
 
 

 
 
 
2019   jaargang 9, nummer: 2                                          Februari 
 
Verschijningsdatums:  7 januari, 4 februari, 11 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 

 
 

Jaarvergadering: Op woensdagmiddag 13 februari is de 
jaarvergadering van de KBO, aanvang: 14.00 uur.  

Het bestuur is nog op zoek naar een kandidaat voor de 
vacature van secretaris.  
Voordrachten kunnen worden ingediend bij het bestuur 

(voor de agenda, zie bij gevoegde uitnodiging). 
 

 
Meerdaagse reis  (Duitsland - Stadtkyll – Eifel):  
KBO Senioren Vorstenbosch en KBO Nistelrode organiseren in 

samenwerking met EMA Reizen een 5-daagse reis naar de Eifel 9 t/m 13 
juli 2019.  

Op maandag 11 februari a.s. zal er een presentatie gegeven worden 
over deze reis in soos de Rogge. Aanvang: 14.00 uur (de flyer van deze 
5-daagse reis is reeds in januari verschenen). 

 
 

Soos gesloten: Tijdens de carnaval is soosruimte “de Rogge”  
van woensdag 27 februari t/m woensdagmiddag 6 maart 
gesloten. De Stuik is dan veranderd in één grote feestzaal. 

 
 

Gymmen: Door de opbouw en voorbereidingen van de 
carnaval kan de gymles “Bewegen voor Ouderen” van ONS 

WELZIJN op vrijdag 1 maart niet doorgaan. 
 

 

Concours rikken: Op de donderdagen 7 en 21 februari organiseren we deze maand onze 
rikconcoursavonden. Aanvang: 19.00 uur. 

 
 
Kaarten maken: Op Vrijdagochtend 8 februari kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur. 

 
 

Kienen: Op woensdag 20 februari is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 
 

Terugblik Senioren Pronkzitting 2019: Op vrijdagavond 25 Januari 
jl. hebben de senioren weer kunnen genieten van een gevarieerde 

pronkzitting.  
Ria van der Ven mocht na loting, uit handen van Prins Arno d’n Urste, 
de prinsentaart in ontvangst nemen.  
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In herinnering: Op 18 januari jl. is, op 75 jarige leeftijd, Doortje van den  
Elzen-Kouwenberg overleden. Doortje was sinds 2010 lid van onze KBO.  

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

 
Federatie biljart toernooi: In een fraaie en goed bezette zaal van  
CC Servaes in Dinther werden, begin januari, al weer voor de 6e keer de  

biljartkampioenschappen libre om de “Jan Rijkerstrofee” gehouden.  
Na twee dagen van mooie en spannende wedstrijden kwam Frans Janssen  

uit Geffen als winnaar uit de bus. Hij behaalde 48,5 punten en een  
gemiddelde van 2,582. De Vorstenbossche deelnemer Harrie van Asseldonk 
is met 38,8 punten als zesde geëindigd.  

 
 

Sociale hulp en administratieve ondersteuning: Heeft u een hulpvraag waar u geen 
oplossing voor weet en niemand in uw omgeving kan u helpen. 

Kortom, wilt u sociale of administratieve ondersteuning, neem contact op met een van de 
coördinatoren. Zie uw bewaarfolder “ZorgSamenDorp”. 
 

Kluscafé: Elke 2e vrijdagmorgen van de maand is het kluscafé van 9.30 tot 12.00 uur 
geopend (“de Stuik”). 
 

Klussendienst aan huis: Ook hulp bij kleine klussen aan huis is mogelijk. Informatie 

over de klussendienst kunt u o.a. verkrijgen tijdens de ochtenden van het kluscafé. 
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Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Concours rikken:   donderdag  7 en 21 maart  aanvang: 19.00 uur 

Ontspanningsavond (Quiz): woensdag 27 maart   aanvang: 19.00 uur 

 
KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.               (einddatum redactie: 29 januari)  

 
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. 


