
 
 

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

 
Kerstviering:. Op donderdag 19 december is de  

KBO kerstviering, aanvang 17.30 uur (zaal open  
om 17.00 uur). 
Voor opgave zie de bijgaande flyer.  
 

 
De Stuik in Kerstsfeer: (KBO tip) Zaterdag  
14 december organiseert “de Stuik” vanaf  

18.00 uur (tot 21.30 uur) een Kerstmarkt met 
allerlei leuke activiteiten zoals, muziek, zang en 

dans. Iedereen is van harte welkom en de entree 
is gratis. 
 

Kaarten maken: Op vrijdagmorgen 13 december is het kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur.  
 

Kienen: Deze maand is het geen kienen, dit i.v.m. kerststukjes maken op 18 december a.s. 
 

Handwerkgroep: Tijdens “De Stuik in Kerstsfeer” op 14 december a.s. bieden de KBO 
dames weer eigengemaakte brei- en handwerkjes aan. 
 

In herinnering: Op 14 november jl. is, op 80 jarige leeftijd, Ger van der Velden-
Maas overleden. Ger was sinds 1996 lid van onze vereniging. Wij wensen haar  

familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 
 
Terugblik Sint Nicolaas viering: De Sint Nicolaasavond van 

KBO Vorstenbosch op 21 november jl. kende weer een goede 
opkomst. Na het eerste uurtje met koffie, een drankje en 

buurten konden de aanwezigen genieten van het optreden van 
theatergroep “BUUUT VRIJ”.  
De beide tonpraoters Frans en Ton wisten met humor en slappe 

klets de zaal te amuseren. Vooral de liefhebbers van dit genre 
konden hun hart ophalen.  

Na dit optreden bracht Sint Nicolaas nog even een bezoekje. Hij 
verraste een aantal van de aanwezigen, waaronder Frans Vogels 
en Gerard Geenen, met een cadeautje. Ook Stien Lucius die alle 

pakketjes had ingepakt en fotograaf Jo van de Berg ontvingen 
een kleine attentie. Tot slot werden de sinterklaaspakjes 

verloot.  
De hoofdprijs, een surprisemand, was deze keer voor mw. Jo van de Bergh-Hendriks. 
Hiermee werd deze ontspanningsavond van KBO Vorstenbosch afgesloten. 

 
Senioren expo: Van 14 tot en met 19 januari 2020 wordt weer de Senioren Expo in 

Veldhoven georganiseerd. We hebben enkele gratis entreekaarten ontvangen. Heeft u 
interesse neem dan contact op met Cor Ottenheim. Het bezoek is op eigen initiatief. 



Opleidingen via KBO Brabant: KBO Brabant organiseert periodiek diverse 
ondersteuningscursussen. Dit jaar staan de cursussen Belasting invulhulp, 

Cliëntondersteuner, Ouderenadviseur en Thuisadministratie op het programma. 
Deze cursussen duren hooguit enkele dagdelen. Mocht u belangstelling hebben 

om een van de cursussen te volgen, om daarna onze leden op aanvraag te gaan 
helpen, meld je dan aan via ons mailadres: secretariskbovorstenbosch@gmail.com,  

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met KBO-Brabant; telefoonnummer 073-6444066 
of per e-mail info@kbo-brabant.nl. 

 
Nieuwjaarsontmoeting 2020: Op donderdag 2 
januari a.s. zijn alle leden van de KBO Vorstenbosch 
uitgenodigd om elkaar het beste toe te wensen voor 

het nieuwe jaar 2020. Aanvang: 14.00 uur. Volgens 
traditie zal het oude jaar 2019 in beeld getoond 

worden.  
Daarnaast willen we ook de nieuwe website van onze 
vereniging presenteren/lanceren (met uitleg). 

 
Themamiddag 2020: Een goede kans dat u de laatste restjes van het 
rijke roomse leven in Brabant nog heeft meegemaakt: catechismus, eerste 
communie, schoolbiecht, misdienaren, processies. De devotie was 
duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had 
ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer 
keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Een lezing 
over de katholieke moraal en de gevolgen daarvan voor de economische 
en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Pikante stof, enkel 
voor volwassenen. 
 

Op woensdag 8 januari komt meesterverteller René Bastiaanse 
hierover spreken. Hij is o.a. bekend van de wandeling (Brabant TV) en 
sinds 2002 de directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum.  

Als een wervelstorm, vervuld van enthousiasme, stelt hij zijn gehoor op de hoogte van de 
Brabantse cultuur, waarbij zijn wetenswaardigheden zijn doorspekt met anekdotes en humor. 
 

Kom ook naar deze themamiddag, aanvang: 14. 00 uur (zaal open om 13.30 uur). De koffie 

en entree zijn gratis. Aanmelden is niet nodig, maar we rekenen wel op een grote opkomst. 

 
Nieuwe leden gezocht: Onze Senioren 

vereniging heeft momenteel iets meer dan 
300 leden. Toch blijf de aanwas van nieuwe 

leden nodig om een gezonde en vitale 
vereniging te blijven. Heeft u kennissen of 
vrienden ……..  Vertel ze over onze vereniging 

en stimuleer ze om lid te worden. 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Nieuwjaar ontmoeting:   Donderdagmiddag 2 januari   aanvang: 14.00 uur 

Themamiddag:   Woensdagmiddag 8 januari (René Bastiaanse) aanvang: 14.00 uur 

Rikconcours avond:    Donderdag 16 januari    aanvang: 19.00 uur 
Pronkzitting:    Vrijdag 24 januari    aanvang: 19.30 uur 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.        (einddatum redactie: 28 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. 
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