
 
 

 
 
 
2019   jaargang 9, nummer: 10                                      NOVEMBER 
 
Verschijningsdatums:  7 januari, 4 februari, 11 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 

 

Sint Nicolaasviering: Op donderdagavond 21 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 en het 

optreden word verzorgt door “Buuut Vrij”. Graag aanmelden via de flyer. 
 
Rikken: Donderdag 7 november is het KBO rikconcoursavond.  

Aanvang: 19.00 uur.  
 

Kaarten maken: Op vrijdagmorgen 8 november is het weer kaarten maken. Dit vindt plaats  
in de KBO soosruimte “de Rogge”. Aanvang: 9.30 uur.  
 

Kienen: Op woensdagmiddag 20 november KBO kienen. 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. 

 

Twee ereleden: Afgelopen maand hebben twee van onze leden de 
respectabele leeftijd van 90 mogen vieren. Dat was voor ons als KBO  

een reden om bij beiden op verjaardagsvisite te gaan. 
 

Op 19 oktober is Jo van den Bergh-Hendriks 90 
geworden. Sinds 1989 is zij lid van onze 

seniorenvereniging en meestal bij de grote 
activiteiten aanwezig. Volgens traditie hebben we 
haar, met het bereiken van dit speciale kroonjaar, 

het erelidmaatschap van KBO Vorstenbosch aan 
mogen bieden. 
 

Een week later op 27 oktober vierde ook Mien van 

Heeswijk-Aarts haar 90ste verjaardag. Ook haar hebben we mogen 
benoemen tot erelid. Mien is sinds 1991 KBO-lid en altijd bij de grote 

activiteiten aanwezig. Zij heeft jarenlang actief meegedaan met vooral 
het dansen, kienen en koersballen. 
 

Namens al onze leden feliciteren we beiden nogmaals en wensen hen nog veel goede jaren. 
 

Rabo Clubkas Campagne 2019: De Rabo Club Support heeft voor  
de KBO Vorstenbosch € 888,00 opgebracht. Een geweldige score. 
Hartelijk dank voor uw stem! We gaan dit geld gebruiken voor het 

verbeteren van de geluidsinstallatie in de soos. 
 

Handwerkgroep: Op zondag 10 november tijdens de rommelmarkt van de EHBO vereniging 
Sint Lucas is de KBO handwerkgroep aanwezig voor de verkoop van haar spulletjes.  
Eveneens zijn ze paraat op de Kerstmarkt van 14 december. Dit alles is te doen in de Stuik. 



Koffieochtend: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) Op woensdag  
20 november organiseert SZV een koffieochtend met de lezing 

“Rimpelkes” door Ton Cruijsen.  
Aan de hand van dia's geeft hij een kijkje op gebeurtenissen, 

personen en elementen van het dorpsleven van weleer.  
Kleine verhaaltjes en beelden zullen zijn verhaal ondersteunen.   
De aanvang van de ochtend is om 10.00 uur (zaal open vanaf 

9.30 uur). De koffie is zoals altijd gratis. 
 

Terugblik 80-plussers middag:  
Op woensdag 30 oktober jl. kwamen onze 80 
plussers bij elkaar voor hun jaarlijkse 

ontmoetingsmiddag. Er werd natuurlijk 
begonnen met koffie en een taartje. Het 

programma van dit verjaardagsfeestje bestond 
verder vooral uit gezellig buurten. Dit alles 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

Het bestuur en enkele vrijwilligers hadden er 
veel aangedaan om er een leuke middag van te 

maken.  
Als onderbreking werd er gezamenlijk een quiz 

gespeeld waarna, via het finalespel “Petje op, 
Petje af”, de uiteindelijke winnaar bekend werd. De onderwerpen waren “Vorstenbosch in het 
Nieuws 2019”.  

Aan het eind van de middag kregen de 13 
nieuwe 80-plussers, Annette van de Lisdonk,  

Jo Theunisz, Koos van Lieshout, Berna Voet, 
Helen de Vries, Henk Coolen, Wim Dortmans, 
Jan Zegers, Antoon van Rooij, Anny Smolenaers, 

Mien van Asseldonk, Doortje van de Loop en 
Adrie van Houtum, een cadeautje overhandigd. 

Al met al was het weer een leuke bijeenkomst  
voor deze groep KBO leden. 
 

Lezing groeien in ouder worden: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) Ouder worden is een 
gunst maar ouder zijn een kunst. Ieder van ons probeert dat op zijn eigen manier zo goed 

mogelijk te doen. Op donderdagmiddag 21 november houdt Martien van Duijnhoven daarover 
een lezing in de Pas in Heesch. Aan de hand van een diapresentatie laat hij zien hoe onze 
levenservaringen en levensvisie kleur geven aan ons leven en in het bijzonder aan onze 

manier van ouder worden. De lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Identiteit en 
Zingeving van de KBO Kring Bernheze. Zij begint om 14.00 uur in zaal de Misse. Vanaf 13.30 

uur is de zaal open. De toegang en de koffie zijn gratis (de deelname is op eigen initiatief).  
 

Jong – Oud activiteit: Dinsdag 29 oktober jl. waren een aantal van onze senioren 

voor een ontmoeting op bezoek bij de kinderen van “Stap voor Stap”.  
Samen een beetje knutselen en contact maken met de kinderen is altijd leuk. 
 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Kerstviering:  Donderdagavond 19 december   Aanvang: 17.30 uur 

Nieuwjaars bijeenkomst Donderdagmiddag   2 januari 2019  Aanvang: 14.00 uur 

 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.        (einddatum redactie: 30 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.  


