
 
 

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

 

 
Jeu de Boules: Donderdag 29 augustus is het weer Jeu de Boulen op  
het “Gilde terrein”. Vrije inloop, aanvang: 13.30 uur. Aanmelden vanaf: 13.15 uur. 

 
Kienen: De 3de woensdag van de maand is het KBO kienen. Deze maand dus op woensdag 

21 augustus. Aanvang: 14.00 uur. Contactpersoon is Jeanette van Alfen. 

 
Lange fietstocht “Vrolijke trappers”: Op woensdag 14 augustus a.s. 
wordt voor de liefhebbers de lange fietstocht gereden. Startplaats “de 
Stuik” om 9.30 uur. 

 
Opening “MFA De Stuik”: De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Stuik is 

klaar. Reden voor een feestelijke opening van het gebouw. Burgemeester en wethouders en 
het bestuur van MFA De Stuik nodigen alle 

belangstellende uit voor deze opening op woensdag 21 
augustus. Het programma begint om 19.30 uur met 
ontvangst en een kopje koffie/thee. Daarna volgen er 

enkele toespraken. Na een evt. rondleiding kunt u in de 
foyer nog gezellig, met muziek, napraten. 

 
Dagreis: (sfeerbeelden van de geslaagde KBO dagreis van 7 juni jl.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Erelid Tijn van Kessel: Begin juni, vlak voor zijn negentigste 
verjaardag, heeft het bestuur een bezoekje gebracht aan Tijn van 

Kessel en hem het KBO erelidmaatschap aangeboden. Hij kreeg daarbij 
de oorkonde en natuurlijk ook bloemen uitgereikt. Tijn is al sinds 1995 

lid van de KBO en tijdens grote KBO activiteiten nog altijd graag 
aanwezig. Van 1996 tot 2005 was Tijn bestuurslid. Als penningmeester 
was hij toen met veel kasboeken en nota’s in de weer. Dat was veel 

schrijfwerk want een computer kende men toentertijd nog niet. Tijn 
nogmaals proficiat met dit speciale kroonjaar en nog veel goede jaren. 

 
Theatervoorstelling op 4 oktober a.s.: Noteer nu alvast in uw agenda vrijdagmiddag  

4 oktober. Dan zal in “De Stuik” de voorstelling “En ze leefden nog lang en gelukkig” 

opgevoerd worden. Het is middag voor 50++ over het leven en gezond ouder worden. 



Start biljartcompetitie Libre: Voor de zomer, op woensdag 29 mei jl., is de finale van de 
interne driebanden voorjaarscompetitie nog gespeeld. Winnaar werd Jan Leijen die Tini 

Daandels in de finale achter zich liet. Daarmee werd het seizoen 2018/2019 afgesloten.  
 

Komende maand september start alweer de interne biljartcompetitie (libre).  
De speelschema’s zullen tijdig bij de deelnemers 
bekend gemaakt worden. Kijk evt. op  

https://www.biljartpoint.nl en zoek via de link 
Senioren KBO Vorstenbosch, of toets direct   

https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=115 

 
Uitslag wensen onderzoek (enquête): Begin mei heeft het bestuur 
onder de leden een wensenonderzoek gehouden (respons 15,8%).  
De uitkomst van deze enquête hebben we hier kort samengevat.  

Ruim 90% is tevreden met de bestaande activiteiten. Een aantal 
deelnemers toonde echter ook belangstelling voor andere (nieuwe) 

activiteiten. Daarbij scoorde resp.: regionale excursies, 
bloemschikken, bioscoop- en museum- bezoek het hoogste.  
Het vervolg van de enquête is momenteel bij het bestuur in beraad. Mochten er leden zijn die 

een van de gewenste  activiteiten mee wil organiseren! Dan horen we dat graag. 

 
Meerdaagse reis: (sfeerbeelden van de meerdaagse reis, samen met o.a. Nistelrode, juli jl.) 

 
Rabo ClubSupport: KBO Vorstenbosch doet ook mee aan de 

Rabo ClubSupport actie (voorheen Rabobank Clubkas Campagne). 
Als lid van de  Rabobank kun je vanaf 27 september weer stemmen. 
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu gratis je 

lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen. 

 
Muziekreis 2 oktober: Er is nu al voldoende belangstelling voor de reis 

naar de “Bayerische seniorendag in Wunderland Kalkar” van 

woensdag 2 oktober a.s. Maar u kunt nog aanmelden tot 19 augustus.  
Voor meer informatie neem contact op met Gerrit Verhoeven. 

 
Boeken uitleen (Bibliotheek): Alle 50-plussers uit Vorstenbosch kunnen steeds op 1e en 3e 
donderdagmiddag van de maand, van 16.00 tot 17.00 uur in de Stuik, terecht voor het lenen 

van boeken (max. 3 boeken p.p.).  
De boeken (ook grote letters) kunnen tegen lage kosten voor drie weken geleend worden, 

daarna is verlengen noodzakelijk. Regelmatig worden er nieuwe boektitels aan de uitleen 
toegevoegd. Dit is een activiteit van Stichting Zorgvoorzieningen. 

 

 

Noteer alvast in uw AGENDA voor een latere periode 
 

Rik concours   Donderdagavond    5 en 19 september Aanvang: 19.00 uur 
Kaarten maken:  Vrijdagochtend   13 september  Aanvang:   9.30 uur 

 

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