
 
 

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

 
Bedevaart Handel (eigen initiatief): Voor de bedevaart naar Handel 
kunnen onze leden, op dinsdagmiddag 14 mei, aansluiten bij de KBO’s van 

Laarbeek. De Mariaverering (H. Mis) begint om 14.30 uur.  
Omdat de belangstelling de afgelopen jaren gering was heeft het bestuur 

besloten dat leden die graag deze mei-bedevaart willen bezoeken dit op 
eigen gelegenheid zullen moeten doen. Onderling kunnen belangstellende 
natuurlijk afspreken om samen te reizen. 

 
Jong – Oud activiteit: Op dinsdagochtend 14 mei a.s. is er weer een ontmoeting 

met de kinderen van “Stap voor Stap” ingepland. Iedereen mag meedoen, aanmelden 
kan, de leiding is in handen van Nel Kanters. Aanvang: 10.00 tot 11.00 uur.  
 

Jeu de Boules: Op de donderdagmiddag 16 mei gaan we weer Jeu de Boulen.  
Wij  spelen op het “Gildeterrein”. We hopen op een gezellige spelmiddag.  

Aanvang: 13.30 uur. Kosten € 2,00 p.p. Samenkomst om 13.15 uur. 
 

Koersballen: De deelnemers hebben het koersbalseizoen 2018-2019 
afgesloten. De prijs voor de totaalwinnaar was dit jaar voor Cor 
Ottenheim.  

 
Rikconcours finaleavond: Op 4 april jl. is het rikseizoen 2018-2019 

afgesloten met de laatste wedstrijdavond. De dagprijs was voor 
Jeanne Bevers en de jaarwinnaar is Koos van Lieshout geworden 
(foto). Dit jaar was er ook een verrassingsprijs, deze ging naar Tiny 

Vogels. 
 

Kienen: Op woensdagmiddag 15 mei is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. 
 

KBO Enquête: Aan deze nieuwsbrief is een losse vragenlijst 

(enquête) toegevoegd waarop u als KBO-lid uw mening en ideeën 
over eventueel gewenste activiteiten kunt aangeven. Om onze KBO 

ook voor de toekomst interessant te houden zijn uw ideeën zeer 
welkom. Dus heeft u een idee vul de vragenlijst dan in. 

 

Federatie biljartkampioenschappen “Kring Nistelrode”:  
Op maandagmiddag 27 en dinsdagmiddag 28 mei worden in Vorstenbosch de 

regiokampioenschappen biljarten libre van de federatie gehouden.  
Aansluitend na de finalewedstrijd (28 mei) volgt de jaarvergadering voor alle 
deelnemers aan de federatie biljartcompetitie. 

 
Dagreis: Op vrijdag 7 juni staat de bus om 8.15 uur klaar bij het vertrekpunt 

de Stuik (Schoolstraat 14). Wij wensen alle deelnemers een gezellige reis en 
verzoeken iedereen op tijd aanwezig te zijn. 
 



Fietsseizoen geopend: Als het weer meewerkt kunt u, tot en met 
september, elke woensdagmiddag aansluiten bij “De Vrolijke Trappers”  

met de zomerfietstochten. Startplaats “de Stuik” om 13.30 uur.  
 

Vrijwilligers bedankavond: (sfeerfoto’s van de vrijwilligersavond van 26 april jl.) 

 

Voorstelling: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO)  
Op een interactieve manier 55-plussers 
bewustmaken van hun eigen gezondheid. Dat 

willen de initiatiefnemers Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) met ondersteuning van de 
gemeente Bernheze en de GGD Hart voor Brabant bereiken met deze theatervoorstelling    

‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. De voorstelling wordt in 2019 drie 

keer uitgevoerd. t.w. op vrijdag 17 mei in de De Pas Heesch, vrijdag 13 

september in de Nesterlé Nistelrode en op vrijdag 4 oktober in De Stuik 
Vorstenbosch. Voor de voorstelling in Heesch op 17 mei aanstaande 

kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de plaatselijke KBO of digitaal via 
secretaris@kboheesch.nl. De uitnodigingen voor de andere twee voorstellingen volgen in de 
loop van dit jaar. Alle voorstellingen zijn gratis. Na de voorstelling is er gelegenheid om met 

elkaar en met professionals na te praten. Mocht je op vrijdag 4 oktober verhinderd zijn dan 
raden wij u aan om voor een van de twee andere datums te kiezen. Noteer nu alvast in uw 

agenda: Heesch, vrijdagmiddag 17 mei (aanvang 14.00 uur).  
 

Info-avond “Dementie”: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) Op donderdag 
9 mei organiseert de Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch en de 
werkgroep “DementieVriendelijk Bernheze” een informatieavond in 

Gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch, aanvang 19.30 uur (tot 
21.30 uur). Alice Liedenbaum van Alzheimer Nederland, afdeling Oss-

Uden-Meierijstad en Hilma Kraan van de werkgroep 
DementieVriendelijk Bernheze nemen u op prettige en eenvoudige wijze 
mee in dit thema. Na afloop van de presentatie is er tot 22.00 uur extra 

gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en eventueel nog 
verdere vragen te stellen. De toegang is gratis en koffie en thee staan klaar. 

Wilt u meer informatie? Bel dan met Ellen van der Ven, contactpersoon voor 
Vorstenbosch van DementieVriendelijk Bernheze, telefoonnummer 0413-340886. 
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Dagreis:   Vrijdag (hele dag)    7 juni   Vertrek:   8.30 uur 

Jeu de Boules:  Donderdagmiddag     20 juni   Aanvang: 13.30 uur 
Meerdaagse reis:  Meerdere dagen    9 juli t/m 13 juli Vertrek:   s ’morgens 
 

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

 
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:secretaris@kboheesch.nl

