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Editie Juli / Augustus                                              Jaargang 12. Nr. 7-8 
 
Terugblik Ontspanningsavond: Op 9 juni jl. organiseerde het bestuur, vanwege het 65-

jarig jubileum, een extra ontspanningsavond. U ziet hier enkele sfeerfoto’s (Jo vd Berg).  

 
Ouderenadviseurs: Wil u informatie of advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 
financiën, maar u komt er zelf niet uit, neem dan contact op met een van onze 

ouderenadviseurs, Leo Somers (06-13541223) of Jan van de Ven (06-27867421). 

 
Speciale verjaardag: Op 20 mei jl. vierde Netty Kanters haar 90ste 
verjaardag. Netty is sinds 2006 KBO lid en ze was altijd, samen met 

echtgenoot Jan, present op onze grote activiteiten. Nu ze er alleen 

voorstaat, hopen wij dat zij dit zal kunnen blijven doen. 
In 2016 heeft Netty samen met Tonny vd Pas ons KBO-vaandel gemaakt 

en ook heeft zij ons verschillende jaren geholpen met het ontwerpen van 

de kerststukjes.  

Nu hebben wij haar, vanwege het bereiken van deze speciale leeftijd, het 
erelidmaatschap van onze vereniging aangeboden.  

Netty, namens bestuur en alle leden nogmaals gefeliciteerd. 

 
Dagreis: Woensdag 29 juni a.s. staat de dagreis op het programma. 
Voor degenen die meegaan staat de bus om 8.40 uur klaar bij het 

vertrekpunt de Stuik (Schoolstraat 14).  

 

 
Kienen: Op de maandagen 18 juli en 15 augustus is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
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Biljartkampioenschappen Federatie: Op 31 mei en 1 juni 

jl. werden in Vorstenbosch de individuele kampioenschappen 
gespeeld van de federatie Brabant ‘Kring Nistelrode’. De 

regionale afdelingen Dinther, Geffen, Heesch, Nistelrode, 

Vorstenbosch en Uden hadden elk een speler afgevaardigd.  

Het toernooi verliep sportief en er hing een gezellige sfeer, 
waarbij het lang spannend bleef wie er zou winnen. 

Uiteindelijk wist Jan van Herpen uit Heesch de titel te pakken.  

Onze vertegenwoordiger Ruud de Bruijn kon zich niet mengen in de top van de ranglijst.  

 
 

 

In memoriam: Op 16 juni jl. is op 93-jarige leeftijd Stien Lucius-van 

Asseldonk overleden. Stien was sinds 1992 KBO lid en verbleef sinds enige 

tijd in de Watersteeg te Veghel. Van 1995 tot 2010 was Stien een 
gewaardeerd bestuurslid met diverse taken, zoals o.a. het leiden van de 

kien middagen. Tot vlak voor haar vertrek naar het verzorgingshuis bleef 

zij actief met het verzorgen van ons wasgoed en ook het inpakken van de 
Sint-Nicolaas cadeautjes was bij haar jarenlang in goede handen. 

Op haar 90ste verjaardag in 2018 is Stien nog erelid geworden.  

Wij wensen haar kinderen, familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 

 
Koffieochtend: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) Wat kan de Bibliotheek voor je 

betekenen? Op 6 juli a.s. om 10.00 uur geeft een medewerker van de 

Bibliotheek een presentatie over het aanbod voor ouderen bij SZV in de MFA 
De Stuik. De presentatie gaat over de diensten die de Bibliotheek biedt, naast 

het uitlenen van boeken. Denk bijvoorbeeld aan het Digitaalpunt en het 

Informatiepunt Digitale Overheid, waarbij de Bibliotheek mensen helpt met taalvragen, 
cursussen geeft of helpt met het regelen van een DigiD.  

Natuurlijk komt de Dementheek ook aan bod. Deze collectie is speciaal voor mensen die te 

maken hebben met dementie. Dan is er nog het lijstje speciaal voor ouderen die we 

benoemen. Denk hierbij aan Grootletterboeken, de Boekenbezorgdienst. Maar ook informatie 
over Muziekweb of de Filmbieb.  

 
Kluscafé: Op vrijdag 8 juli is, van 9.30 tot 12.00 uur, het kluscafé open in MFA de Stuik. 

 
Uitbreiding jaarprogramma: Aan ons jaarprogramma is op woensdagmiddag 30 november 

een liederentafel toegevoegd. Voor de liefhebbers is dat leuk nieuws. 

 
Vakantieperiode: De vaste wekelijkse clubactiviteiten gaan in de komende periode gewoon 

door. De eerstvolgende KBO-nieuwsbrief verschijnt op maandag 22 augustus.  

 
 

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


