerd”.
Deze afdeling speelt mee in een regionale competitie van verschillende dorpen uit de omgeving. Er
wordt tegen elke tegenstander zowel thuis als uitwedstrijden gespeeld. Inmiddels zijn er al diverse
wedstrijden geweest en doen onze biljarters het best goed. 

Wij wensen de biljarters veel succes in het verdere verloop in deze competitie en houden u op de hoogte
van het verdere verloop.


