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Corona maatregelen: Nederland is in een vijfde coronagolf beland 
met als gevolg dat de overheid terecht besloten heeft over te gaan 

tot een strengere lockdown. 

Dit betekent dat alle culturele locaties en binnensportaccommodaties, 
tot minimaal 14 januari, volledig 

op slot moeten.  
 

Daarom zijn alle KBO- 

activiteiten voor onbepaalde 

tijd afgelast. 
 

Ook de Nieuwjaarsontmoeting van 3 januari kan niet doorgaan. 
Helaas, het is niet anders. 

 
Opnieuw zorgelijke tijden: Enkele weken geleden hebben bestuur en vrijwilligers bij de 

leden een attentie afgegeven. Dit vanwege al de gemiste KBO-activiteiten in 2021. 
We hopen dat we u ermee verrast hebben. 
 

Bij de vrijwilligers hebben we een bedankkaartje gepost. Zij hebben in het afgelopen jaar, 

voor zover de activiteiten doorgingen, onze vereniging weer goed geholpen.  

Nogmaals dankjewel vrijwilligers. 
 

In de afgelopen maand zijn enkele KBO-ers getroffen door corona. Gelukkig is iedereen weer 
genezen of aan de beterende hand. Wij hopen dat iedereen goed herstelt. 
 

Zo gaan we sukkelend het nieuwe jaar in. Een jaar waarvan we hopen dat aan deze 

pandemie toch snel een einde komt.  
 

Ondanks alles wensen wij u toch waardevolle dagen toe en maak er iets bijzonders van. Het 

is niet anders. 
 

Wij wensen u allen een gelukkig en gezond 2022. Cor Ottenheim. 
 

 

   
 

Maandblad ONS: Deze maand verschijnt er geen ONS magazine. 

De januari-editie die gepland was voor deze week is komen te 
vervallen. Op 24 januari a.s. komt de eerste ONS van 2022 uit. 

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl/
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com


Winnaar december puzzel: Na loting is Dymphie van Bruggen winnares geworden  

van de december kruiswoordpuzzel. We zochten het woord VOGELTREK.  
Ook bij deze postbezorging hebben we puzzels toegevoegd. 

 
In memoriam: Op 23 november jl. is op 87-jarige leeftijd Marietje Maas-

Rooijackers overleden. Zij was sinds 1998 lid van onze KBO. De laatste jaren 

woonde Marietje in het verpleeghuis ‘Cunera’ (Laverhof, Heeswijk). 
 

Op 28 november jl. overleed, 92 jaar oud, Mien van Heeswijk-Aarts.  

Zij was 30 jaar lid van de KBO en is op haar 90ste verjaardag erelid 

geworden. Sinds enkele maanden verbleef Mien in verzorgingshuis ‘De Bongerd’ (Laverhof, 

Heeswijk).  
 

Wij leven mee met beide families, vrienden en kennissen en wensen hen veel sterkte.  

 
Senioren expo: De organisatie van de Senioren Expo  

(Veldhoven) heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten  

de beurs te verplaatsen van januari naar de maand mei.  

 
Erelid: Op 2 december jl. mocht Jan Smolenaers zijn 90ste verjaardag 

vieren. Namens het bestuur hebben wij hem met deze speciale leeftijd 

het erelidmaatschap van onze vereniging aan mogen bieden. Jan is 
sinds begin 1995 KBO lid en deelnemer aan al onze grote activiteiten. 

In Vorstenbosch is Jan vooral bekend als de bewaker van onze molen 

‘Windlust’. Wij feliciteren hem en wensen Jan samen met An nog veel 
goede jaren toe. 

 

 
25 jaar KBO lid: Afgelopen maand heeft Anneke van Beekveld-van der 

Heijden een oorkonde van KBO-Brabant mogen ontvangen. Dit vanwege 

haar 25 jaar lidmaatschap. We hebben Anneke thuis bezocht en de 

jubilaris met een bos bloemen in het zonnetje gezet.  
Anneke is altijd aanwezig als er gekaart kan worden en maakt ook veel 

gebruik van de boeken uitleen (SZV).  

Daarnaast is ze ook graag aanwezig bij alle grote KBO-activiteiten.  
Proficiat Anneke met dit jubileum. 

 

 

 

 

 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.            (einddatum redactie: 23 december)  


