Juli 2022

Belangrijke data
Maandag 4 juli

KBO-diner bij Hong Sheng

Dinsdag 12 juli

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 19 juli

Excursie

Donderdag 25 augustus

Halve dagreis

Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u graag uit voor de algemene ledenvergadering op 12 juli a.s. We hebben
weer een gevarieerd programma met een verplicht huishoudelijk gedeelte, een boeiende lezing
en entertainment van hoog niveau. De uitnodiging treft u bijgaand aan.
LET OP: graag aanmelden vóór maandag 4 juli.
Excursie
Deze gaat op 19 juli naar Hoeve Strobo in Nijnsel. Uitgebreide informatie treft u aan in
bijgesloten uitnodiging.
De halve dagreis
Bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor de halve dagreis op 25 augustus naar
Het Boerenbondmuseum in Gemert.
Bezoekgroep
Onze bezoekgroep is een vrij nieuw initiatief, bedoeld voor leden die graag regelmatig een
bezoekje willen hebben voor een goed gesprek of zomaar een praatje over van alles en nog
wat. Er zijn al diverse leden waar een vrijwilliger van de bezoekgroep op de koffie komt.
Als u dat ook wilt neem dan contact op met coördinator Charmaine Broks. Zij stelt dan een
vrijwilliger aan u voor die bij u zou kunnen passen. Twijfelt u nog? Lees dan het interview dat
wij hadden met Anny Hellings en haar bezoekster Ans van Grinsven op onze website
www.kbo-schijndelcentrum.nl. En bent u overtuigd en wilt u dit ook, of kent u iemand die dit
wel zou willen, bel dan gerust met Charmaine op nummer 06-51470619.
Kaarten
Onze kaartmiddag op woensdag is na Corona wat schoorvoetend op gang gekomen. Wij hopen
dat de animo voor het kaarten weer even groot wordt als voor de lockdown, zodat we weer een
gezellige kaartmiddag hebben. Dus als u van rikken of jokeren houdt, schroom dan niet om te
komen. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Ook niet-leden zijn welkom. Breng dus
gerust iemand mee. Dus woensdagmiddag in ’t Spectrum.
Inschrijven vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Inschrijfgeld € 2,00 is voor de zaalhuur en
enkele prijsjes. Info bij Dorry Eickmans, tel.: 5493604

Keezen
Vanaf september t/m mei worden er weer keez-wedstrijden georganiseerd in de ontmoetingsruimte van het Mgr. Bekkershuis.
 In 2022:
op donderdag 1 en 15 september, 6 en 20 oktober, 5 en 17 november, 1 en 15 december.
 In 2023:
op donderdag 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart, 6 en 20 april, 4 en 25 mei.
Inschrijven vanaf 13.45 u. Inschrijfgeld: € 4,50 (inclusief 2 consumpties). Aanvang 14.00 u.
Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.
Fietsen
De fietsgroep mag zich verheugen op een goede belangstelling. Per keer fietsen zo'n 20 leden
mee. De routes zijn afwisselend en onderweg wordt er gezellig gekeuveld. Tijdens de 25 kmroute is er een rustpunt voor een kop koffie (voor eigen rekening). Bij de 50 km routes wordt
onderweg gepicknickt waarvoor iedereen brood en drinken meeneemt. Voorts zijn er nog 2
rustpunten voor een drankje. (voor eigen rekening). Op de activiteitenprogramma vindt u op
welke data er wordt gefietst.
Start en verzamelen is telkens vanaf het plein voor ’t Spectrum.
Jeu de boules
Het jeu de boules bij “Wij liggen” aan de Leemputtenweg is weer volop bezig: 11 en 25 juli,
8 en 22 augustus en 5 en 9 september zijn de volgende data steeds op maandagmiddag.
Inschrijven om 13.00 uur. Aanvang om 13.30 uur. Ook het jeu de boules kan best wat meer
deelnemers gebruiken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. En je hoeft geen ster te zijn, het gaat
er ontspannen aan toe. Dus vindt u het spelletje leuk om te doen, kom dan gerust meedoen.
Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Voor meer info kunt u terecht bij Frans van der Linde, tel.: 06 44145580.
Dansavond
KBO Hoevenbraak organiseert gezellige dansavonden. Telkens op vrijdagavond in
Cultureel Centrum De Vink.
De zaal is open om 19.30 uur en de muziek, verzorgd door DJ Harrie, stopt om 24.00 uur
Entree: € 2,50. Zie in het activiteitenprogramma op welke data u kunt dansen.
En weet dat er in De Vink een prima dansvloer ligt.
Ook niet-leden zijn welkom.
Wandelen
Er wordt iedere donderdagmorgen gewandeld. Om 10.00 uur verzamelen bij ’t Spectrum.
Er wordt steeds een afstand gelopen tussen de 5 en 7 km. Ook hier is het aantal deelnemers
wat afgenomen, wat jammer is, want tijdens het wandelen komen de gesprekken vanzelf.
Onderweg wordt steeds ergens een kopje koffie/thee genuttigd. (voor eigen rekening).
Het wandelen kost niets en u hoeft zich niet aan te melden. Gewoon op tijd bij 't Spectrum
zijn. Bel voor informatie met Jo Heessels 073-8512855.
Middagfilm
De data van de middagfilm in het najaar zijn bekend: 13 oktober, 10 november en
15 december.

