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Na de carnaval volledig open: Vanaf 25 februari a.s. mogen we de 1,5 meter regel 
loslaten. Daarom kunnen we weer beginnen met de kaartactiviteiten (rikken en jokeren) op 

de dinsdag- en donderdag- avonden. 

Omdat het in het weekend van 25 februari t/m 1 maart carnaval is, heeft het bestuur 
besloten om vanaf 2 maart alles open te gooien.  
 

Let wel: De basisregels zoals thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog 

en de ruimtes goed ventileren blijven van kracht. Dat geldt ook voor testen en thuisblijven bij 

coronaklachten.  

De volgende activiteiten kunnen vanaf 2 maart beginnen 
 

 

Koersballen: Op donderdagmiddag 3 maart hervatten we 

het koersballen. Aanvang: 14.00 uur 
 

Rikconcours: Op de donderdagen 3 en 17 maart 

organiseren we deze maand een rikconcoursavond. 

Aanvang: 19.00 uur. Vrije inloop, iedereen is welkom. 
 

Clubavonden: De wekelijkse clubavond kan op dinsdag 8 
maart a.s. weer starten met het rikken, jokeren en 

biljarten. Vrije inloop leden. Aanvang: 19.00 uur 
 

Bridgen: Op de donderdagavonden 10, 24 en 31 maart  

kan er gebridged worden. Aanvang: 19.00 uur.  

Daarnaast elke maandagochtend, aanvang: 9.00 uur. 
 

 
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 11 maart kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur. 
 

Kienen: Op maandagmiddag 21 maart is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 

Jaarvergadering: Door de onzekere situatie ten tijde van dit besluit, is de jaarvergadering 

die gepland stond op 23 februari, twee maanden verplaatst.  
Onder voorbehoud is de datum nu vastgesteld op woensdagmiddag 20 april a.s. 

 

Ontspanningsavond (Quizzen): De quizavond hebben we een maand opgeschoven   

en is nu op woensdagavond 6 april ingepland. Noteer deze datum in uw agenda.  
De uitnodiging ontvangt u bij de volgende postbezorging op 28 maart a.s.  

 

Onsje: KBO-Brabant heeft in het magazine ONS, editie maart,  
een bewaarexemplaar z.g. Onsje toegevoegd. In dit boekje 

staat wat KBO-Brabant allemaal voor haar leden doet. 

Bewaar dit boekje of geef het weg aan vrienden en kennissen 
die mogelijk KBO lid willen worden. 
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Ereleden: In de afgelopen maand mochten we twee nieuwe ereleden 

begroeten. Anneke van Beekveld en Martien van Asseldonk bereikten 
de 90-jarige leeftijd.  
 

Op 17 februari: Anneke van Beekveld is 

sinds 1996 KBO lid en actief als deelnemer 

bij al grote activiteiten en wekelijks present 
als er gekaart (rikken) kan worden. 
 

Op 20 februari: Martien van Asseldonk is 

KBO lid sinds 1991.  

Hij is een fervent koersbalspeler en daarbij 

regelmatig de competitiewinnaar. Verder 
zien hem ook altijd bij onze grote 

activiteiten. 
 

Namens het bestuur hebben we beiden met 

het bereiken van dit speciale kroonjaar het erelidmaatschap van 
onze vereniging aangeboden. 
 

We wensen beiden nog veel gezonde jaren. 

 

 
Beweegtuin: Op het speelveldje bij basisschool Op Weg zijn 

onlangs speciale beweegtoestellen geplaatst. Het zijn vier 

toestellen die speciaal geschikt zijn voor senioren. 
 

Op 2 maart zal de beweegtuin door de burgemeester officieel 
geopend worden.  
 

Dit project is een initiatief van Wim Rijkers. Hij werd daarbij 

ondersteund door de Dorpsraad.  

Door een financiële bijdragen van ‘Bernheze Sportakkoord’, 

‘de Gemeente Bernheze’ en ‘Fam. van Driel’ en de medewerking van Bas van Kessel,  
Wilbert van Lankveld en Arie Hendriks is dit allemaal gerealiseerd.  
 

 

Prijspuzzels februari: De oplossingen van de prijspuzzels van vorige maand van de 

Kruiswoordpuzzel en de Woordzoeker zijn resp. NIEUWJAARSDUIK en HOERA IJSVRIJ.  

Na een blinde loting hebben Jans Timmers en Mia/Piet vd Heuvel de prijsjes gewonnen. 
 

De spreekwoordenpuzzel is door 5 deelnemers foutloos opgelost (totaal 28).  
Na loting werd Tiny Vogels de winnares. 
 

Ook aan deze postbezorging is weer een puzzelpagina toegevoegd.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

Privacy foto’s: Tijdens diverse KBO-activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s, waarop u mogelijk zichtbaar in beeld 
bent, kunnen gepubliceerd worden in deze nieuwsbrieven. Als U daar bezwaar tegen heeft …..  laat het ons dan tijdig weten. 


