
 
2018   jaargang 8, nummer: 4     (Periode: 9 april t/m 7 mei) 
 
Verschijningsdatums:  8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 
 

 
Vrijwilligersavond: Op vrijdag 20 april organiseren wij voor onze  

vrijwilligers een bedankavond. Het bestuur hoopt dat alle genodigden  
aanwezig kunnen zijn. Er zijn persoonlijke uitnodigingen verstuurd.   

Aanmelden graag vóór donderdag 12 april. 
 

Senioren rikconcours: Op donderdagavond 19 april is de laatste KBO rikwedstrijd van dit 

seizoen. Aanvang: 19.00 uur (tot circa 22.00 uur). Dan zal tevens de jaarwinnaar bekend 
gemaakt worden. Na de zomer starten we weer met deze rikcompetitie. 
 

Jong – Oud activiteit: Op donderdagochtend 22 maart jl. zijn enkele KBO-ers op 
bezoek geweest bij de kinderen van “Stap voor Stap”. Ze hebben een uurtje met de 
kinderen geknutseld. Het was gezellig en de kinderen vonden het leuk. 
 

Kluscafé: Elke 2e vrijdag van de maand is het kluscafé open. Je kunt er dan terecht van 9.30  
tot 12.00 uur (in de Stuik). Deze maand is dat dus op 13 april. Ook voor vragen over uw 

computer en/of tablet kunt je daar terecht. 
 

Duofiets: De lentedagen komen er weer aan. De duofiets kan dus weer volop gebruikt 

worden. Wij hebben vrijwilligers die u willen begeleiden.  
Voor meer informatie en/of afspraken kun je terecht bij Theo van Os (366604) Wim Rijkers 

(362428), of raadpleeg de website www.info-vorstenbosch.nl. 
 

In herinnering: Op 14 maart jl. is, op 77 jarige leeftijd, Anneke van Vugt-Lucius  

overleden. Anneke was al sinds 1999 lid van onze KBO.  
Wij wensen de kinderen, familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 

 
Ontspanningsavond en  Liederentafel goed bezocht: (foto’s van beide avonden) 
 

Ontspanningsavond met quiz en loterij.                  Liederentafel met zang en gezelligheid. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Spellenmiddag: Woensdag 18 april is de laatste spellenmiddag voor de zomerstop. 
Aanvang: 14.00 uur. Vrije inloop.  
 

Kienen: Woensdag 2 mei is het kienen, aanvang: 14.00 uur. Vrije inloop. 
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Start fietsseizoen “De Vrolijke Trappers”: Op woensdagmiddag 2 mei a.s. starten we  
met de wekelijkse zomerfietstochten. Startplaats “de Stuik” om 13.30 uur.  

Mia Verhoeven, Maria van der Zanden, Harrie van Asseldonk, Piet Brouwers, Lambert van der 
Wijst en Gerrit van der Zanden zullen de tochten uitzetten. De coördinator is Gerrit 

Verhoeven.  
 
NLdoet: Op 10 maart hebben Theo Kanters en Albert Nooijen in het kader van NLdoet de 

KBO keuken geschilderd. Op woensdag 14 maart is het karwei afgemaakt.  
Het OranjeFonds heeft het project goedgekeurd. Alle medewerkers hartelijk dank. 

 
Interne biljartcompetitie: Op 14 maart is de interne competitie 
bandstoten afgesloten met de finale.  

Winnaar van deze biljartdiscipline werd dit jaar Rien van Dooren. 
Met een score van 30% plus won hij van medefinalist Theo 

Hurkmans. 
 

Koersballen: We hervatten de koersbalcompetitie weer op  

12 april. Vrije inloop, aanvang: 14.00 uur. 
 

Kaarten maken: Voor de zomerstop is het op vrijdagochtend 13 april nog ‘n keer leuke 
kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur. 

Dagreis: De KBO busreis is dit jaar op vrijdag 1 juni en gaat naar 
Ridderkerk, Kinderdijk & Rotterdam. Tijdens de reis hoeft er weinig 
gelopen te worden. De bus zet de reizigers steeds voor de deur af. 

Inschrijven kan op maandag 14 mei (10.00 tot 11.00 uur).                                                                                   
KBO Mariaheide heeft ons gevraagd om de eventueel vrije plaatsen tijdens 

deze busreis op te mogen vullen. Wij zijn daarmee akkoord gegaan en 

hebben daarom een grote bus van 60 personen gereserveerd.                 

Dit  betekend dat na maandagmiddag 14 mei alle resterende plaatsen in de bus opgevuld gaan worden 

door leden van KBO Mariaheide.                                                                                                    

Dus als u mee wilt gaan dan moet je tijdig opgeven (zie de bijgevoegde flyer van deze busreis). 

WMO perikelen: Als u hulp nodig hebt van de gemeente, of u kent iemand 
die binnenkort een gesprek daarover heeft met de gemeente, kunt u 

ondersteuning krijgen van vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners.    
Zij weten alles van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en hoe 
het werkt in de gemeente. Bel of mail met KBO-Brabant voor meer informatie.                    

E-mail: info@kbo-brabant.nl of telefoon: 073-6444066. 

 

Koffieochtend: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) Woensdagochtend 18 april is er 

in de Stuik een koffieochtend met als thema “ZorgSamenDorp”. Aanvang: 10.00 
uur. Aan bod komen: administratieve hulp, sociale ondersteuning, 

ontmoetingsochtenden “De Korrel”, eetcafé, kluscafé, klusdienst, buurtbus en 
duofiets. Alle onderwerpen worden door de desbetreffende coördinatoren toegelicht, en 
ondersteund door een PowerPoint presentatie. 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Bedevaart Handel  Dinsdagmiddag   15 mei   Aanvang: 14.30 uur 
Jeu de Boules:  Donderdagmiddag     17 mei   Aanvang: 14.00 uur 
Inschrijven dagreis:  Maandagmorgen  14 mei   Aanvang: 10.00 uur 

Dagreis:   Vrijdag (hele dag)    1 juni   Vertrek:     8.30 uur 

Meerdaagse reis:  Meerdere dagen  24 juni t/m 28 juni 

 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                (einddatum redactie: 5 april)  
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