Seniorenraad Sleutelkluisjes
Voorheen ging de aanvraag voor een sleutelkluisje via de alarmering van Laverhof.
Sinds 1 juni 2022 heeft Laverhof dat overgedragen aan Zinnovaters.
Tel.: 030 3100421. E-mail: www.zinnovaters-laverhof.nl
Vanaf 1 juli 2022 wordt voor het plaatsen van een sleutelkluisje eenmalig een vergoeding
van € 25,- gevraagd voor het plaatsen/repareren en evt. verwijderen wanneer het niet meer
nodig is.
Contactpersoon: Anny Wouters. Tel.: 073 5474356. E-mail: annywouters@kpnmail.nl
I n Memoriam

We namen afscheid van:
dhr. Louis van de Akker
mevr. Thera Timmermans van Zoggel
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte !

We verwelkomen onze nieuwe leden:
Dhr. Jos van Uden en mevr. Henriëtte van Uden
Dhr. Hans v.d. Brand en mevr. Toos v.d. Brand-Heessels
Dhr. Jo van Gemert en mevr. Betsie van Gemert
Dhr. Alex Dahmen en mevr. Rita Dahmen-Gijsbers
Mevr. Mariet v.d. Laar
Activiteitenprogramma maand juli 2022
dag
maandag 11-25 juli
maandag 4 juli
dinsdag 12 juli
dinsdag 19 jul
woensdag 6-13-20-27 juli
donderdag 7-14-21-28 juli
donderdag 7 juli
donderdag 21 juli
vrijdag 8-15-22 juli
vrijdag 22 juli

activiteit met locatie 't Spectrum
tenzij anders vermeld
jeu de boules (Wij Liggen, Leemputtenweg)
KBO-diner bij Hong Sheng
Algemene Ledenvergadering
Excursie naar Hoeve Strobol Nijnsel
rikken en jokeren
wandelen ca 7 km
fietsen 25 km
fietsen 50 km
bûrthuis (22 juli laatste voor vakantie)
dansavond (SCC De Vink)

tijd
13.30
17.30
18.00
13.00
14.00
10.00
13.30
10.00
10.00
20.00

Activiteitenprogramma maand augustus 2022
dag
maandag 8 en 22 aug
woensdag 3-10-17-24-31 aug
donderdag 4-11-18-25 aug
donderdag 4 aug
donderdag 25 aug
donderdag 25 aug
vrijdag 26 aug

activiteit met locatie 't Spectrum
tenzij anders vermeld
jeu de boules (Wij Liggen, Leemputtenweg)
rikken en jokeren
wandelen ca 7 km
fietsen 25 km
fietsen 50 km
halve dagreis naar Boerenbondmuseum
dansavond (SCC De Vink)

tijd
13.30
14.00
10.00
13.30
10.00
13.30
20.00

