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

 
 

Jeu de Boules: Donderdagmiddag 21 juni is het, voor al onze 

leden, Jeu de Boules op het “Gilde terrein”.  
Opgave is niet nodig, maar we verwachten een mooie opkomst.  
Aanvang: 13.30 uur. Aanmelden vanaf: 13.15 uur. 

 
MuseumPlusBus: Op maandag 3 sept. a.s. kunnen een aantal KBO leden een bezoek 
brengen aan het Rijksmuseum en Amsterdam. Deze reis is mogelijk 
gemaakt door de Bank Giro Loterij. Inschrijven voor deze reis kan op 

maandag 2 juli van 10.00 tot 11.00 uur in de KBO ruimte “De Rogge” 
(in de bijgaande flyer kunt u meer lezen over deze reis). 
 

De Vrolijke Trappers: Iedere woensdagmiddag stappen leden van de KBO op de fiets om 
een mooie fietstocht door de regio te maken. Onderweg stappen ze 

regelmatig af om van de omgeving te genieten, wat te bezichtigen of 
gezellig een kop koffie te drinken. Vanaf de startplaats de Stuik 
vertrekken de fietsers om 13.30 uur. Leden die mee willen fietsen zijn 

van harte welkom. Dit alles is op eigen risico.  
 

Op woensdag 20 juni staat er een lange fietstocht op het programma. De bestemming van 
deze rit van circa 60 km is een verrassing. De vertrektijd van deze tocht is om 9.30 uur. 

Koffieochtend thema “Bibliotheek”: Op woensdagochtend 20 juni 

organiseert SZvV een koffieochtend in “De Stuik“ met als thema: 
Bibliotheek. De bibliotheek levert naast het gewoon uitlenen van boeken 

nog meer diensten. Ze hebben een boeken bezorgdienst en er zijn 
speciale collecties voor mensen die moeite hebben met lezen of heel 

slecht zien. Maartje Kroeze-Van Eert zal meer over de bibliotheek 
vertellen. Aanvang 10.00 uur, zaal open 9.45 uur (Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch). 

 

Dagreis: (sfeerbeelden van onze geslaagde KBO dagreis van 1 juni jl.) 

 



Rijbewijskeuring 75 plussers: Automobilisten die de leeftijd van 75 
jaar zijn gepasseerd én hun rijbewijs moeten verlengen zijn verplicht 

een medische keuring te ondergaan. Vanaf 75 jaar is dit elke vijf jaar 
verplicht. KBO leden kunnen op verschillende locaties korting krijgen 

op hun rijbewijskeuring. Hier volgen enkele keuringslocaties (situatie juni 2018): - Eigen 
Herd, Rooijsestraat 32, Uden, 088-2323300 - Verzorgingshuis, Sint Jan, Kerkstraat 8, Uden, 
08–4883616 - Locatie De Leest, De Leest 45, Veghel, 088-2323300 - Wijkcentrum De Hille, 

Looveltlaan 25, Oss, 06–13031321. Kijk voor meer keuringslocaties op de site van KBO-
Brabant onder “Adressen medische keuring voor het Rijbewijs”. 
 

Interne biljartcompetities: (winnaars van de interne biljartcompetities 2017-2018, libre, 
bandstoten en het KO) 

 

De meimaand-biljartcompetitie is gewonnen door Jan van Grunsven. Hij scoorde de meeste 
punten in de moeilijke spelsoort “driebanden”. 

Begin september starten de biljarters weer met hun interne biljartcompetitie 2018-2019. 
 

Biljart federatie Brabant “Kring Nistelrode”: In Heesch werden eind mei 
de regiokampioenschappen biljarten libre van de federatie gehouden. Winnaar 

werd Piet van Hintum uit Heesch met 49.1 punten. Onze vertegenwoordiger 
Albert Nooijen eindigde op een zeer mooie 2e plaats met 47.7. 
 

De federatie biljartcompetitie is gewonnen door BVOG 3 uit Uden met 1445.7 

punten. Vorstenbosch 2 (BVOP) eindigde als tweede met 1437.7 punten. 
Vorstenbosch BVOP 1 behaalde een eindscore van 1356.85. Iedereen van harte gefeliciteerd. 

Privacy wet: Met het oog op de verplichtstelling vanwege de 

Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO Vorstenbosch 
in samenwerking met KBO-Brabant een privacyverklaring opgesteld 
(zie de bijgevoegde flyer d.d. 25-05-2018). 

 
Brigadiers gezocht: Helpt u graag mee onze schoolkinderen veilig over te 

laten steken. Aanmelden of informatie kan, bel dan Linda Pex, 06 1143 0790 of 
mail: bvl@bs-opweg.nl (deze oproep is geplaatst op verzoek van de Werkgroep 

Verkeer, Basisschool “Op Weg”). 
 

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

De eerstvolgende KBO nieuwsbrief verschijnt op maandag 6 
augustus. Wij wensen iedereen een gezellige zomer. 

 
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Kluscafé:   Vrijdagochtend  13 juli   Aanvang:  9.30 uur  
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                      (einddatum redactie: 7 juni)  

 
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. 

mailto:bvl@bs-opweg.nl

