
 
 

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

 
Dagreis: De KBO busreis is dit jaar op vrijdag 7 juni en gaat 

naar Midden Nederland. We brengen een bezoek aan o.a. het 
plaatsje Alphen bij Tiel (Tin fabriekje) en de Utrechtse Vecht 

(boottocht). Tijdens de reis hoeft er heel weinig gelopen te 
worden. Inschrijven voor deze reis kan op maandagochtend 
15 april (10.00 tot 11.00 uur) in de KBO soosruimte. 
 

In tegenstelling tot eerdere jaren gaat de betaling van de dagreis deze keer d.m.v. een 

eenmalige automatische incasso. Het voordeel hiervan is dat de deelnemers niet met contant 
geld over straat hoeven. Voor deze machtiging moet de invulstrook wel op 15 april compleet 

ingevuld en ingeleverd worden. Voor meer informatie zie de bijgaande flyer.  
 
Vrijwilligersavond 2019: Op vrijdag 26 april organiseren wij voor onze vrijwilligers de 

jaarlijkse bedankavond. Het bestuur hoopt dat alle vrijwilligers erbij kunnen zijn.  
Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 
 
Liederentafel: Woensdagavond 10 april organiseren wij een liederentafel, 

aanvang: 19.30 uur. Deze avond wordt muzikaal verzorgt door “Ut Bont 
Gezelschap” en is voor iedereen toegankelijk.  
De entree is € 2,- inclusief koffie/thee.  

 
Start fietsseizoen “De Vrolijke Trappers”: Op woensdagmiddag 1 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.  
 

KBO informatieboekje 2019: Het KBO jaarboekje “De Wegwijzer”  is inmiddels verspreidt. 

Het is een naslagwerk met allerlei informatie voor senioren. Mocht u onverhoopt het 
informatieboekje niet hebben ontvangen laat het ons dan weten. 

 
Senioren rikconcours: Donderdag 4 april is de laatste rikconcoursavond van dit 
winterseizoen. Aanvang: 19.00 uur (tot circa 22.00 uur). Op die avond zal de jaarwinnaar 

bekend gemaakt worden. De oorspronkelijk ingeplande avond op 18 april komt te vervallen. 
 

Duofiets: De lentedagen komen er weer aan. De duofiets kan 
dus weer volop gebruikt worden. Mogelijk zijn er vrijwilligers 

beschikbaar 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.  

De duofiets staat voorlopig in de garage van Jo v.d. Elzen. 
 

Verbouwingsperikelen: De bouwactiviteiten i.v.m. met de aanbouw van de 
gymzaal (tussenzaal) aan de KBO ruimte zijn nog niet afgerond. Een en ander 
kan nog voor wat overlast zorgen. Graag hiervoor uw begrip. 

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


 
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 12 april kun u weer kaarten maken. Aanvang: 9.30 uur. 

 
Kienen: Op woensdagmiddag 17 april is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 

Nieuwe leden: Deze maand mochten we geen nieuwe leden begroeten.  
Kent u iemand die mogelijk lid wil worden? Bel het bestuur of mail 

secretariskbovorstenbosch@gmail.com. 
 

Interne biljartcompetitie: Op 13 maart is de 

interne competitie bandstoten afgesloten met de 
finale. Wij mogen dit jaar Jan van Grunsven 

feliciteren als de winnaar in deze biljartdiscipline. 
Antoon Verstraten is eervol tweede geworden.  
Inmiddels is de knock-out competitie gestart. 

 
Koffieochtend / themabijeenkomst: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) 

Molenlezing door Ad van Lamoen: Woensdag 17 april a.s. organiseert 
Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch een lezing over de molens in de 
gemeente Bernheze, ook de verdwenen molens komen aan bod. Waar 

Nederland vroeger vol stond met molens, zijn ze tegenwoordig erg uniek. 
Bernheze telt drie molens: Molen Windlust Vorstenbosch, Molen Windlust 

Nistelrode en de Kilsdonkse molen. Ad van Lamoen zal de 
molen van Vorstenbosch en de Kilsdonkse molen extra 
onder de aandacht brengen. Aanvang 10.00 uur in De 

Stuik Vorstenbosch. Zaal open vanaf 9.30 uur. De entree 
gratis en iedereen is welkom. 

 
Ontspanningsavond (terugblik): De 12e editie van de KBO ontspanningsavond 2019 is ook 

dit jaar goed verlopen. (zie de sfeerfoto’s, gemaakt door Jo van den Berg). 
 

 
 

KBO Ledenvoordeel: Als lid van de KBO profiteert u van interessante aanbiedingen en 
unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, 

gezonder, goedkoper en leuker maken. Ontvang per e-mail 
de nieuwsbrief met daarin een selectie van de beste, 
nieuwste en leukste aanbiedingen of kijk op de website 

www.onsledenvoordeel.nl. 
 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Bedevaart Handel:  Dinsdagmiddag   14 mei   Aanvang: individueel 
Jeu de Boules:  Donderdagmiddag     16 mei   Aanvang: 14.00 uur 
Federatie kampioenschappen Maandag- en dinsdag  27/28 mei  Aanvang: n.n.b. 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.        (einddatum redactie: 28 maart)  

 

mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com
https://onsledenvoordeel.us9.list-manage.com/track/click?u=e954c4df2b66da603b80b1d63&id=15c092f5e5&e=9af3b16a54


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. 


