mei 2022

Belangrijke data
Maandag 16 mei

Vitaliteitsdag

Dinsdag 24 mei

KBO-Diner (Bij Jansen en Jansen)

Donderdag 16 juni

Hele dagreis

Donderdag 14 juli

Excursie

Vitaliteitsdag
Bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor deelname aan de vitaliteitsdag. U
kunt op deze dag op ludieke, gezellige manier gratis uw gezondheid/vitaliteit laten
meten. De meting duurt ongeveer anderhalf uur. Aan het eind van de meting krijgt u,
indien van toepassing, een advies mee om uw leefstijl te verbeteren.
Wij kunnen deelname van harte aan bevelen.
Bezoekgroep
De bezoekgroep is inmiddels opgestart en wordt gecoördineerd door Charmaine Broks.
Wil iemand graag een bezoekje van een vrijwilliger, of kent u iemand die graag een
bezoekje wil ontvangen, neem dan contact op met Charmaine: tel. 06 51470619.
De hele dagreis
Bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor de hele dagreis op 16 juni naar
Delft. Wij hebben samen met Bos Coach Travel een mooie reis uitgestippeld. Eindelijk
kunnen we er weer eens op uit.
Kaarten
Iedere woensdagmiddag kan er gekaart worden in ’t Spectrum. Ook niet-leden zijn
welkom. Inschrijven vanaf 13.30 uur, inschrijfgeld € 2.00, aanvang 14.00 uur.
Info bij Dorry Eickmans, tel.: 5493604
Jeu de boules
Het jeu de boules bij “Wij liggen” aan de Leemputtenweg gaat van start op 30 mei en
vervolgens op 13 en 27 juni, 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus en 5 en 9 september.
Inschrijven om 13.00 uur. Aanvang om 13.30 uur.
Voor meer info kunt u terecht bij Frans van der Linde, tel.: 06 44145580.

Het Keezen
Het keezen in het Bekkershuis zal in september weer worden opgestart. De data zullen
te zijner tijd worden bekend gemaakt
Fietsen
Het fietsen is weer van start gegaan:
Donderdag 5 mei
13.30 uur
Donderdag 12 mei
10.00 uur

25 km
50 km

Donderdag 2 juni
Donderdag 16 juni

25 km
50 km

`

13.30 uur
10.00 uur

Donderdag 7 juli
13.30 uur 25 km
Donderdag 21 juli
10.00 uur 50 km
Start en verzamelen is telkens vanaf het plein voor ’t Spectrum.
Voor het fietsen dient u zich vooraf aan te melden, zodat de leiding weet wie men kan
verwachten. U kunt zich aanmelden voor meerdere fietstochten in een keer. Bent u het
aanmeldingsformulier kwijt (is met nieuwsbrief van april bezorgd) dan kunt u deze
ook printen vanaf onze website kbo-schijndelcentrum.nl onder het kopje
aanmeldingen. Mocht u dan toch een keertje niet mee kunnen fietsen, dan wel weer
afmelden bij de leiding.
Dansavonden
KBO Hoevenbraak organiseert weer gezellige dansavonden.
Plaats: Cultureel Centrum De Vink
Data: 20 mei, 24 juni, 22 juli.
Zaal open om 19.30 uur, einde om 24.00 uur
Entree: € 2,50
De muziek wordt verzorgd door DJ Harrie.
Ook niet-leden zijn welkom!
Middagfilm
De data van de middagfilm in het najaar zijn bekend: 13 oktober, 10 november en 15
december.
Seniorenbeurs
De seniorenbeurs in 2022 gaat niet door. De datum voor 2023 is al wel bekend:
van 17 tot en met 22 januari.
De Puzzel
Aangezien de lockdown voorbij is, al onze activiteiten weer zijn opgestart en
bovendien het animo voor de puzzel wat terugloopt (afgelopen maand waren er slechts
35 inzenders) heeft het bestuur besloten om althans voor de zomermaanden te stoppen
met de puzzel.

De oplossing van de puzzel in april is "gazonmest" en de prijswinnaars waren Dora
Teunissen, Jos Peeters, Jan de Wit en Ad Venmans. In totaal zijn er de in al die
maanden 119 doosjes met chocolade uitgedeeld.
Activiteiten programma
Alle activiteiten voor de maand mei 2022 handig op een rijtje gezet
dag
maandag 16 mei
maandag 30 mei
dinsdag 3-10 mei
dinsdag 24 mei
woensdag 4-11-18-25 mei
donderdag 5-12-19-26 mei
donderdag 5-12 mei
donderdag 5 mei
donderdag 12 mei
vrijdag 6-13-20-27 mei
vrijdag 20 mei

activiteit met locatie 't Spectrum
tenzij anders vermeld
vitaliteitsprogramma
jeu de boules (Wij Liggen Leemputtenweg)
biljartclub "Net Nie"
KBO diner (Jansen en Jansen)
rikken en jokeren
wandelen ca 7 km
biljartclub "Net Nie" (einde competitie 12 mei)
fietsen 25 km
fietsen 50 km
bûrthuis
dansavond (SCC De Vink)

tijd
9:30-16:00
13:30-17:00
13:00
17:30
14:00
10:00
13:00
13:30
10:00
10:00
20:00

De Puzzel
Aangezien de lockdown voorbij is, al onze activiteiten weer zijn opgestart en
bovendien het animo voor de puzzel wat terugloopt (afgelopen maand waren er slechts
35 inzenders) heeft het bestuur besloten om althans voor de zomermaanden te stoppen
met de puzzel.
De oplossing van de puzzel in april is "gazonmest" en de prijswinnaars waren Dora
Teunissen, Jos Peeters, Jan de Wit en Ad Venmans. In totaal zijn er de in al die
maanden 119 doosjes met chocolade uitgedeeld.

I n Memoriam

We namen afscheid van:
dhr. Tijn Habraken
dhr. Bertus van de Oetelaar
dhr. Henk van Tartwijk
dhr. Wim van den Bergh

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte !

We verwelkomen onze nieuwe leden:
dhr. Tonnie Tilburgs en mevr. Marianne Tilburgs-v.d. Steen
mevr. Ine van Schijndel-van Helvoort
dhr. Christ Lammers en mevr. José Lammers
mevr. Margriet Janssen-Duffhues
mevr. Maria Keijzers
mevr. Toos Steenbakkers
dhr. André Kastelijn
mevr. Dinie van der Donk
dhr. Hans Bloks
mevr. Mieke Rouleaux-van Ballekom
mevr. Rini Klein-de Jong
mevr. Ewalds-van Dommelen
mevr. Ans Vink

