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25 januari - 22 februari                       Jaargang 11. Nr. 2 
 
Geduld en doorzetten: Ons geduld wordt wel erg op de proef gesteld. We kijken immers al 

weken, zo niet maanden, reikhalzend uit naar de komst van een goedwerkend vaccin tegen 
dat verschrikkelijke virus. En nu het er eenmaal is kunnen de 

meesten van ons niet wachten om geprikt te worden.  
Beschermd zijn tegen het virus dat is onze wens. 
 

Maar nu komt de Engelse variant opzetten en die zorgt weer voor  
nieuwe onrust. De lockdown is verlengd en premier Rutte zei  

tijdens een van zijn persconferenties dat ‘We moeten doorzetten’. 
 

En dat uitgerekend in het jaar dat onze afdeling ‘Senioren KBO 
Vorstenbosch’ 65 jaar bestaat. Een klein jubileum dat we graag met 

een gezellige bijeenkomst in de maand mei zouden willen vieren.  
Het zal nu, als het door kan gaan, als een bevrijdingsfeest voelen. 
 

Toch waren er de afgelopen maand ook nog leuke gebeurtenissen. Zo heeft het bestuur begin 

januari de leden die het afgelopen jaar 25 jaar lid waren, aan huis bezocht en hun de KBO-
Brabant oorkonde overhandigd. Deze jubilarissen zijn: Jan van Houtum, Marietje van der Pas, 
Jan en An Smolenaers, Jo Theunisz en Tijn van Kessel. 

 

Traditioneel zouden wij dit natuurlijk tijdens onze kerstviering gedaan hebben, maar u weet 

dat kon nu niet. Helaas waren het zeer beperkte bezoekjes en bij Jan van Houtum (Laverhof 
te Heeswijk) en Tijn van Kessel (Bekkershuis in Schijndel) konden we, vanwege de situatie, 

niet naar binnen. De verplegers en de directe familie hebben daar onze taak overgenomen.  
 

Verder mochten we deze maand 
twee nieuwe ereleden begroeten.  

Op resp. 16 en 20 januari bereikten 
Annie van Soldt en Riek van de 
Wetering de 90-jarige leeftijd. 

Vanwege dit kroonjaar kregen zij 
het erelidmaatschap uitgereikt.  

Namens alle leden gefeliciteerd. 
 

Rest nu nog de onvermijdelijke vraag: ‘Wanneer mogen we elkaar dan wel weer ontmoeten’.  
Helaas daar is geen zinnig antwoord op te geven, maar voorlopig nu nog niet.  
Hierop vooruitlopend hebben we de jaarvergadering die eind februari gepland staat inmiddels 
al uitgesteld. Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u veel geduld en blijf doorzetten. 
Cor Ottenheim. 
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Uitslag Puzzels: De oplossing van de (21 december jl.) is ZALIG KERSTFEEST en van de 
kruiswoordpuzzel NACHTVORSTJE. In totaal waren er 77 inzendingen. Na loting is de prijs van 

de woordenzoeker (40) gewonnen door Diny van den Tillaart en van de kruiswoordpuzzel 
(37) door Gerrit Verhoeven. Het extra prijsje was na loting voor Andre van Dijk. 

 
Ziekenbezoek: Onze vereniging probeert op een zorgvuldige wijze 

aandacht te besteden aan alle langdurig zieke en kwetsbare leden.  
Helaas in deze coronatijd is dit niet zomaar mogelijk. Daarom hebben we 
bij de zieken een kaartje afgegeven. Wij hopen daarbij natuurlijk niemand 

te vergeten. Laat het ons weten …….. We willen niemand vergeten! 

 
Hersengymnastiek-quiz en Woordenzoekerspuzzel: Aan deze 
postbezorging hebben we naast de Woordenzoekerspuzzel ook een 

aparte Hersengymnastiek-quiz toegevoegd.  
Ga aan de slag en doe mee (zie hiervoor de bijlagen). 
 

 
 

PRIKBORD - Noteer alvast in uw AGENDA 
 

Het bestuur heeft, onder voorbehoud, een jaarplanning gemaakt. 
U ziet dat al enkele activiteiten, vanwege de huidige situatie, geschrapt zijn. 

Voor het wekelijkse KBO programma: volg de nieuwsbrief en/of de parochieberichten. 
 

Maandagmiddag 4 jan Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Vrijdagavond 22 jan Pronkzitting senioren 
 

Woensdagmiddag 10 feb Themamiddag 
 

Woensdagmiddag 24 feb Jaarvergadering 
 

Woensdagavond 3 maart Quizavond 
 

Woensdagavond 24 maart Liederentafel 
 

Vrijdagavond 23 april Vrijwilligersavond 
 

Vrijdagmiddag 21 mei 65 Jaar bestaansviering 
 

Donderdagmiddag 27 mei Jeu de Boules 
 

Vrijdag (dagreis) 4 juni  Busreis 
 

Donderdagmiddag 24 juni Jeu de Boules 
 

Donderdagmiddag 2 sept Jeu de Boules 
 

Woensdagavond 6 okt  Liederentafel 
 

Donderdagavond 21 okt Herfst viering 
 

Woensdagmiddag 10 nov 80-Plussersavond 
 

Woensdagmiddag 15 dec Kerststukjes maken 
 

Donderdagavond 16 dec Kerstviering 
 

 

Er worden momenteel geen activiteiten georganiseerd. 

 
 

KBO-bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                (einddatum redactie: 21 januari)  


