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22 februari – 22 maart                      Jaargang 11. Nr. 3 
 
 

Het duurt nog …….. : Alles staat nog steeds stil, maar toch gloort er een klein beetje licht. 
Sommigen van ons hebben de eerste prik al gekregen en dat geeft hen natuurlijk wat rust. 
Maar ondanks deze positieve ontwikkelingen weten we dat het nu nog te onveilig is en de 

beperkingen voortduren.  
 

Daarom kunnen de quizavond en liederentafel die in maart op de activiteitenkalender staan 
niet doorgaan.  
 

Ondanks alles, hou vol, blijf positief, ga niet bij de pakken neerzitten, doe wat je kunt en mag 

doen, maar hou het veilig.  
Namens het bestuur vriendelijke groet. Cor Ottenheim. 

 
Jaarvergadering 2020: Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is vermeld, hebben we de 
jaarvergadering vanwege de huidige situatie uit moeten stellen.  

*Volgens onze statuten moet de ledenvergadering voor het eind van de maand april door het 
bestuur bijeengeroepen worden. Maar op grond van de ‘tijdelijke wet Covid-19’ kunnen we dit 

verder oprekken. Binnenkort hoort u hoe we dit gaan regelen. 

 
In memoriam: Op maandag 1 februari jl. is Antoon Heesakkers op 93-jarige 
leeftijd overleden. Hij was vanaf 1992 KBO lid, en van 1995 tot 2004 

bekleedde hij een bestuursfunctie, waarvan vier jaar als voorzitter. In 2018 is 
hij als kersverse 90-jarige erelid geworden.  
Op zondag 14 februari jl. is Gon Vogels-van Grunsven op 80-jarige leeftijd overleden.  

Sinds 2019 was zij lid van onze KBO-afdeling. 
Ons medeleven gaat uit naar beide families, wij wensen hen allen veel sterkte. 
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Ledenadministratie: Wij missen nog verschillende e-mail adressen in 
onze administratie. Heeft u zelf geen computer, vraag dan aan een van 

uw kinderen of we berichtjes via hun mailadres mogen sturen.  
Geef dan dat e-mailadres door. 

Velen gebruiken inmiddels al niet meer hun vaste telefoon maar een 
mobieltje. Geef dan even je 06 nummer door. 
Stuur een e-mail naar: secretariskbovorstenbosch@gmail.com. 

 
Hersengymnastiek-quiz en Woordenzoekerspuzzel (winterprijsvraag): De oplossing 

van de woordzoeker (februari) is SNEEUWKETTING.  
Na loting is de 1e prijs van de woordenzoeker gewonnen door Ben Cornelissen. Het extra 

prijsje ging naar Anny Lucassen. 
De hersengymnastiek quiz is gewonnen door Piet/Gerda van Kessel en Gerry/Wim van Lith. 
Zij eindigden met slechts 2 foutjes gezamenlijk op de eerste plaats (de meerkeuze-vragen 

gaven de doorslag). Hier is het extra prijsje (loting) gewonnen door Maria vd Zanden. 
Winnaars proficiat en iedereen bedankt voor het meedoen. 

 
Nieuwe Prijsvraag Puzzel: Aan deze postbezorging hebben we twee prijsvraagpuzzels 

toegevoegd. Een KRUISWOORD- en apart ook nog eens een WOORDENZOEKERS-PUZZEL.  
U kunt met beiden of elk apart mee doen. 

 
Nieuw logo KBO-Brabant: KBO-Brabant heeft het beeldmerk van haar 
logo opgefrist en vernieuwd. De basis van het logo blijft hetzelfde.  

Het oude beeldmerk van de KBO, van grofweg een ruit met daarin een 
cirkel, blijft behouden. De cirkel staat voor de mens, die beschermd wordt 

door een dakje, het driehoekje erboven.  
 

 

 
 
 
 

KBO-bestuur, Senioren-afdeling Vorstenbosch.               (einddatum redactie: 18 februari)  
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