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

 

Bedankt voor uw Rabobank stem: Het bestuur bedankt allen die via de Rabobank Clubkas 
Campagne op onze KBO gestemd hebben.  

 
Liederentafel: Woensdagavond 24 oktober organiseren we weer een 
liederentafel. “Ut Bont Gezelschap” bestaande uit verschillende 

muzikanten en zangeressen zullen de muziek en liedjes verzorgen. 
We beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Wij hopen 

natuurlijk dat er veel Vorstenbossche zangers en muziekliefhebbers 
aanwezig zullen zijn. De entreekosten bedragen € 2,- inclusief een 
kopje koffie/thee. Breng gerust ook vrienden en kennissen mee. 

 
Koersballen: Deze week beginnen we op donderdag 4 oktober 

weer met het koersballen. Aanvang: 14.00 uur. We hopen op 
een goede belangstelling. 
 

Tachtig-plussers bijeenkomst: Op woensdagmiddag 31 oktober a.s. 
organiseren we een bijeenkomst voor onze 80-plussers. Aanvang: 14.00 

uur. Alle leden ouder dan tachtig jaar en de nieuwe 80-ers van 2018 zijn 
daarbij uitgenodigd. Dit jaar zijn er veel nieuwe leden die dit bijzonder 
kroonjaar bereiken. 

 
Nieuw erelid: Op 11 september jl. is Stien Lucius-van Asseldonk 90 

jaar oud geworden. Het KBO bestuur heeft haar daarom het 
erelidmaatschap van onze KBO mogen aanbieden.  
Stien is al sinds 1992 een actief KBO lid. Van 1995 tot 2010 was zij  

bestuurslid. Jarenlang heeft Stien het kienen geregeld.  
Momenteel zorgt zij dat al de “Soos-was” weer op tijd schoon en 

gewassen is. Ook de Sinterklaaspakjes pakt zij jaarlijks in. 
Stien woont lekker dicht bij “de Stuik” en neemt intensief deel aan 
onze wekelijkse activiteiten zoals het handwerken, kaarten maken 

en rikken.  
Stien, namens alle KBO leden, van harte gefeliciteerd en nog veel 

goede jaren toegewenst. 
 

In herinnering KBO leden: Op 31 augustus jl. is, op 84 jarige leeftijd , Piet 
Aarts overleden. Piet was sinds 1999 lid van onze KBO.  
Op 24 september is Harrie van Kessel overleden. Hij is 87 jaar oud geworden 

en was sinds 2005 KBO lid. 
Wij wensen beide families, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 

 
Kienen: Op woensdagmiddag 3 oktober is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur. De leiding is 
in handen van Jeanette van Alfen. 



Kaarten maken: Op vrijdagmorgen 12 oktober is het kaarten maken. 
Aanvang: 9.30 uur. Coby Dominicus en Claartje van Dijk zorgen weer 

voor mooie voorbeelden om te maken. 
 

Rikconcours: Op 4 en 18 oktober is het wedstrijd rikken. Doe ook 
mee. We beginnen om 19.00 uur en eindigen circa 22.00 uur.  

 
Keezenspel spelen (Spellenmiddag): Woensdagmiddag 

17 oktober a.s. kunnen onze leden weer samen het 
Keezenspel spelen. Ook andere spelen zijn mogelijk, b.v. 
Rummikub. Vrije inloop, aanvang: 14.00 uur.  

De leiding is in handen van Jeanette van Alfen. 

 
Jong – Oud activiteit: Op dinsdagochtend 23 oktober a.s. is er weer een ontmoeting 
met de kinderen van “Stap voor Stap” gepland. Aanmelden kan, de leiding is in handen 

van Nel Kanters. Aanvang: 10.00 tot 11.00 uur.  

 
Geslaagde MuseumPlusBus reis: Dankzij de sponsering van de Bank Giro Lotterij hebben 
op 3 september jl. Vorstenbossche senioren kunnen genieten van een gratis bezoek aan het 

Rijksmuseum in Amsterdam. Met een volle bus met veel 80plussers, verschillende rolstoelen 
en rollators en een vijftal helpers, kwamen de stoet rond 11.00 uur in Amsterdam aan.  

Na een prima lunch in de Brasserie van het Zuiderbad konden de senioren de kunstcollecties 
van het Rijksmuseum bewonderen.  
Samen met de gids was er speciale aandacht voor de schilderijen uit de zestiende eeuw, 

waaronder de beroemde Nachtwacht. Hierna was er nog tijd voor een vrije bezichtiging. Rond 
15.30 uur stapte iedereen weer tevreden in de bus huiswaarts.  

KBO Vorstenbosch dankt de BankGiro Loterij die deze “MuseumPlusBus” reis mogelijk 
maakte. 

 
 

Hoera de nieuwe KBO ledenpas is er: Deze maand, mogelijk bij deze 
post, ontvangt u uw nieuwe ledenpas. KBO Brabant is overgegaan naar een 
harde uitvoering, die geldig is zolang u lid bent.  

 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Rik concours      Donderdagavond     1 en 15 november  Aanvang: 19.00 uur 
Spellenmiddag (Keezenspel)  Woensdagmiddag   21 november   Aanvang: 14.00 uur 

Sint Nicolaas viering     Donderdagavond   22 november   Aanvang: 19.00 uur 

 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.          (einddatum redactie: 27 september)  
 
Privacy foto’s: Tijdens diverse KBO activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s, waarop u mogelijk zichtbaar in beeld 
bent, kunnen gepubliceerd worden in deze nieuwsbrieven. Als U daar bezwaar tegen heeft …..  laat het ons dan tijdig weten. 


