
 
 

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

 
Liederentafel: Woensdagavond 16 oktober organiseren we weer 

een liederentafel. Muziekgroep “Ut Bont Gezelschap” zal de liederen 
verzorgen. We beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Wij 

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

 

Rabo ClubSupport 2019: De stemperiode van de Rabo 
ClubSupport actie loopt nog tot en met 11 oktober. Indien u lid 

bent van de Rabobank heeft u per post een persoonlijke 
inlogcode ontvangen (kan ook digitaal / kijk evt. bij de spam) en 

mag u vijf stemmen uitbrengen, waarvan er maximaal twee op 
dezelfde vereniging zijn toegestaan. Dus stem op KBO 
Vorstenbosch. Liefst 2x. Het stemmen gaat met de computer. 

Indien nodig kunnen wij helpen bij het stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. 
 

In herinnering: Tot onze spijt is donderdag 12 september jl. op 86-jarige leeftijd, 

in het “van Coothhuis” te Veghel An Egelmeer overleden.  
Wij wensen haar familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 
 

In memoriam: An Egelmeer werd in 1992 lid van de KBO en in 1996 kwam ze in het bestuur. 

Vanaf het begin heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de Vorstenbossche senioren.  
In 2004 nam An met veel plichtbesef de functie van voorzitster op 

zich. In haar beleid hield ze altijd rekening met de persoonlijke 
omstandigheden van de leden en was ze zeer alert als er iemand  
een moeilijke tijd doormaakte. In 2006, tijdens het 50-jarig bestaan 

van de KBO, ontving An voor al dit vrijwilligerswerk een koninklijke 
onderscheiding. Na 17 jaar nam ze in 2013 afscheid als voorzitster en 

werd ze  benoemd tot erelid en lid van verdienste van KBO 
Vorstenbosch. Tot het laatst toe heeft An steeds gezegd dat ze haar 
werk voor de  KBO altijd met heel veel plezier gedaan heeft.  

Onze vereniging is en blijft An Egelmeer veel dank verschuldigd.  
Namens het bestuur: Cor Ottenheim. 

 
Koersballen: Op donderdag 10 oktober starten we met het koersballen.  
Aanvang: 14.00 uur. We hopen op een voldoende belangstelling. 

 
Kaarten maken: Op vrijdagmorgen 11 oktober kunnen we, onder 

begeleiding, kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur.  
 
Kienen: Op woensdagmiddag 16 oktober is het KBO 

kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 

Rikconcours: Op 17 oktober is het wedstrijd rikken. Doe ook mee.  
We beginnen om 19.00 uur en eindigen circa 22.00 uur.  
 



Tachtig-plussers bijeenkomst: Op woensdagmiddag 30 oktober a.s. 
organiseren we een bijeenkomst voor onze 80-plussers. Aanvang: 14.00 uur. 

Alle leden van tachtig jaar en ouder worden hiervoor uitgenodigd.  
Dit jaar zijn daar 13 nieuwe 80-plussers bij. 

 

Nieuw leden “Welkom”: Per 1 oktober hebben we Betsie Gevers en Jan Vink (Kattenberg) 

als nieuwe leden mogen inschrijven.  
 

Walking football: KBO Dinther organiseert elke maandagochtend tussen 10.00 

en  11.30 uur op het kunstgras van de voetbalvereniging Avesteyn een uurtje 
Walking football. Meestal zijn er circa 12 deelnemers aanwezig. Mochten er 
vanuit Vorstenbosch leden zijn die mee willen spelen dan kan dat (eigen 

initiatief). KBO Dinther heeft ons daarvoor uitgenodigd. Dus wilt u het proberen 
sluit u dan vrijblijvend aan.  
 

Bloemschikmiddag: Op 11 december heeft de KBO Lotte van 
den Bosch bereid gevonden om een bloemschikmiddag te 

organiseren. Er wordt op die middag een kerststuk gemaakt.  
De kosten bedragen ongeveer 25 tot 30 euro. Lotte zorgt voor 
alle materialen. Op haar website, www.flowersbylotte.nl kun je 

alvast een indruk krijgen van haar werk en activiteiten. Als je 
belangstelling hebt, wil je je dan aanmelden bij Nelly van de Ven zo snel mogelijk maar in 

ieder geval voor 1 november, E-mail: nellyvandeven@live.nl , of tel. 0413 363278. 
 

De Vrolijke Trappers: Op 25 september jl. na de laatste fietstocht van het 
seizoen is er afscheid genomen van de uitzetters Maria en Gerard van der 

Zanden. Het was al geruime tijd bekend dat beiden na resp. 10 en 13 jaar 
wilden stoppen. Onder het genot van gebak, koffie en een hartelijk applaus 

werden zij bedankt voor hun inzet en ontvingen ze van de deelnemers een 
kleine attentie. De fietsgroep zoekt nu twee nieuwe uitzetters die deze plekken willen 

overnemen. Voor aanmelden/informatie neem contact op Gerrit Verhoeven. 
 

Omgaan met dementie: Bij voldoende aanmeldingen start op donderdag 24 oktober bij 
ONS welzijn in Oss de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van 

mensen met (beginnende) dementie. Voor meer informatie en/of aanmelding: Eef Rubbens 
tel. 06-36518920 mail: eef.rubbens@ons-welzijn.nl of Marloes Brouwer tel.088-3742525 

mail:marloes.brouwer@ons-welzijn.nl 
 

Theatervoorstelling: De theatervoorstelling ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’  op  

4 oktober jl. in de Stuik, liet op een humoristische manier zien, hoe je 
gelukkiger oud kunt worden. Deze voorstelling van het “Helder Theater” 

gaf aan dat het initiatief vooral vanuit de ouderen zelf moet komen.  
Je moet bijvoorbeeld vroegtijdig investeren in je 
eigen sociale relaties en deelnemen aan diverse 

activiteiten. Tijdens de nazit waren er veel 
positieve reacties. De gespeelde situaties waren 

herkenbaar en uit het leven gegrepen.  
Dat was precies wat de initiatiefnemers, Overleggroep Ouderen 
Bernheze (OOB) met ondersteuning van de gemeente Bernheze en de 

GGD Hart voor Brabant, wilden bereiken.  
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Rik concours      Donderdagavond     7 november   Aanvang: 19.00 uur 
Sint Nicolaas viering     Donderdagavond   21 november   Aanvang: 19.00 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.           (einddatum redactie: 4 oktober)  
 

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.  

http://www.flowersbylotte.nl/
mailto:nellyvandeven@live.nl

