
 
2018   jaargang 8, nummer: 2     (Periode: 5 februari t/m 5 maart) 
 
Verschijningsdatums:  8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 
 

 

Ontspanningsavond: Op woensdagavond 7 maart organiseren 
we weer een quizavond. Aanvang: 19.00 uur met thee en koffie 

(zaal open om 18.30 uur). De commissie heeft zes lijsten met 
vragen in elkaar gezet om de kennis van de deelnemers te 
testen. De deelnemerskosten bedragen € 2,00 p.p. Opgeven via de flyer. 

 
Meerdaagse reis: KBO Senioren Vorstenbosch en KBO 

Nistelrode organiseren in samenwerking met EMA Reizen een 5-
daagse Drielanden reis naar België, Duitsland en Luxemburg van 
24 juni t/m 28 juni 2018. Het hotel waar we verblijven, hotel 

Zum Buchenberg, is een sfeervol familiehotel gelegen in de 
prachtige natuur van de Belgische Eifel.  

Op maandag 19 februari zal EMA directeur John van Dinten een 
presentatie geven over deze reis. De informatieochtend is 
vrijblijvend en begint om 10.00 uur en zal plaats vinden in zaal 

de Rogge. De koffie en thee staan klaar (gratis) en breng gerust ook vrienden en/of 
kennissen mee.  
 

Erelid Antoon Heesakkers:  Een paar dagen voor zijn negentigste 
verjaardag heeft het bestuur een bezoekje gebracht aan Toon Heesakkers en 

hem, vanwege deze speciale leeftijd, het KBO erelidmaatschap aangeboden. 
Met natuurlijk een mooie bos bloemen en de oorkonde. 

Toon is al ruim 25 jaar KBO lid (tijdens kerstviering herdacht) en is ook actief 
geweest in het bestuur. Van 2000 tot 2004 was hij zelfs voorzitter. Hij neemt 
actief deel aan verschillende KBO activiteiten, waarbij vooral het biljarten zijn 

aandacht heeft. Toon proficiat met dit mooie kroonjaar en nog veel goede 
jaren. 

 
Soos gesloten: Tijdens de carnaval is soosruimte “de Rogge” van woensdag 7 februari t/m 
woensdagmiddag 14 februari gesloten. Heel de Stuik is wordt veranderd in een Pierehol. 

 
Gymmen: Door de opbouw en voorbereidingen van de carnaval kan de gymles “Bewegen 

voor Ouderen” van ONS WELZIJN op vrijdag 9 februari niet doorgaan. 
 
Concours rikken: Direct na de carnaval, op donderdagavond 15 februari, is er weer een 

rikconcoursavond. Aanvang: 19.00 uur. 
 

Kaarten maken: Op Vrijdagochtend 16 februari is het kaarten maken. Vanwege carnaval is 
dat een weekje later dan gewoonlijk. Aanvang: 10.00 uur. 
 

Kienen: Voortaan is het maandelijkse kienen op de 1e woensdag van de maand. Aanvang: 
14.00 uur. De eerstvolgende Kienmiddag op woensdag 7 maart a.s. 



Koersballen: Elke donderdagmiddag (t/m april) koersballen. Aanvang 14.00 uur. 
 

Spellenmiddag: Woensdagmiddag 21 februari spellenmiddag (3e woensdag van de maand). 
Aanvang: 14.00 uur. 

 
Opening Soos na renovatie: Op vrijdagavond 23 februari organiseert het 
KBO bestuur een bijeenkomst voor alle vrijwilligers, het projectteam, de 

ondernemers, Stuik afvaardiging en de sponsors die meegewerkt hebben aan 
de verbouwing in onze soosruimte, zaal de Rogge. 

Samen met al deze medewerkers hopen we er een kleine opening van te 
maken. Aanvang: 19.30 uur. 

 

Jaarvergadering Senioren KBO Vorstenbosch: Woensdag 24 januari jl. hield de KBO een 
goedbezochte jaarvergadering. Tijdens de bestuursverkiezingen is afscheid genomen van 

penningmeester Agnes van 
Brakel en secretaris Gerrit 
Verhoeven. Beide werden 

door de vergadering 
hartelijk bedankt voor hun 

inzet en zij kregen bloemen 
en een attentie 

aangeboden. Gerrit 
Verhoeven, die 12 jaar KBO 
bestuurder was, mocht 

namens KBO Brabant de zilveren speld met oorkonde in ontvangst nemen. Na dit afscheid 
zijn Fien Versantvoort en Adrie van der Heijden als de nieuwe bestuurders toegetreden. 

 
Terugblik Senioren Pronkzitting 2018: Op vrijdagavond 19 Januari jl. 
hebben de KBO senioren kunnen genieten van een gevarieerde 

pronkzitting. De prestaties van de artiesten werden door de senioren weer 
erg gewaardeerd. De prinsentaart is gewonnen door Annie Verstraten.  

 
Schilderijen in de Soos: Bijna een jaar lang hebben 
drie schilderijen van Berna Voet onze soosruimte 

verfraaid. Inmiddels heeft een wisseling plaatst 
gevonden en hangen er nu enkele schilderstukken  

van Betsie van Lieshout.  
 

Federatie biljart toernooi: Tijdens het biljarttoernooi om de “Jan Rijkers 

trofee”, dat begin januari in Dinther gespeeld werd, is Joep van Creij (foto) 
uit Vorstenbosch als vierde geëindigd. Jo Gloudemans uit Heesch heeft het 

toernooi gewonnen. 
 
Boeken uitleen voor ouderen: Alle 50-plussers uit Vorstenbosch kunnen op 1e en 3e 

donderdagmiddag van de maand, van 16.00 tot 17.00 uur in de KBO-ruimte, terecht voor het 
lenen van boeken (max. 3 boeken p.p.). De boeken (ook met grote letters) kunnen tegen 

lage kosten voor drie weken geleend worden, daarna is verlengen noodzakelijk. Dit is een 

activiteit van Stichting Zorgvoorzieningen. 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Ontspanningsavond (Quiz): woensdag 7 maart   aanvang: 19.00 uur 

Concours rikken:   donderdag  1 en 15 maart  aanvang: 19.00 uur 

Liederentafel:   woensdag  21 maart    aanvang: 19.30 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.    (einddatum redactie: 1 februari) 
 
PS: Deze brief is in kleur ook op internet te zien. Kijk op de site http://kbo.vorstenbosch-info.nl 

http://kbo.vorstenbosch-info.nl/

