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

 

Kerstviering:. Op donderdagavond 20 december is de KBO 
kerstviering, aanvang 17.30 uur (zaal open 17.00 uur). Circa 

21.45 uur sluiten we de  avond af. De deelnemerskosten zijn  
€ 2.- p.p. (graag gepast betalen bij de ingang van de zaal). 
Aanmelden vóór 15 december. 

Voor opgave en het programma zie de bijgaande flyer.  
 

Kienen: Op woensdagmiddag 5 december KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.  
 
Rikconcours: Deze maand organiseren we alleen op 6 december een rikconcoursavond. 

Aanvang: 19.00 uur (graag tijdig aanwezig). 
 

Kaarten maken: Op vrijdagmorgen 14 december is het kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur.  
 
KeezBordmiddag: Woensdagmiddag 12 december keezen. Aanvang: 14.00 uur. Diverse 

spellen zijn mogelijk. 
 

Handwerkgroep: Tijdens “De Stuik in Kerstsfeer” op 15 december a.s. bieden de KBO 
dames weer eigengemaakte handwerken en wenskaarten aan. 
 

Terugblik Sint Nicolaas viering: De KBO Sint Nicolaasavond van 22 november jl. kende 
zoals gewoonlijk een grote opkomst. De zaal zat nagenoeg 

vol. Na een uurtje met koffie en buurten konden de 
aanwezigen, onder het genot van een drankje, genieten 
van een muzikale show van de cabaretgroep “Tis aalt wa”. 

Zij wisten de aanwezigen met hun 
liederen en sketches prima te 

vermaken. Na deze hilariteit kwam 
rond 21.45 uur Sint Nicolaas even 
langs. Met humor en de nodige improvisatie verraste hij een aantal 

aanwezigen met een kleine attentie. De 90-jarige Stien Lucius had al de 
cadeautjes weer ingepakt. De hoofdprijs van de loterij was deze keer 

voor Mari Lucius. Dankzij de actieve vrijwilligers was het weer een 
geslaagde ontmoetingsavond voor de senioren van Vorstenbosch. 

 
De Stuik in Kerstsfeer: (KBO tip) Zaterdag 9 december organiseert “de Stuik” vanaf 18.00 
uur (tot 21.30 uur) een Kerstmarkt met allerlei leuke activiteiten zoals, muziek, zang en 

dans. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. 
 

Nieuwe lid “Welkom”: Begin november hebben we Lenie Swinkels uit Erp als gastlid mogen 
verwelkomen. 



Berichtje van KBO-Brabant: Let op: Langere wachttijd herkeuring rijbewijs!  
(KBO tip) Mensen die met een herkeuring hun rijbewijs moeten verlengen kunnen te 
maken krijgen met een langere wachttijd dan de gestelde vier weken.  
Hierdoor kunnen rijbewijzen verlopen raken. Het CBR werkt er hard aan om dit probleem 
op te lossen en de wachtlijst terug te dringen. Voorlopig adviseert het CBR om vier 
maanden vooraf de aanvraag tot herkeuring te doen.  
 

In herinnering: Op 7 november is Harrie van Heeswijk overleden. Harrie 
was sinds 1991 lid van onze KBO en tijdens zijn 90e verjaardag in februari 

is hij nog tot erelid benoemd. 
Op 15 november overleed Corrie Nooijen-van Heertum op 76-jarige 
leeftijd. Corrie was sinds 2004 lid van onze KBO. 

We wensen beide families, vrienden en kennissen sterkte met dit verlies. 
 

Oproep van Stuik bestuur: (We ontvingen van het Stuik bestuur en de beheerder de volgende 

oproep). 

Beste gebruikers van de Stuik,  Bij calamiteiten en noodsituaties in een van de 

zalen en werkruimtes van de Stuik is het van belang dat er door een aantal 
mensen snel en adequaat gehandeld kan worden, veiligheid in de Stuik is 

ieders verantwoording. Vandaar de reden dat we een OPROEP doen vanuit de 
gebruikers om je op te geven, een BHV cursus te gaan volgen.   
-Deze cursus duurt 2 dagen, en de jaarlijkse herhalingsles beslaat een dag of 

2 avonden.  
-Bij voldoende deelname kan de BHV cursus in de Stuik plaatsvinden. De Stuik kan de kosten 

van de cursus declareren bij de gemeente, dus deelname is voor jullie 
kosteloos ! 
-Doe een rondje binnen je vereniging en geef je ( graag op korte termijn ) op 

bij Bert v.d. Linden, mail naar info@de-stuik.nl  of 06-20480277.  
-Ook graag even doorgeven welke mensen binnen je vereniging al een BHV 

cursus hebben gedaan ! 
We zien jullie reactie graag tegemoet, vriendelijke groeten, namens beheer 
en bestuur de Stuik. 

Opmerking KBO bestuur: Als je interesse hebt, maak er dan gebruik van. We zouden het erg 
waarderen. De KBO heeft veel soos activiteiten. Het is belangrijk dat daar BHV-ers bij zijn. 

Jaarvergadering Dorpsraad: (KBO tip). De openbare jaarvergadering van de Dorpsraad 

wordt gehouden op woensdag 12 december a.s. in De Stuik om 19.30 uur.  

Iedereen is van harte welkom.  
 

Nieuwjaarsontmoeting: Op woensdagmiddag 2 januari 2019 om 14.00 
uur zijn alle leden van de KBO Vorstenbosch uitgenodigd om elkaar het 
beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Als intermezzo kijken we terug 

op het jaar 2018. Aanvang om 14.00 uur. 
 

 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Nieuwjaar ontmoeting:   Woensdagmiddag 2 januari   aanvang: 14.00 uur 
Rikconcours avond:    Donderdag 3 en 17 januari   aanvang: 19.00 uur 
Kienen:    Woensdagmiddag 16 januari   aanvang: 14.00 uur 
Jaarvergadering:    Woensdagmiddag 30 januari   aanvang: 14.00 uur 

Pronkzitting:    Vrijdagavond 25 januari   aanvang: 19.30 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.        (einddatum redactie: 29 november)  

 
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. 
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