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Beste leden: De eerste maand van 2022 zit er al weer bijna op. Helaas geen uitbundige 
maand want met alle coronamaatregelen blijft het een saaie boel. Alles staat nog steeds stil. 

Het is wachten op een flinke versoepeling van de maatregelen en dat zal waarschijnlijk pas 

gebeuren als de besmettingen sterk dalen.  

25 Januari a.s. zal de Overheid weer nieuwe stappen aankondigen. We zijn hoopvol om weer 
te mogen beginnen, maar je weet maar nooit. 

 

Handwerkgroep neemt afscheid: Het begon allemaal in 1973, toen 
Lies Geenen een handwerkgroep voor de ouderen begon. Al snel werd 

toen het handwerken een populaire vrijetijdsbesteding.  
 

In 1982 werd Betsie van den Boom, nadat ze eerder al meegedraaid 

had, de nieuwe vaste begeleidster. Samen met ruim twintig deelnemers 

ging ze aan de slag.  
Sinds die tijd was Betsie degene die de deelnemers met kundig advies 

hielp om hun haak- en breiwerkjes goed af te maken. Niet goed, dan 

uittrekken en opnieuw proberen. 
Naast het creatief bezig zijn waren ook de gezelligheid, het buurten en 

de onderlinge contacten altijd heel belangrijk. 
 

En zo werden er talloze kleedjes, dassen, sokken en truien gemaakt.  

Voor eigen gebruik maar ook voor de verkoop. Jaarlijks zijn er werkstukken tijdens de 

verkoopdagen, de rommelmarkten en kerstmarkten  aangeboden. 
Met de inkomsten werd er steeds weer nieuw materiaal aangeschaft. Soms kon met die 

opbrengst ook een leuk uitje georganiseerd worden.  

Daarnaast heeft de groep in al die jaren, vanuit de Vorstenbossche gemeenschap, veel 
handwerkmateriaal gratis 

aangeboden gekregen. 
 

Onlangs heeft Betsie van den 

Boom te kennen gegeven dat ze 

wil stoppen als leidster.  
Haar gezondheid sputtert steeds 

meer tegen waardoor zij dit 

besluit genomen heeft.  
 

KBO Vorstenbosch is Betsie veel 
dank verschuldigd. Zij heeft de 

handwerkgroep circa 40 jaar 

draaiende gehouden.  

Vanaf deze plek bedanken wij Betsie namens alle KBO-ers. 
 

Zodra het mogelijk is zullen we een afscheidsbijeenkomst met de handwerksters inplannen. 
 

Helaas is er geen opvolger beschikbaar. 
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Winnaars puzzels: Na loting zijn Mia Verhoeven een Marij van de Tillaar de winnaars 

geworden van respectievelijk de Kruiswoordpuzzel en de Woordzoeker van de vorige maand.  
We zochten de woorden FEESTMAAND en LICHT IN DE DUISTERNIS.  

Ook aan deze postbezorging zijn weer puzzels toegevoegd. 

 

In memoriam: 16 januari jl. is op 76 jarige leeftijd Betsie van Lieshout-
Schuurmans overleden. Zij was sinds 2006 KBO lid.  

Wij wensen haar familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe. 

 
Nieuws van het biljartfront: Eind december zijn van alle drie KBO biljarttafels de lakens 

vernieuwd. Het is nu nog wachten op het moment dat we weer mogen spelen.  

Verder heeft Tini Daandels, in verband met zijn gezondheid, te kennen gegeven op korte 
termijn te stoppen met zijn commissiewerk. In Ruud de Bruijn is zijn toekomstige vervanger 

gevonden. 

 

Winter woordzoeker: Zoek het woord en streep door in de woordzoeker.  
Horizontaal, verticaal en diagonaal en ze kunnen elkaar ook overlappen.  

De overgebleven letters vormen een woord.  

CHOCOLADEMELK 
ERWTENSOEP 

HANDSCHOENEN 

IJS 

IJSBAAN 
KOUD 

KRUIK 

LANGLAUFEN 

MUTS 

OORWARMERS 
SCHAATSEN 

SJAAL 

SKIEEN 

SLEE 
SNEEUW 

SNEEUWBAL 

SNEEUWPOP 

SNEEUWVLOK 
VORST 

WINTER 

WINTERJAS 

WINTERPRET 

WINTERSLAAP 
WIT 

       

 

Vul deze oplossing in op de puzzelpagina en lever in. 

 
 

Hersenweetje volgens prof. dr. Erik Scherder: 
 

Wandelen en fietsen is goed voor je humeur! Door beweging komen er 
bepaalde stoffen vrij in je hersenen, zoals serotonine. Serotonine wordt 

ook wel gelukshormoon genoemd, omdat het voor een goede stemming 

zorgt.  
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