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25 mei – 26 juli                                   Jaargang 11. Nr. 6 

 

Activiteiten hervatten …….. : Wat is het toch vreemd om in een bestuur te zitten en 

maandenlang weinig of niks te kunnen doen.  
 

Maar gelukkig we bleven optimistisch en zien nu toch echt het einde van alle beperkingen in 
zicht komen.  
 

Inmiddels is het bestuur in een vergadering bijeengeweest en 

wil, als het veilig kan, sommige activiteiten hervatten. 
 

De overheid heeft de afgelopen weken versoepelingen 

doorgevoerd en beslist dat binnensporten in kleine groepjes 
weer toegestaan is. 

Mogelijk kunnen de biljarters binnenkort weer met een 

aangepast programma beginnen. Zodra er groen licht is  

zal de commissie de biljarters benaderen. 
 

Als ook de groepsgrootte verruimd wordt kunnen we  

daarna enkele andere activiteiten hervatten. 
 

Ondertussen hebben we de uitgestelde jaarvergadering ingepland op 29 september a.s. 
 

Namens bestuur en vrijwilligers, tot binnenkort. Cor Ottenheim. 

 
Bij hervatting activiteiten gelden de volgende afspraken! 

 

Alle deelnemers aan onze activiteiten moeten sowieso 2x gevaccineerd zijn  
(of een actuele negatieve test kunnen overhandigen). 

Bij binnenkomst mondkapje op totdat u een zitplaats heeft. 
 

We moeten alert blijven! 
 

Ook is het belangrijk om de hygiëneregels te blijven opvolgen. Dus je handen 
wassen, hoesten/niezen in de elleboog en geen handen schudden. 

 

Als u meedoet en deelneemt aan een van onze activiteiten, bent u 
medeverantwoordelijk voor elkaars veiligheid. 

 

 
Rijbewijskeuring: Een medische keuring voor het verlengen van uw 

rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent.  
Als KBO lid krijgt u op verschillende locaties korting op deze keuring.  

In onze regio kunt u b.v. terecht in Uden en/of Veghel.  

Eigen Herd, Adres: Rooijsestraat 32, 5401 AT, UDEN.  
De Leest, Adres: De Leest 45, 5463 JA, VEGHEL. Beide adressen zijn 

bereikbaar voor afspraken en informatie, tussen 09.00 uur en 17.00 uur, via 088–2323300. 

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl/
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com


Nieuwe prijsvraag puzzels: Aan deze postbezorging 

hebben we weer twee puzzels toegevoegd.  
Dit keer een KRUISWOORDPUZZEL en WOORDENZOEKER. 

Puzzelen is gymnastiek voor de hersenen, ze blijven er 

lenig van …..  dus doe ook mee. 
 

Uitslag Puzzels (april/mei): De oplossing van de 

kruiswoordpuzzel was VOGELNESTJE. Uit de vele 
inzendingen (34) ging na loting de prijs naar Maria 

Somers. De Sudoku (24) leverde Lambert van der Wijst  

als winnaar op. Het extra prijsje is gewonnen door  

Mia Verhoeven. Proficiat en leuk dat u meedeed. 
 

 

Uitslag, Fotospeurtocht: Verschillende leden zijn actief de 

deur uitgegaan om de route te gaan wandelen (32).  

Een aantal inzenders heeft moeite gehad met het vinden van 
het gefotografeerde hekwerk-bordje (zie foto). Dit was te 

vinden aan de Eggerlaan (tuin: Stien Lucius).  
 

Onder alle juiste inzendingen van deze speurtocht is een 

prijsje verloot. Die is gewonnen door Doortje van de Loop. 

Het extra prijsje is verloot onder alle deelnemers en daarvan 
is Joke van Kessel de winnaar geworden. 

Proficiat en wij hopen dat u plezierig gewandeld heeft.  

 
 

Nieuwe lid: In mei hebben we Martien van Dijk (Roestenburgseweg) mogen 

inschrijven als nieuw lid. Wij hopen hem vaak als deelnemer te mogen 
begroeten. 

 

 

Meerdaagse reis: Touringcarbedrijf EMA reizen biedt plaatsen aan voor een vijfdaagse reis 
naar Odoorn-Drenthe. Gezien de huidige situatie blijft men dit jaar met deze reis in 

Nederland. Zie de bijgaande flyer. 

 
 

KBO-post: Vanwege de vakantieperiode zal er de komende maand juni geen ‘ONS magazine’ 

en Nieuwsbrief verschijnen. Op 26 juli (wk 31) mag u de volgende KBO-post verwachten.  
Tot die tijd kunt u het actuele KBO-nieuws via de parochieberichten en onze website volgen. 

 

 
 

KBO-bestuur, Seniorenafdeling Vorstenbosch.                     (einddatum redactie: 20 mei)  


