
 
 

 
 
 
2019   jaargang 9, nummer: 8                                       SEPTEMBER 
 
Verschijningsdatums:  7 januari, 4 februari, 11 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 

 
Voorstelling in Vorstenbosch: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO) 

Van 1 t/m 8 oktober is de nationale week tegen eenzaamheid. 
Door het hele land is er dan extra aandacht voor dit thema.  

In Vorstenbosch is op vrijdag 4 oktober heel toepasselijk de 

theatervoorstelling ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’.  

Aanvang: 13.30 uur (zie bijgaande flyer met aanmeldstrook).  

 
Nordic walking: Elke dinsdagochtend vertrekt een groepje wandel-
liefhebbers voor een gezamenlijk uurtje Nordic walking. Belangstellenden 
mogen altijd aansluiten en mee lopen. De groep verzameld bij de Stuik en 

vertrekt vandaar om klokslag 9.00 uur per fiets naar de startplek (met 
fietsenstalling). Van daaruit wandelen ze een mooie route door ”Bedaf”.  

Wil je ook meedoen, kom dan naar het verzamelpunt, en sluit aan. 
Benodigdheden: twee Nordic walking stokken en een goed humeur. 

 

Rikconcours: Op 5 en 19 september beginnen we weer met de 
rikwedstrijden. Bent u een liefhebber! Doe dan ook mee. Kosten leden  

€ 2,- p.p. We beginnen om 19.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.  
 

Bridgen: Elke maandagochtend is vanaf 9.00 uur bridgen (tot 11.30 
uur). Op de vrije donderdagavonden is bridgen eveneens mogelijk 
(gezamenlijk afstemmen). Aanvang om 19.00 uur (tot circa 21.30 uur). 

 
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 13 september start het seizoen “Kaarten 
maken”. Aanvang: 9.30 uur. De kosten zijn € 2,- p.p.  
Daarvoor ontvangt u één mooie kaart en ‘n kopje koffie/thee. Vrije inloop. 

 
Afsluiting fietsseizoen: Op woensdagmiddag 25 september sluiten “De Vrolijke trappers” 
het fietsseizoen 2019 af met een rondje Vorstenbosch. Na afloop is er koffie in de soos. 

 
Kienen: Woensdagmiddag 18 september is het kienen. Aanvang: 14.00 uur. Vrije inloop. 

 
Muziekreis: “Bayerische seniorendag in Wunderland 

Kalkar”. Voor de deelnemers aan deze muziekreis op 

donderdag 3 oktober staat de bus op het Meester Loeffenplein 

om 9.15 uur klaar voor vertrek. Graag op tijd aanwezig. Voor 
meer informatie neem contact op met Gerrit Verhoeven. 

 
Een nieuw lid “Welkom”: In de maand augustus hebben we  

Carla Koopmans (Schoolstraat) als nieuw lid mogen inschrijven.  
 

 
 



Nieuwe leden gezocht: KBO Vorstenbosch heeft momenteel iets meer dan 300 leden.  
Toch blijf de aanwas van nieuwe leden nodig om een gezonde en vitale vereniging te blijven.  

Kent u iemand die mogelijk ook lid wil worden van onze seniorenvereniging? Bel dan het 
bestuur of mail secretariskbovorstenbosch@gmail.com. 

 
Ieder mens heeft een laatste wens: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO)  
Voor alle inwoners van Vorstenbosch wordt op woensdagavond 11 

september in de Stuik een bijeenkomst georganiseerd door Stichting 
Zorgvoorzieningen met als thema: WensAmbulance Brabant.  

Ieder mens heeft een laatste wens…….  Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar een 

dierbaar familielid die jarig is. Of nog één keer die club bezoeken waar u altijd zo graag 
kwam. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet zo 

lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bijv. aan het 
bed gekluisterd zijn en zittend vervoer niet meer mogelijk is. Gelukkig is er dan 
WensAmbulance Brabant die met een vijftal ambulances 

en ruim 150 professionele vrijwilligers honderden 
wensen per jaar in vervulling kunnen laten gaan. Met de 

ambulances die uitgerust zijn met comfortabele 
brancards brengen zij terminaal zieken nog één keer naar hun favoriete plaats. Op 
woensdagavond 11 september verzorgt Cees Huijben hierover een presentatie. Aanvang: 

19.30 (tot  21.30 uur.  
Aan de hand van beelden zal hij uitvoerig toelichten wat WensAmbulance Brabant zoal doet. 

In de pauze kan de WensAmbulance bezichtigd worden. 

 
Rabo ClubSupport: Wij doen weer mee aan de Rabo ClubSupport actie 
(voorheen Rabobank Clubkas Campagne). Als lid van de Rabobank mag je 

vanaf 27 september stemmen. In totaal mag je vijf 
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op uw 
favoriete vereniging.  

Gebruikt u geen computer dan kunnen wij u helpen bij het stemmen. 
Neem contact met ons op of geef uw stemformulier af, dan gaat uw stem niet verloren (tel. 

351060). Doe mee en stem dubbel op KBO Vorstenbosch (de sluitingsdag is 11 oktober). 

 
Vrijwilligers blijven nodig: De KBO is een vereniging geleid door vrijwilligers.  

De taken worden verdeeld en verantwoordelijk uitgevoerd.  
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. 

 
KBO Brabant: Als u actief bent op internet, bezoek dan ook eens de 
vernieuwde website van KBO Brabant. U vindt dan beslist nog nieuwe 

informatie over Ledenvoordeel, Groet & Ontmoet en het Ledenmagazine. 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 
Start Koersballen  Donderdagmiddag 10 oktober   aanvang: 14.00 uur 

Liederentafel:   Woensdagavond 16 oktober   aanvang: 19.30 uur 
80-Plussersmiddag:  Woensdag 30 oktober    aanvang: 14.00 uur 

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

 
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. 

 

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website: www.vorstenbosch-info.nl/instanties/kbo-vorstenbosch/ 
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