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Editie Mei                                                                 Jaargang 12. Nr. 5 
 
Jaarvergadering: Op woensdag 20 april bezochten circa 46 leden de 
jaarvergadering van de KBO. De notulen en de secretariële- en 

financiële jaarverslagen werden gepresenteerd en goedgekeurd.  

De begroting 2022 liet een negatief saldo zien. Omdat er in de 

komende tijd een flinke onkostenstijging te verwachten is heeft het 
bestuur besloten om de consumptieprijslijst aan te passen.  

De ingangsdatum zal nog bekend gemaakt worden. 
 

Tijdens de bestuursverkiezingen werd penningmeester Adrie van der 

Heijden herkozen. 
 

Stoppend bestuurslid Nellie van de Spank kreeg als afscheid een mooi 
boeket bloemen en ’n enveloppe met inhoud overhandigd.  

De voorzitter bedankte Nellie voor haar waardevolle bijdrage die zij in 

de afgelopen 9 jaar als bestuurder geleverd heeft. 
 

Diny van de Tillaart gaat het bestuur aanvullen. Haar wensen we veel succes en voldoening. 
 

Aansluitend op de vergadering was er een muzikaal optreden van troubadour, Gert van 
Boxtel. Hij bracht liedjes met eigen teksten en daarnaast ook enkele gedichtjes. 

 
Nieuw erelid: Op 8 april, een paar dagen voor zijn verjaardag, mochten we 

aan Bert van de Ven het erelidmaatschap van onze vereniging uitreiken.  
Dit alles vanwege het bereiken van zijn 90-jarige leeftijd. Bert is sinds 1997 

KBO-lid (dus binnenkort 25 jaar) en nog steeds aanwezig bij al onze grote 

activiteiten. Tot een aantal jaren terug, fietste Bert nog wekelijks mee met 
‘de Vrolijke Trappers’.  

Namens het bestuur hebben we Bert de oorkonde met bloemen overhandigd. 

We wensen hem nog veel gezonde jaren toe. 

 
Start fietsseizoen ‘De Vrolijke Trappers’: Woensdagmiddag 4 mei a.s. start de KBO weer 

met de zomerfietstochten. Aanvang: 13.30 uur (vertrek vanaf MFA de Stuik). 

 

Duofiets: De duofiets kan met dit mooie weer volop gebruikt worden. 
Inlichtingen en/of reserveren kan ook bij: Wim Rijkers en Jacques de Groot, 

of raadpleeg de website www.info-vorstenbosch.nl. De duofiets is een 

project van SZV en de KBO en is ondergebracht in MFA De Stuik. 

 
Kienen: Op maandagmiddag 16 mei is het weer KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur. 

 
Jeu de Boules: Op de donderdagmiddag 19 mei gaan we weer Jeu de Boules 
spelen op het “Gildeterrein”. We hopen op een gezellige spelmiddag.  

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

 

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl/
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Dagtocht: De KBO busreis is dit jaar op woensdag 29 juni. Inschrijven voor deze reis kan op 

vrijdag 6 mei (10.00 tot 11.00 uur) in de KBO-soosruimte. Zie de bijgaande flyer.  

 
13e Editie Quizavond KBO geslaagd: Na een onderbreking van twee jaar werd op 6 april 

weer de Vorstenbossche KBO quizavond georganiseerd.  

Door loting waren vooraf de teams ingedeeld. Gezamenlijk moesten zij de quizvragen op zien 
te lossen. Dat leverde gezellige contacten op.  

 

De winnende groep kreeg na afloop een klein prijsje overhandigd. Ook was er de loterij “Bij 
elkaar op de koffie”. Dit leverde enkele mooie bezoekcombinaties op.  

We bedanken de ontspanningsgroep voor de organisatie voor deze leuke contactavond. 

 
Rikconcours finaleavond: Op 21 april jl. werd het rikseizoen 2021-

2022 afgesloten met de laatste wedstrijdavond.  

De dagprijs was voor Sjaan Daandels en de jaarprijs is eveneens 

gewonnen door Sjaan Daandels (zie foto).   
Wij danken de commissieleden en de barmedewerkers voor hun inzet.  

Zij maken deze activiteit mogelijk maken.  

In september starten we weer met de rikwedstrijden. 
 

Koffie middag SZV: (AANBEVOLEN DOOR DE KBO)  

Op 4 mei , in MFA De Stuik. Aanvang: 14.00 uur.   
Hoe voorkomt u de babbeltruc? Wat als u toch het 

slachtoffer bent van de babbeltruc? Hoe kun je je als 

burger tegen verbale en digitale babbeltrucs verweren en beschermen.  

Deze presentatie, met praktische tips, zal worden verzorgd door de ANBO-
veiligheidsconsulent Henk Verschuur uit Heesch. 

 

Jaarprogramma 2022 
 

(aangepast op 6 april) 

 
KBO-bestuur, Senioren-afdeling Vorstenbosch.             (einddatum redactie: 21 april)  


