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22 maart - 26 april                              Jaargang 11. Nr. 4 
 

 
Paaswens: Beste leden, We hebben een kleine paasverrassing voor u, 

want bij de gebruikelijke maandelijkse KBO post krijgt u een klein 

cadeautje thuisbezorgd.  
 

Het bestuur hoopt dat u tijdens de komende paasdagen zult genieten 
van dit aardigheidje. Zo zijn we toch een beetje bij elkaar. 
 

De meegestuurde schoentjes staan symbool voor onze paaswens;  
 

‘BLIJF STEVIG IN UW SCHOENEN STAAN EN LAAT DE MOED NIET ZAKKEN’ 
 

Want we moeten nog steeds veel missen: natuurlijk 

het belangrijkste is ons privé leven, maar ook al die 
KBO activiteiten, de onderlinge contacten, de 

ontspanning, de spelvreugde bij het biljarten en de 

leuke spanning bij het rikken, enz.  
 

Deze actie vraagt extra inzet van onze bezorgers en 
hiervoor wil ik ze bijvoorbaat hartelijk bedanken.  

Fijn dat we altijd een beroep op ze kunnen doen. 
 

Trouwens ook zonder alle overige vrijwilligers zijn 

we nergens en we hebben ze straks allemaal, als we 
weer kunnen opstarten, heel hard nodig.  
 

Beste KBO leden, namens bestuur en vrijwilligers, VROLIJK PASEN. Cor Ottenheim. 
 

 
In memoriam: Met leedwezen hebben we afgelopen maand afscheid 

moeten nemen van vier van onze leden. 
 

Op 25 februari is op 81-jarige leeftijd overleden Mien van Asseldonk-van 

Lanen. Zij was 23 jaar lid van onze vereniging.  
 

Op 5 maart is Harrie van de Wetering op 94-jarige leeftijd overleden.  

Een dag na haar man is op 6 maart Riek van de Wetering-Wijdeven, 90 jaar oud, overleden. 

Beiden waren sinds 1988 KBO lid en van 89 t/m 96 was Harrie bestuurslid (penningmeester). 

Op hun 90ste zijn ze erelid geworden. 
 

Op 9 maart is op 64-jarige leeftijd Carla Koopmans overleden. Carla was sinds 2019 KBO lid 
en wilde, na corona, starten als vrijwilliger (o.a. bij het kienen). 
 

Wij wensen betrokken families, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 

 
Uitslag Puzzels: De oplossing van de woordzoeker (februari/maart) is STROOIWAGEN en 

van de kruiswoordpuzzel NOORDPOOL. Na loting is de prijs van de woordenzoeker (41) 
gewonnen door Jo van der Spank en van de kruiswoordpuzzel (37) door Piet Brouwers.  

Het extra prijsje was na loting voor Joep van Creij. Gefeliciteerd. 
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Tips om plezierig oud te worden:  

Als u wat ouder bent en weinig beweegt, worden uw 
spieren al snel minder sterk, sneller dan bij jongeren 

die weinig bewegen. Spieren die bewegen blijven sterk. 
 

Bewegen is ook belangrijk voor een goede 

bloedcirculatie, voor uw uithoudingsvermogen en voor 
een goed slaapritme. Dus wandel en fiets, doe zelf de 

boodschappen, neem als het kan de trap in plaats van 

de lift. Als u sport, blijft dat dan vooral doen.  
 

Slaap genoeg. Heeft u slaapproblemen? Slaapt u 
bijvoorbeeld lichter en korter? U bent niet de enige.  

Het is normaal dat uw slaappatroon verandert als u 

ouder wordt.  

Soms kan het lijken alsof u de hele nacht niet slaapt.  
Het gevolg is dat u overdag erg moe bent en nergens 

toe komt. Dat kan gezondheidsklachten tot gevolg 

hebben.  
 

Geniet van de kleine dingen. U kunt van het eten genieten, van een plant die mooi bloeit, van 
vogels in uw tuin, van muziek waar u graag naar luistert, van een favoriete serie op tv, van 

een wandeling of een fietstochtje.  

Genieten helpt ook tegen te veel stresshormonen. Dus geniet met volle teugen en lach. 
Lachen is gezond. Het beperkt de aanmaak van stresshormonen, kan de bloeddruk verlagen 

en is goed voor het hart. Probeer dus veel te lachen en plezier in het leven te hebben. 
 

 

Nieuwe Prijsvraag Puzzels: Aan deze postbezorging hebben we twee prijsvraagpuzzels 

toegevoegd. Een KRUISWOORDPUZZEL en apart ook nog eens een spreekwoorden- 
WOORDZOEKERSPUZZEL. U kunt met beide apart mee doen. 

 

Leden werving: Aanwas van nieuwe leden blijft nodig om een gezonde 
en vitale vereniging te blijven. Daarom roepen wij u op om uw 

kennissen of vrienden te vertellen over onze vereniging en ze te 

stimuleren om lid te worden. 
 

KBO-bestuur, Senioren-afdeling Vorstenbosch.              (einddatum redactie: 17 maart)  


