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

 

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). Na 14 mei gaan de resterende plaatsen naar KBO Mariaheide. Dus als u mee 
wilt gaan dan moet je tijdig opgeven (de flyer van deze busreis heeft u reeds in april ontvangen). 

 

Bedevaart Handel: Op dinsdag 15 mei is de jaarlijkse KBO bedevaart naar Handel.  

We sluiten weer aan bij de KBO’s van Laarbeek. De aanvang van de dienst is om 14.30 uur 
(gezamenlijke vertrektijd auto’s: 13.45 uur, dit voor de meerijders). Na afloop kan er koffie 
gedronken worden in het gemeenschapshuis “De Bron” (eigen kosten).  

Deelnemen kan op eigen initiatief (bv. met de fiets) maar belangstellenden kunnen zich ook 
aanmelden bij Cor Ottenheim (tel. 351060 / 06-57435636). 
 

Jeu de Boules: Op de donderdagmiddag 17 mei gaan we Jeu de Boulen.  

Wij  spelen op het “Gilde terrein”. We verwachten een leuke groep leden voor 
een gezellige spelmiddag. Aanvang: 13.30 uur. Kosten € 2,00 p.p. Samenkomst 

om 13.15 uur. 
 

Koersballen: De koersballers hebben hun seizoen afgesloten. Wedstrijdleider Frans 

Geenen heeft de prijs voor de totaalwinnaar uitgereikt aan Martien van Asseldonk.  
 
Vrijwilligersavond: (sfeerfoto’s van de vrijwilligersavond en de voorbereidingen daarvan) 

 

 
 

Fietsseizoen geopend: Als het weer meewerkt kunt u, tot oktober, elke woensdagmiddag 
aansluiten bij de Vrolijke Trappers met de zomerfietstochten.  

Startplaats “de Stuik” om 13.30 uur.  
 
Maaltijd service van ONS WELZIJN: Thea Smits is gestopt met de coördinatie van de 

maaltijdservice. Zij heeft haar taak overgedragen aan Nel Kanters, tel. 350047. 
 

Kienen: Op woensdagmiddag 6 juni is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. 



In herinnering: *Op 20 april is Ad van der Velden op 80-jarige leeftijd overleden. Sinds 
1996 was hij lid van de KBO. Naast andere sociale functies was Ad jarenlang actief als 

vertegenwoordiger in het Regionaal Gecoördineerd Ouderen Werk (RGOW). 
*Op 21 april is Antoon van Doorn overleden. Antoon is 78 jaar geworden en 

hij was sinds 2006 lid van onze senioren vereniging.  
*Op 27 april is op 67-jarige leeftijd Cor van Alebeek overleden. Cor was 
vanaf begin 2017 bij onze KBO. 

*Wij wensen alle  families, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 
 

Rikconcours finaleavond: Op 19 april jl. is de rikcompetitie 2017-2018 
afgesloten met de laatste wedstrijdavond. De seizoenwinnaar is Harrie van der 
Wijst geworden met 784 punten. 

Het bestuur bedankt de commissieleden Gerrit Verhoeven, Marijke van den 
Tillaar en Harrie van der Wijst. Verder danken we ook de andere vaste 

medewerkers Ine van Kessel, Anny Lucassen, Theo Rooijakkers en Jos van de 
Lisdonk (en vervanger Joop Zevenbergen). Dankzij hen kan de KBO deze 
activiteit uitvoeren. In september starten we weer met de rikwedstrijden. 

 
Onderscheiden: KBO Vorstenbosch feliciteert Tini van Houtum met haar koninklijke 

onderscheiding die zij mocht ontvangen. Proficiat. 
 

Biljarten: Op woensdag 2 mei is de knock-out biljartcompetitie 
afgesloten met de finale. Joep van Creij wist de strijd om de 
eerste plaats te winnen van Antoon Verstraten. De strijd  om 

de 3e plek werd gewonnen door Jan van de Kamp (van Theo 
Hurkmans). Theo Kanters is de winnaar van de verliezersronde. 

Proficiat alle deelnemers en dank aan allen die dit mogelijk 
maakten. 

 

Duofiets: Het is lente en de duofiets kan weer volop gebruikt worden.  
Deze duofiets is voor iedereen die, voor een korte tijd, of helemaal niet 
meer zelfstandig kunnen fietsen. De fiets is beschikbaar voor alle personen 

uit ons kerkdorp maar ook voor diegene die er binding mee hebben.  
Wil je een afspraak maken of meer informatie dan kan dat via Theo van Os 

en Wim Rijkers, of kijk op https://www.vorstenbosch-info.nl/ en ga dan naar ‘Duofiets 
reserveren’. 
 

Bridgen: Eind augustus a.s. gaan we weer starten met een beginners-
cursus bridgen. De cursus zal steeds op maandagochtend van 9.00 tot 

11.30 uur plaatsvinden. De kosten bedragen € 25,- voor 10 lessen. 
Daarnaast is de aanschaf een cursusboek “voor Beginners” noodzakelijk,  
de kosten daarvan zijn € 15,-. Er is nog plek voor een aantal cursisten. 

Wilt u meedoen, meld je dan aan. Ook niet-leden kunnen inschrijven (zegt het voort). 
Opgeven bij Cor Ottenheim (tel. 351060). 

 
Vrijwilligerswerk “Zinvol en nodig”: Stuur uw talenten niet met pensioen, maar zet ze in 
als KBO-vrijwilliger. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Daarom blijven we 

altijd zoeken naar vrijwilligers. Iets voor u? Meld je dan aan en neem een taak die bij je past.  
Sinds de laatste jaarvergadering zijn we tevens op zoek naar een bestuurslid die de functie 

van secretaris kan invullen. Bent u iemand die dat zou willen, of kent u iemand, laat het ons 
dan weten. Ga in gesprek met het bestuur. 
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Jeu de Boules:  Donderdagmiddag     21 juni   Aanvang: 14.00 uur 

 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                (einddatum redactie: 4 mei)  

https://www.vorstenbosch-info.nl/

