
 
 

 
 
 
2019   jaargang 9, nummer: 3                                               MAART 

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

 
Ontspanningsavond (Quizzen): Op woensdagavond 27 maart a.s. 

organiseert de ontspanningscommissie alweer de 12e editie van de 
jaarlijkse KBO quiz. De commissie heeft verschillende vragenlijsten 

samengesteld om op een gezellige manier de kennis van de senioren 
te testen. De aanvang van deze avond is om 19.00 uur (zaal open 
om 18.30 uur). Opgeven via de bijgaande  flyer. 

 

Meerdaagse reis: KBO’s Vorstenbosch en Nistelrode organiseren in samenwerking met EMA 
Reizen een 5-daagse reis naar de Eifel 9 t/m 13 juli 2019. Heeft u ook belangstelling of 

vragen? Neem dan contact op met Gerrit Verhoeven (tel. 341121). 
 

Jaarvergadering Senioren KBO Vorstenbosch: Woensdagmiddag 13 februari jl. heeft  
KBO Vorstenbosch een goed bezochte jaarvergadering gehouden. Na het behandelen van de 

notulen en het jaarverslag kwamen ook de financiële cijfers aan de orde. Deze lieten een 
gunstig saldo zien. De aanwezigen toonde zich tevreden met alle overzichten. De voorzitter 

memoreerde dat alle activiteiten en resultaten tot stand gekomen zijn door de inzet van de 
vrijwilligers en de sponsoren. Tijdens de bestuursverkiezingen werden Nellie van der Spank 
en Adrie van der Heijden herkozen. 

Aansluitend op de vergadering gaven twee medewerkers van Zorgboerderij “De Lisse”   
(Hoogstraat 2), uitleg wat 

zoal de mogelijkheden zijn 
voor mensen die gebruik 
maken van de dagbesteding. 

Ook werd er ingegaan langs 
welke weg men terecht kan 

voor deelname.  
Aan het slot kon iedereen 
nog persoonlijk vragen 

stellen en de producten die 
door de gasten gemaakt zijn 

bekijken. 
 
Nieuwe leden “Welkom”: In deze periode hebben we Henk en Lia Coolen (Kerkstraat) en  

Jan en Gon Vogels (Korenakkers) als nieuwe leden mogen inschrijven. 
Kent u ook iemand die KBO lid wil worden? Laat het ons weten.  
 

Schilderijen in de Soos: Een jaar lang hebben drie schilderijen van Betsie van Lieshout 
onze soosruimte verfraaid. Inmiddels heeft een wisseling plaatst gevonden en hangen er nu 

schilderstukken van Annie Lucassen.  
 

Kienen: Woensdagmiddag 20 maart KBO kienen, aanvang: 14.00 uur. 
Rikconcours: Donderdagavond 21 maart KBO rikconcours, aanvang: 19.00 uur. 
 

In herinnering: Op 22 februari is, op 83 jarige leeftijd, Piet van der Heijden  
(‘t Loo, Nistelrode) overleden. Piet was sinds 2012 gastlid bij onze vereniging.  
Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 



Dementie vriendelijke gemeente: Dementie moeten we bespreekbaar 
maken, het kan iedereen overkomen. Goede informatie, voorlichting wat 

dementie precies is en goede omgangsvormen zijn belangrijk. Maar ook 
aandacht voor de mantelzorgers. De Gemeente Bernheze heeft diverse 

werkgroepen opgestart die zich bezighouden met hoe met dementie om te 
gaan. In ons dorp is Ellen van der Ven (Helling 57, tel. 0413-340886) 
daarvoor het aanspreekpunt. 

 
Verkeersdag “Iedereen veilig over straat”: Veilig Verkeer 

Nederland organiseert op woensdag 27 maart in Heesch, bij de 
verkeersschool van Kees van Iersel, een VERKEERSDAG speciaal 
voor senioren. Het programma bestaat  uit: Reactiesnelheid 

meten, Informatie over geneesmiddelen en alcohol in het verkeer, Ogen en oren testen, 
Parcours afleggen op een e-bike, Theorieles i.v.m. de veranderde verkeers- en gedragsregels 

zoals rotondes, snelweg, voorsorteervakken en taal van de weg en Praktijkles: d.m.v. rijden 
in een lesauto met rijinstructeur. Dankzij de sponsoring door de gemeente Bernheze is de 
financiële bijdrage per deelnemers gering. Inschrijving staat open voor alle senioren uit 

Vorstenbosch. Voor meer informatie kijk op www.vvn-maasland.nl . Exacte tijden worden 
t.z.t. nog doorgegeven. Informatie projectleiding: Jan Huijbers 06 51580738 of Ine van 

Aarssen-Janssen 06 30738485. 
 

KBO Kring Bernheze: De werkgroep Identiteit en Zingeving van KBO 
Kring Bernheze organiseert op woensdagmiddag 17 april een excursie 
naar het Museum voor Religieuze Kunst aan Veghelsedijk 25 in Uden. 

Na een grootse renovatie is het museum weer geopend. Een gids zal 
ons begeleiden. De koffie met cake en de rondleiding worden gratis 

aangeboden door de kring. De toegang tot het museum is voor eigen 
rekening en bedraagt € 6,50 per persoon (met groepskorting) of is 
gratis met uw museumjaarkaart. Het vervoer naar het museum is op eigen gelegenheid. 

Deelnemers moeten zelf opgeven (vóór 10 april) bij: Lenny Timmers-Verbaken, Plantsoen 42 
te Heesch via emailadres lennytimmersverbaken@yahoo.com of via tel. nr. 06 44728101.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Rikconcoursavond:    Donderdag    4 en 18 april   aanvang: 19.00 uur 
Liederentafel:    Woensdag   10 april    aanvang: 19.30 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                (einddatum redactie: 6 maart)  
 

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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