
 
 

 
 
 
2019   jaargang 9, nummer: 1                                           Januari 
 
Verschijningsdatums:  7 januari, 4 februari, 11 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 

 

 

 

KBO Brabant: Langs deze weg wil KBO Brabant iedereen hartelijk 
bedanken voor zijn of haar inzet voor de KBO in het afgelopen jaar.  
KBO Brabant spreekt de wens uit dat deze samenwerking in goede 

gezondheid het komende jaar voortgezet kan worden.  
In 2019 wil KBO Brabant de inzet van de duizenden  

KBO-vrijwilligers benadrukken in haar jaarthema met het motto:  
“Vrijwilligers: onbetaalbaar!”.  
Met vriendelijke groet en beste wensen, bestuur KBO Brabant. 

KBO Vorstenbosch sluit zich geheel aan bij deze wens en dankbetuiging. 
 

Kaartverkoop Pronkzitting: De kaartverkoop voor de Senioren Pronkzitting is op 
maandagochtend 14 januari van 10.00-11.00 uur in de KBO soosruimte.  
Graag gepast afrekenen. Voor KBO leden geldt een gereduceerde intreeprijs 

van € 8,50. Niet leden betalen € 15,00.  
Op vrijdagavond 25 januari zal deze Pronkzitting worden opgevoerd. 

Aanvang: 19.30 uur. Iedereen wordt verzocht uiterlijk om 19.15 uur 
aanwezig te zijn (de zaal gaat om circa 18.30 uur open).  
I.v.m. deze pronkzittingen is de KBO ruimte op de donderdagenavonden 24 en 31 

januari vanaf 21.30 uur gesloten. Deze sluiting duurt dan dat hele weekend. 

 

Nieuw Erelid: Op 5 december is Annie Wijdeven-Verwegen 90 jaar 

geworden. Om die reden hebben wij haar het erelidmaatschap van onze 
vereniging mogen aanbieden. Annie is sinds 1998 lid van KBO-
Vorstenbosch. Vooral de grote KBO activiteiten hadden altijd haar grote 

belangstelling.  
Sinds een aantal jaren verblijft Annie in huize Sint Jan te Uden.  

Daar heeft ze het inmiddels naar haar zin met al die goede verzorging.  
Annie ook namens al onze leden proficiat en nog veel goede jaren. 
 

Kaarten maken:  Vrijdagochtend 11 januari kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur.  
 

Kienen: Op woensdagmiddag 16 januari kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 

Nieuwe leden “Welkom”: Begin januari hebben we Ria en Jos van de Ven (Kerkstraat 42),  
Willy en Henny van der Heijden (Streepkant), Leo en Maria Somers 
(Schoolstraat) en Arnold en Annie Verbruggen (Binnenveld) als 

nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 

Rikconcours: Op de 1e en 3e donderdag van de maand organiseren we onze 

rikconcours kaartwedstrijden. Deze maand is dat dus op  
(3 januari) en 17 januari. Aanvang: 19.00 uur.  



Bridgen: Elke maandagochtend kan er gebridged worden. Aanvang: 9.00 uur.  
Op de donderdagavonden 10, 24 en 31 deze maand januari, eveneens bridgen.  

Dan beginnen om 19.00 uur. 
 

Incasso contributie 2019: De contributie van KBO Vorstenbosch bedraagt 
€ 20,-. Voor leden die een machtiging hebben afgegeven zal de incasso 
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. 

 

NOOT: Voor alle leden van KBO Vorstenbosch geldt de afspraak dat in het jaar van beëindiging van het 

lidmaatschap men over het gehele kalenderjaar (boekjaar) contributie verschuldigd is. 

 

Interne biljart finale: Op vrijdagavond 28 december is de 
finalewedstrijd in het libre spel gespeeld tussen Theo Hurkmans 

en Jan van Grunsven. Jan was duidelijk beter in vorm en wist de 
strijd overtuigend te winnen. Wij feliciteren de winnaars met 
hun prestaties. 

 
25 Jaar KBO-lid: Omdat ze 25 jaar lid waren van de KBO zijn 

tijdens de kerstviering Toon Verhoeven en Gerrit Verhoeven 
gehuldigd. Van KBO-Brabant ontvingen beiden een oorkonde. 

De bloemen waren van KBO Vorstenbosch.  
Beide jubilarissen proficiat. 
 

Het KBO bestuur dankt iedereen die een bijdrage geleverd 

heeft aan het slagen van onze Kerstviering (zie de foto impressie). 

 

 
 
Jaarvergadering: Op woensdagmiddag 13 februari is de jaarvergadering van de KBO 
gepland, aanvang: 14.00 uur. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording 

afleggen voor het beleid in 2018 en zal de jaarrekening gepresenteerd worden (de agenda 
verschijnt begin februari). 

 
Maak ze KBO lid: Ons ledental blijft de laatste jaren 
hangen rond het respectabele aantal van 300 

personen. Toch wonen er in Vorstenbosch nog 
genoeg senioren die geen lid zijn van onze KBO.  

U als lid kunt helpen om ook hen lid te maken. Spreek deze mensen aan en maak hen 
enthousiast. Zorg dat ze lid worden. Aanmelden kan bij het bestuur. 

 
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Rikconcours avond:    Donderdag 7 en 21 februari   aanvang: 19.00 uur 

Jaarvergadering:   Woensdag 13 februari    aanvang: 14.00 uur 

 
KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                 (einddatum redactie: 3 januari)  

 
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. 


