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

 
Lange fietstocht: Op woensdag 22 augustus staat voor  
“De Vrolijke Trappers” de 2e lange fietstocht op het programma.  

Vertrektijd: 9.30 uur. De bestemming is nog een verrassing.  
 

 

Jeu de Boules: Op donderdagmiddag 30 augustus is het weer Jeu de Boules 
voor KBO leden op het “Gilde terrein”. Opgave vooraf is niet nodig. maar we 
hopen op een goede opkomst. Aanvang: 13.30 uur.  

Graag tijdig (13.15 uur) aanwezig. 
 

 
MuseumPlusBus: Op maandag 3 september a.s. staat de 

museumreis naar Amsterdam gepland. Voor 
deze busreis hebben zich 45 Personen 
opgegeven. De vertrektijd is om 9.15 uur (bus om 8.45 uur 

aanwezig). We vertrekken vanaf de Stuik (Schoolstraat 14). Rollators 
en opvouwbare rolstoelen kunnen onder in de bus. Deze trip wordt 

mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. 
 

 

Boeken uitleen (Bibliotheek): Alle 50-plussers  
uit Vorstenbosch kunnen steeds op 1e en 3e 

donderdagmiddag van de maand, van 16.00 tot 
17.00 uur in de KBO-ruimte, terecht voor het lenen 
van boeken (max. 3 boeken p.p.).  

De boeken (ook grote letters) kunnen tegen lage kosten voor drie weken geleend worden, 
daarna is verlengen noodzakelijk. Regelmatig worden er nieuwe boektitels aan de uitleen 

toegevoegd. Dit is een activiteit van Stichting Zorgvoorzieningen. 

 
Bridgen beginnerscursus: Het is eindelijk weer zover. We gaan starten met de 2e 

beginnerscursus bridgen. Op maandagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur worden deze 
wekelijkse lessen gehouden in de KBO soosruimte. De eerst cursusdag is op 10 september 

a.s. De groep spelers die in 2016 gestart zijn hebben het spel al aardig onder de knie en 
spelen regelmatig hun wedstijdjes bij de KBO. 
 

In herinnering: Op 27 juni jl. is, op 85 jarige leeftijd, Hendrik van der Wielen   
overleden. Hendrik was sinds 1996 lid van onze KBO.  

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

 
Verhuizen: Gaat u verhuizen? Wilt u dan de adreswijziging schriftelijk doorgeven via KBO 
brievenbus in de Stuik. Mailen mag ook naar: secretariskbovorstenbosch@gmail.com 

 
Telefoon in de KBO soos: Vanaf 6 augustus is de telefoon in de KBO soosruimte tijdelijk 
buiten gebruik. Voor noodgevallen kan men via de Stuik (foyer) bellen (tel: 366598). Er 

wordt aan een goede oplossing gewerkt, sorry voor het ongemak. 

mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com


Biljartcompetitie Libre: Begin september start  
alweer de interne biljartcompetitie (libre).  

De speelschema’s zullen tijdig naar de deelnemers 
verzonden worden. 

 
Federatie biljarten: Begin augustus start het nieuwe seizoen 2018-2019 voor onze 
federatie-biljarters. Alle deelnemers krijgen een schema en het programma komt t.z.t. ook op 
het prikbord te hangen. 

 
Kienen: Woensdagmiddag 5 september is het weer kienen. Aanvang: 14.00 uur.  
De groep is erg klein en kan meer belangstelling heel goed gebruiken. 

 
 

Kluscafé: Elke 2e vrijdagmorgen van de maand is het kluscafé van 9.30 tot 12.00 uur 
geopend (in de Stuik). Dus deze maand op 10 augustus a.s. 
 

 

Bewegen voor ouderen (senioren gym): Na de schoolvakantie kan er, op de   
vrijdagmiddagen, onder leiding van een sportleraar van ONS Welzijn, van 13.00 
uur (tot 13.45 uur) in de Stuik gegymd worden. Rien Ruijs, die circa 30 jaar lang 

de senioren op een voortreffelijke manier in beweging gehouden heeft, bedanken 
wij voor zijn inzet. Rien is nu met pensioen en zal worden opgevolgd door 

Marleen Dekker. De kosten van de gymlessen zullen circa € 40,- per halfjaar bedragen.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon Thea Smits, tel. 364866.  
 
 

KBO weer volop los: Tijdens de zomer is het bij de senioren van 
KBO Vorstenbosch wat rustiger geweest. Maar in september gaan we 

weer volop los. 
Al de KBO activiteiten zijn natuurlijk alleen mogelijk als er voldoende 

leden mee willen helpen in de diverse vrijwilligerstaken.  
Kleinere groepjes zullen zelf, met z.g. kartrekkers (contactpersonen), hun activiteit moeten 
regelen. Bij een groot aantal deelnemers hopen we steeds 

onze vrijwilligers in te kunnen schakelen. 
Gelukkig helpen veel leden ons nu al mee, want zij weten 

dat het onmogelijk is dat alles alleen door de 
bestuursleden gedaan wordt. 
Zou u ook vrijwilligerswerk willen doen bij onze KBO? 

Meld je dan aan en neem een taak op je die bij je past.  
Vraag naar de mogelijkheden, u bent van harte welkom. 

 
E-mail wijzigingen: De E-mailadressen van onze leden worden doorgegeven aan  
KBO-Brabant zodat u kunt inloggen op de KBO website en van al het seniorennieuws en de 

ledenvoordeeltjes op de hoogte blijft. Dus zorg dat onze administratie uw juiste mailadres 
heeft. Als uw mailadres wijzigt geef dit dan meteen door.  

Ontvangt u nooit geen KBO mailberichten (bv. KBO memo) laat het ons weten. 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Jeu de Boules:  Donderdagmiddag     30 augustus  Aanvang: 13.30 uur 
Rik concours   Donderdagavond    6 en 20 september Aanvang: 19.00 uur 

Kaarten maken:  Vrijdagochtend   14 september  Aanvang:   9.30 uur 

Bestuursavond:  Vrijdagavond   21 september  Aanvang: 19.00 uur 
Fietsen afsluiting:  Woensdag   26 september  Aanvang: 13.30 uur 

 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.                      (einddatum redactie: 2 aug)  
 
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. 


