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

 

Renovatie Soosruimte KLAAR: Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting op dinsdagmiddag  
2 januari jl. hebben  de aanwezigen het resultaat van de verbouwing kunnen aanschouwen.  

Het verwijderen van de twee pilaren geeft duidelijk meer werkruimte in de soos.  
Wij bedanken iedereen die aan deze klus heeft meegewerkt. Speciaal natuurlijk de 

projectcommissie “Hartelijk dank”. 
 

Jaarvergadering: Op woensdagmiddag 24 januari is de algemene leden 
jaarvergadering van de KBO, aanvang: 14.00 uur. Tijdens deze vergadering zal het 

bestuur verantwoording afleggen voor het beleid in 2017 en wordt de jaarrekening 
gepresenteerd (zie bijgaande uitnodiging met agenda). 

 

Senioren Pronkzitting: Op vrijdagavond 19 januari zal door de 
carnavalsvereniging “de Piereslikkers” een pronkzitting voor al onze  

KBO-leden en 65-plussers worden opgevoerd.  
Aanvang: 19.30 uur precies (zaal open om 19.00 uur).  
 

I.v.m. deze zittingen is de KBO ruimte vanaf donderdagenavond 18 januari (na rikconcours) het hele 

weekend gesloten. Een week later idem dan vanaf donderdagavond 25 januari (na 21.30 uur). 

 
Rikconcours: Op de donderdagavonden 4 en 18 januari rikconcours. Aanvang: 19.00 uur.  
Koersballen: Elke donderdagmiddag (t/m april) aanvang 14.00 uur. 

Spellenmiddag: Woensdagmiddag 10 en 31 januari spellenmiddag. Aanvang: 14.00 uur. 
Kaarten maken: Vrijdagochtend 12 januari kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur.  

Kienen: Op woensdagmiddag 17 januari kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 

Incasso KBO contributie 2018: De contributie van KBO Vorstenbosch bedraagt € 20,- voor 
gewone leden en € 8,- voor gastleden. Voor leden die een machtiging hebben afgegeven zal 
de incasso nog deze maand plaatsvinden.  

Bij de overige leden zal de contributie contant worden geïnd, tenzij ze het zelf overmaken op 
het IBAN rekeningnr. NL 63 RABO 0155 291 556, ten name van KBO afdeling Vorstenbosch. 

 
In herinnering: Op 8 december jl. is in Heeswijk-Dinther (Laverhof), op 93 
jarige leeftijd, ons oudste en tevens erelid Lies Geenen-van Zutphen overleden.  

Lies was meer dan 36 jaar lid van de KBO en grondlegger van de handwerkgroep.  
Wij wensen haar familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 

 

Twee nieuwe leden “Welkom”: Op 01 januari hebben we Fien van Es (Binnenveld) en 

José Pletzers (Liebregtsplein) als nieuwe leden mogen inschrijven. 



Interne biljart kampioenschappen 2017: Op woensdagavond 11 december werd de 
finalewedstrijd in het libre spel gespeeld tussen Theo Hurkmans en Martien van Grunsven.  

Theo wist de strijd te winnen. Wij feliciteren beiden met hun prestatie. 
 

25 Jaar KBO-lid: In het afgelopen jaar kende 

onze KBO zes leden die 25 jaar lid zijn. Tijdens 
de kerstviering werd aan vier van hen de 

bijbehorende oorkonde uitgereikt. Daarnaast 
ontvingen de jubilarissen Lien van Gemert, 
Antoon Heesakkers, Doortje 

van de Loop en Stien Lucius 
een mooi bloemboeket.  

An van den Akker, ook 25 jaar 
lid, heeft in augustus de oorkonde tijdens haar 90ste verjaardag al uitgereikt 
gekregen. Inmiddels is het bestuur ook naar An Egelmeer geweest. Zij 

verblijft in het “van Coothuis” in Veghel. Ook zij is 25 jaar KBO lid en kreeg 
daar de bloemen en haar oorkonde uitgereikt.  
 

Nieuwe ledenpassen: In 2018 worden er nieuwe ledenpassen uitgegeven, in de vorm van 
hardplastic passen. Net als drie jaar geleden blijven de passen die tot nu zijn uitgegeven 

geldig tot maart. Nieuwe leden moeten tot die tijd op hun ledenpas wachten, maar wij 
kunnen wel alvast het lidnummer doorgeven aan deze nieuwe leden.  
 
Verkeerde jas meegenomen en blauwe trui kwijt: Heeft iemand tijdens de KBO Sint 

Nicolaasviering (23 nov) per vergissing een verkeerde bruine jas van Jan van Brakel mee genomen. 

Bel 0413-340036 (Jan heeft nu een andere bruine jas met een das). Tijdens de KBO Kerstviering op  

14 december jl. is de blauwe trui van Bert Hoefs zoek geraakt. Gevonden bel dan 0413-351026. 
 

Instap-cursus op de digitale snelweg: De Stichting Glasvezel Bernheze staat voor 

glasvezel in Bernheze. De aanleg is in volle gang. Het fundament wordt dus gelegd. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Wij zorgen via de dorpsraden en de KBO ook voor 

ondersteuning bij de overstap van koper of kabel naar glasvezel. Bovendien willen we 

ook mensen begeleiden die nu voor het eerst willen invoegen op deze digitale 

snelweg. Voor de instap op de digitale snelweg bieden we ouderen, personen die door een handicap 

aan huis gebonden zijn en anderen die hier moeite mee hebben een instaptraject van een viertal 

lessen. Deze lessen zijn bedoeld voor mensen die een iPad of tablet hebben, maar daar nog niet goed 

mee uit de voeten kunnen. Maar ook voor mensen die nog geen iPad of tablet hebben. Zij krijgen voor 

een periode van zes weken een iPad of tablet in bruikleen. En ze krijgen daarbij dan ondersteuning en 

begeleiding. Na zes weken kunnen ze dan kiezen om de iPad of tablet over te nemen of om hem terug 

te geven. Deze instap-cursus en de bruikleen is helemaal gratis. Dit aanbod geldt ook voor personen 

die niet overstappen op glasvezel. De lessen worden gegeven in de soos van de KBO. 

Aanmelden bij Cor Ottenheim tel. 0413-351060. 
 

Telefooncirkel: Een telefooncirkel bestaat uit een aantal deelnemers die elkaar iedere dag 

even opbelt. Elke ochtend belt de eerste persoon op een afgesproken tijd naar de tweede 

deelnemer. Daarna belt de tweede de derde, enzovoorts. De laatste deelnemer sluit de cirkel 

via een telefoontje naar de eerste en daarmee is dan de cirkel rond. Het gebeurt gelukkig 

bijna nooit, maar als er iemand niet opneemt, dan kan er iets aan de hand zijn. Er moet dan actie 

ondernomen worden zoals van te voren is afgesproken. De telefooncirkel is vooral voor mensen die 

alleen wonen en zich daardoor veiliger voelen. Bovendien kom je minstens een keer per dag met 

iemand in contact. Als er voldoende belangstelling is onder onze leden of niet leden zouden we dit 

gezamenlijk verder uit kunnen werken. Je kunt je interesse kenbaar maken bij de KBO.  

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Rikconcours avond:    Donderdag 1 en 15 februari   aanvang: 19.00 uur 
Soos gesloten met carnaval: Woensdag 7 t/m 14 februari   gesloten 
Spellenmiddag:   Woensdagmiddag 28 februari   aanvang: 14.00 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                (einddatum redactie: 4 januari)  


