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

 

Liederentafel: Op woensdagavond 21 maart organiseren we weer 
een liederentafel. “Ut Bont Gezelschap” uit Odiliapeel is een groep 

die bestaat uit een aantal muzikanten en zangeressen. Deze zal de 
avond verzorgen. We beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 
uur) en de intreekosten zijn € 2,00 p.p. inclusief 1x koffie/thee. Wij 

hopen natuurlijk dat onze zangliefhebbers in groten getale aanwezig 
zullen zijn. Breng ook gerust vrienden en kennissen mee want deze 

avond is voor iedereen.  
 

NL-Doet: Na alle renovatie-activiteiten van de afgelopen tijd willen we op 

zaterdag 10 maart tijdens de nationale NL-doet dag de keuken schilderen.  
Wij hebben dit aangemeld bij het Oranje Fonds.  
Een aantal KBO leden nemen deze klus op zich. 

 
Meerdaagse reis: Voor de 5-daagse drielanden seniorenreis naar België, Duitsland en 

Luxemburg van 24 juni t/m 28 juni 2018 kan men nu inschrijven. Belangstellende kunnen 
contact op nemen met Gerrit Verhoeven (tel. 341121). Ook voor vragen etc. 

 
In herinnering: Op 10 februari jl. is, op 79 jarige leeftijd, Toos van Houtum-van 
Schijndel overleden. Toos was al sinds 2001 lid van onze KBO.  

Wij wensen de kinderen, familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 
 

WMO perikelen: Bent u door omstandigheden genoodzaakt om een beroep 
te moeten doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en bent 
u niet goed geholpen door de gemeente Bernheze maak dit dan kenbaar. 

Neem evt. contact op met b.v. onze ouderenadviseur. 
 

Kienen: Woensdagmiddag 7 maart kienen, aanvang: 14.00 uur. Daarna op 4 april Kienen. 
 
Kaarten maken: Vrijdagochtend 9 maart kaarten maken, aanvang: 9.30 uur. 

 
KBO Kring Bernheze organiseert “Gelukkiger ouder worden”:  

Op donderdagmiddag 22 maart a.s. om 13.30 uur houdt Wim van 
Kreij, op uitnodiging van KBO Kring Bernheze, een lezing in 
gemeenschapshuis De Wis in Loosbroek. Alle KBO leden zijn welkom 

op deze lezing (bezoeken op eigen initiatief). 
 

Kluscafé: Vrijdagochtend 9 maart is het kluscafé open van 9.30 tot 
12.00 uur. Ook voor tablet en computervragen kun je daar terecht. 
 

Concours rikken: Donderdagavond 15 maart en 5 april rikconcours, aanvang: 19.00 uur. 
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Spellenmiddag: Woensdagmiddag 28 maart spellenmiddag, aanvang: 14.00 uur. 
 

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

Jong – Oud activiteit: Op donderdagochtend 22 maart a.s. is er weer een 
ontmoeting met de kinderen van “Stap voor Stap” ingepland. Aanmelden kan, de 
leiding is in handen van Nel Kanters. Aanvang: 10.00 tot 11.00 uur.  

 

Renovatie Soos: (gelezen op de site van Vorstenbosch) Op vrijdagavond 23 februari 

organiseerde het KBO bestuur een bijeenkomst voor alle vrijwilligers, het projectteam, 
ondernemers, Stuik afvaardiging en de sponsors die meegewerkt hebben aan de verbouwing 
van zaal de Rogge, de soosruimte van de KBO. Met gezamenlijke inspanning zijn de pilaren 

uit de ruimte gehaald en is het dak verstevigd. Daarmee is een beter bruikbare ruimte 
beschikbaar gekomen. Voorzitter Cor Ottenheim sprak een dankwoord uit.  

De kartrekkers van het project ontvingen dank en een bloemetje. 
 

Erelid Harrie van Heeswijk: Op zaterdag 17 februari jl. is Harrie van 
Heeswijk 90 jaar geworden. Dat betekend dat hij erelid is geworden. 
Harrie is al ruim 25 jaar KBO lid en hij was in de 90-tigger jaren  

toneelspeler in het toenmalige KBO gezelschap.  
Later heeft hij nog jaren meegewerkt aan de jaarlijkse quizavond.  

Het bestuur is bij Harrie op verjaardagsvisite geweest en heeft hem de 
oorkonde en een boeket bloemen aangeboden. 
Wij allemaal wensen Harrie samen met Mien nog veel goede jaren en 

nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 
 

KBO informatieboekje 2018: Het KBO jaarboekje “De Wegwijzer”  

is in februari onder onze leden verspreidt. Het is een naslagwerk voor 
alle leden (en evt. nieuwe leden) met allerlei informatie.  

Dus als u iets wilt weten kijk dan eens in dit bewaarboekje. 
 
 

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 dan tot die tijd op hun 
ledenpas wachten, maar wij kunnen wel het lidnummer doorgeven. 

 
 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Rikconcours avond:    donderdag 5 en 19 april   aanvang: 19.00 uur 

Vrijwilligersavond:   vrijdag 20 april     aanvang: 19.30 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                (einddatum redactie: 1 maart)  


