
 
2018   jaargang 8, nummer: 10 (Periode: 5 november t/m 3 december) 
 
Verschijningsdatums:  8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 
 

 

Rabobank Clubkas Campagne 2018: Wij zijn blij en  
dankbaar dat zovelen op ons gestemd hebben (157 stemmen).  

Het leverde de KBO het mooie bedrag op van € 708,-.  
Hartelijk dank uw stem!  
 

Verenigingsactie Trined: KBO Vorstenbosch  

heeft € 270,- mogen ontvangen van glasvezelprovider Trined.  
Dit alles dankzij de overstappers die ons opgegeven hebben voor 
de verenigingssteun van € 10,- per aansluiting.  

Hartelijk dank voor uw keuze! Deze actie loopt nog door tot het einde van dit jaar. 
 

Sint Nicolaasviering: Op donderdagavond 22 november organiseren wij 

dit jaar onze Sint-Nicolaas viering. Aanvang: 19.00 uur (zaal open 18.30 
uur). De deelnemerskosten bedragen 2,- p.p.  (graag gepast betalen bij de 
ingang van de zaal). Er zullen enkele cadeautjes verloot worden. Het 

optreden zal verzorgt worden door de cabaret/zang groep “Tis aalt wa”. 
Graag aanmelden via de flyer. 
 

Terugblik 80-plussers middag: Op 31 
oktober jl. kwamen onze 80 plussers bij elkaar 
voor hun jaarlijkse gezellige middag. Na het 

gebruikelijke taartje konden de senioren onder 
het genot van een hapje en drankje volop 

samen buurten. Vrijwilligers en het bestuur 
hadden veel werk verzet om het iedereen naar 
de zin te maken. Een klein filmpje “Oud en 

Wijs” zorgde voor eerste korte onderbreking. Daarna werd er een quizje (petje op, petje af) 
gespeeld met als onderwerp “2018 Vorstenbosch in het Nieuws”.  

Aan het eind van de middag kregen 
de nieuwe 80-jarigen, Fien 
Dortmans, Jan Lucius, Els van den 

Berg, Toon Verhoeven, Marietje 
Dortmans, Jo van den Elzen, Harrie 

van der Wijst, Simon Smits, Mien 
van de Braak, Jo Ketelaars, Riek 

van der Wijst, Mart van Heeswijk, 
Toon Aarts, Albert Dominicus, Toon 
Lucassen, Martien van Grunsven en 

Gerrit Verhoeven een cadeautje 
overhandigd. Ger van der Velden 

kon vanwege verblijf in ziekenhuis niet aanwezig zijn. Zij krijgt op een later tijdstip natuurlijk 
haar cadeautje. Al met al was het, dankzij de inzet van bestuur en vrijwilligers, weer een leuk 
verjaardagsfeestje voor deze groep senioren. 



Kienen: Op woensdagmiddag 7 november KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.  
 

Rikken: Op donderdagavond 15 november KBO rikconcours. Aanvang: 19.00 uur. 
 

Handwerkgroep: Op zondag 11 november tijdens de rommelmarkt van de EHBO vereniging 

is de KBO handwerkgroep voor de verkoop van haar spullen aanwezig. Eveneens zijn ze 
paraat op de Kerstmarkt van 15 december. Dit alles is te doen in de Stuik. 
 

Nieuwe lid “Welkom”: In oktober hebben we Elly van Zoggel-Pijnenburg als nieuw  lid 

mogen verwelkomen. 
 

Kaarten maken: Op vrijdagmorgen 9 november is het weer kaarten maken. Dit gebeurt in 
de huiskamer van de KBO (zaal “de Rogge”). Aanvang: 9.30 uur.  
 

Kluscafé: Elke 2e vrijdagmorgen van de maand is het kluscafé, van 9.30 tot 12.00 uur, in de 
foyer van de Stuik, geopend. Met hulp van handige vrijwilligers kan ieder die dat wil zijn of 

haar spulletjes laten repareren. Deze maand is het kluscafé open op 9 november. 
 

Koffieochtend ‘Levenseinde’: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO)  

Op uitnodiging van de Stichting Zorgvoorzieningen houdt Jan van der Ent 
van KBO Brabant op 14 november in de Stuik een lezing met als titel  
“In gesprek over het levenseinde”. Praten over het levenseinde is niet 

gemakkelijk maar wel belangrijk, want iedereen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken. Dan kun je maar beter voorbereid zijn. Dat 

geeft rust. Aan de hand van een power point presentatie geeft Jan van der 
Ent informatie over allerlei medische zaken die bij een overlijden van belang 
kunnen zijn, zoals het gewone sterven, stoppen met behandeling, palliatieve 

zorg, euthanasie, enzovoorts. Daarnaast vragen allerlei praktische zaken de 
aandacht, zoals in gesprek gaan met je partner en naasten over je overlijden, het regelen 

van je uitvaart, financiën, nalatenschap, enzovoorts. De lezing wordt gehouden op 
woensdagochtend 14 november om 10.00 uur in de foyer van De Stuik in Vorstenbosch.  
De entree en de koffie zijn gratis. Iedereen is van harte welkom. 
 

Keezenspel spelen (Spellenmiddag): Woensdagmiddag 21 november a.s. kunnen onze 
leden weer samen het Keezspel spelen. Ook andere spellen zijn mogelijk, b.v. Rummikub. 

Vrije inloop, aanvang: 14.00 uur.  
 

Koersballen: In het winterseizoen is het elke donderdagmiddag koersballen in de soos. 

Aanvang: 14.00 uur. Loop vrijblijvend binnen en probeer het eens. 
 

Telefoon in de KBO soos: Via telefoonnummer 343169 is de soosruimte zaal “De Rogge” 

weer bereikbaar. Ook kan men altijd het nummer van de Stuik (foyer) bellen (tel: 366598). 
 

Toneel in de Stuik: (KBO tip) De Verenigde Spelers uit Loosbroek brengen op vrijdag 23 

november een toneeluitvoering (blijspel) “Het huishouden van Jan Steen” op de planken.  
De zaal gaat om 19:30 uur open en de voorstelling begint om 20:00 uur. De entree bedraagt 

€ 8,00 en is inclusief een kopje koffie of thee. U kunt reserveren via telefoonnummer: 06-
23957423. 
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Rikconcours:  Donderdagavond   6 december   Aanvang: 19.00 uur 

Kerstviering:  Donderdagavond 20 december   Aanvang: 17.30 uur 

Nieuwjaars bijeenkomst Woensdagmiddag   2 januari 2018  Aanvang: 14.00 uur 

 

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


