
 
 

 
 
 
2019   jaargang 9, nummer: 6                                        JUNI en JULI 

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

 

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

de Stuik (Schoolstraat 14). We reizen weer samen met KBO Mariaheide.  
Wij wensen alle deelnemers een gezellige reis toe en verzoeken iedereen om 
tijdig aanwezig te zijn. 

 
Stoelen schoonmaken: Op vrijdag 7 juni worden alle stoelen in de KBO ruimte door een 

extern bedrijf gereinigd en geïmpregneerd. Daarom is de soos overdag gesloten.  
Avonds kan er wel gebiljart worden. 

 
Jeu de Boules: Donderdagmiddag 13 juni is het 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. 
 

Kienen: In de maanden juni en juli is het geen kienen. De belangstelling in de maand mei 
was dusdanig gering dat het bestuur deze beslissing voor komende zomermaanden genomen 
heeft. De volgende kien-middag is na de vakantie op woensdag 21 augustus a.s. 

 
Najaar muziekreis: BTR reizen organiseert in samenwerking met  

KBO Vorstenbosch & KBO Nistelrode, op woensdag 2 oktober een muziekreis 

naar de “Bayerische seniorendag in Wunderland Kalkar”.  

Aanmelden voor deze reis kan op vrijdagochtend 14 juni (10.00 tot 11.00 uur) in de KBO 

soosruimte. U ontvangt dan een formulier om in te schrijven. Voor opgave en meer 
informatie neem contact op met Gerrit Verhoeven (zie de bijgaande flyer/reisbeschrijving).  
 

Biljarten (intern): Op maandagavond 6 mei is de knock-out biljartcompetitie afgesloten met 
de finale en aansluitend de onderling vergadering. Theo Hurkmans won de finale van Jan van 

Grunsven. Antoon Verstraten werd derde. Leo Timmers is de winnaar van de verliezersronde. 
Proficiat alle deelnemers en dank aan de commissie en alle betrokken vrijwilligers. 

 

Tijdens deze bijeenkomst werd een voorschot genomen op het aankomende vertrek van Jos 

van de Lisdonk als KBO bestuurder (hoofdtaak: coördinator biljarten). Hij kreeg een 
toepasselijk cadeau aangeboden (de foto’s zijn van Jo vd Berg). 

 
Kluscafé: Elke 2e vrijdagmorgen van de maand is het kluscafé van 9.30 tot 12.00 uur 
geopend. Adres Schoolstraat 14, (“de Stuik”). 
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Boeken uitleen: Iedere 1e en 3e donderdagmiddag van de maand is de 
boeken uitleen van 16.00 tot 17.00 uur voor iedereen geopend.  

 
Eetcafé: Elke 2de en de laatste vrijdag van de maand kan men aanschuiven 

bij het eetcafé in de Stuik. Wel tijdig aanmelden. 
 

Biljart federatie Brabant 

“Kring Nistelrode”:  
Op 27 en 28 mei zijn in 

Vorstenbosch de kampioenschappen 
biljarten libre van de federatie kring 
Nistelrode gehouden. Winnaar werd 

Harrie van Grinsven uit Dinther. 
Onze vertegenwoordiger Piet van 

den Heuvel (Hz) eindigde op een 
eervolle 2e plaats. Na afloop werd onze afdeling en alle medewerkers hartelijk bedankt voor 

het organiseren van dit federatie-toernooi. 

 
Rechts de zes deelnemers (foto’s: Jo vd Berg). 
 

De federatie biljartcompetitie (vrijdagmiddag groep) 

is gewonnen door het team uit Heesch. Vorstenbosch 
1 (BVOP) eindigde als tweede en Vorstenbosch 2 
behaalde een vierde plaats. 

 
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch: Op woensdag 26 juni 

organiseert KBO Kring Bernheze een rondleiding door het Boeddhistisch 
Centrum “Karma Eusel Ling” in Vorstenbosch.  

Ria Bello en Guus van der Valk geven daar 
uitleg over het Boeddhisme. En zij laten hun 
mooie tempel en de gebedsmolen zien.  

De ontvangst met koffie of thee is om 10.00 
uur. Aansluitend vindt er een rondleiding plaats. Deelname is voor 

KBO leden gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 juni, via een van de 
leden van de Werkgroep Identiteit en Zingeving: Peter van den Hurk 
uit Nistelrode, pvdhurk.1@home.nl, tel 0412-612727;  

Ria van Hemmen uit Dinther, riavanhemmen@gmail.com, tel 0413-292462;  
Lenny Timmers uit Heesch, lennytimmersverbaken@yahoo.com, tel 0644728101. 

 
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. 

Nieuwe leden die na 31 juni lid worden betalen de helft van de contributie 2019. 

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

De eerstvolgende KBO nieuwsbrief en het blad ONS verschijnen op 
maandag 5 augustus. Wij wensen iedereen een gezellige zomer. 

 
 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Meerdaagse reis:  Meerdere dagen    9 juli t/m 13 juli  Vertrek: s ’morgens 
 

KBO bestuur, Senioren afdeling Vorstenbosch.             (einddatum redactie: 29 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:pvdhurk.1@home.nl
mailto:riavanhemmen@gmail.com
mailto:lennytimmersverbaken@yahoo.com
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com

