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Jubileum 65-jarig bestaan: Vorig jaar (2021) bestond onze 

seniorenvereniging 65 jaar. Door de coronabeperkingen kon de toen 
geplande ontspanningsavond niet doorgaan. 

Niet getreurd, want nu organiseren wij op donderdagavond 9 juni a.s. 

alsnog deze extra avond.  

Zie de bijgaande flyer (uitnodiging). 
 

Dagreis: Op woensdag 29 juni a.s. staat de dagreis van 2022 op het 

programma. Voor degenen die meegaan staat de bus om 8.40 uur 
klaar bij het vertrekpunt de Stuik (Schoolstraat 14).  

We reizen samen met KBO Mariaheide.  

Als u verhinderd bent moet u zich tijdig afmelden of zelf voor vervanging zorgen.  
Restitutie van de incassoafschrijving is daarna niet meer mogelijk. 

Wij wensen alle deelnemers een gezellige reis toe. 
 

Mailadres: Als KBO maken we steeds meer gebruik van e-mail om u 
berichten te zenden. Gebruikt u e-mail en ontvangt u nooit mailberichtjes 

van ons? Geef dan uw adres door aan de KBO en stuur een mailtje naar: 

secretariskbovorstenbosch@gmail.com 
 

Speciale verjaardag: Wij feliciteren Netty Kanters die op 20 mei jl. 90 jaar is mogen 

worden. In onze volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. 
 

Prijsverhoging (ingangsdatum 1 sept): Omdat er in de komende tijd 

een flinke onkostenstijging te verwachten is heeft het bestuur tijdens de 
ALV bekend gemaakt dat het nodig is om de consumptieprijzen iets te  

verhogen. Dat betekent dat de sinds 2003 gehanteerde prijslijst zal   

worden aangepast. De ingangsdatum is bepaald op 1 september.  

Dat is dus tijdens de start van het nieuwe seizoen.  
 

Kienen: Op maandagmiddag 20 juni is het kienen bij de KBO. 

Aanvang: 14.00 uur. 

 
Jeu de Boules: Op de donderdagmiddag 23 juni 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. 
 
 

 

In memoriam: Op 11 mei jl. is op 80-jarige leeftijd Antoon Verstraten 

overleden. Hij was sinds 2005 KBO lid.  
Antoon was een fervent biljarter en behaalde diverse mooie resultaten.  

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe. 
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KBO-lintjesregen (terugblik): Alweer bijna een maand geleden op  

26 april jl. hebben de KBO-bestuurders Nellie van der Spank en Nelly van  
de Ven beiden een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.  

In de nieuwsbrief van eind april konden we hierover nog niets publiceren. 

Daarom nu deze foto’s waarbij de twee gedecoreerden namens KBO 

Vorstenbosch gehuldigd worden. 
 

Wij feliciteren ook ons KBO lid Maria Verstraten met haar Koninklijke onderscheiding.  

 
Federatie biljartkampioenschappen: Op dinsdagmiddag 31 mei  

en woensdagmiddag 1 juni worden in Vorstenbosch de individuele 

kampioenschappen gespeeld van de federatie Brabant  ‘Kring Nistelrode’. 

Elke KBO-afdeling mag een speler afvaardigen. Voor Vorstenbosch zal 
Ruud de Bruijn de kleuren verdedigen. De organisatie is in handen van 

onze biljartcommissie en het bestuur van de federatie. 

Tijdens deze beide middagen is vrij biljarten niet mogelijk. 

 
Finale biljarten: Op maandag 9 mei werden de 

finalewedstrijden van de knock-out competitie gespeeld.  

Jan van Grunsven wist daarin te winnen van Joep van Creij.  
In de strijd om de 3e en 4e plaats won Harrie van Asseldonk van 

Albert Nooijen.  

Gerrit Verhoeven won de finale van de verliezersronde. Hij won 
van Jos van de Lisdonk.  

In september beginnen de biljarters weer met nieuwe kansen. 

 
Ondersteuning / Nadere informatie door ouderenadviseurs: Onlangs heeft de Stichting 
Ons Welzijn aan de inwoners die kortgeleden 75 of 80 jaar zijn geworden of dat binnenkort 

worden een brief gestuurd waarin is aangegeven om, 

als daar behoefte aan is, gebruik te maken van de 

hulp van een ouderenadviseur.  
Het gaat daarbij om advies of nadere informatie op 

het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, 

huishoudelijke hulp, vervoer en welzijn of 
ontspanning.  

Om van dit aanbod gebruik te maken kan men 

contact opnemen met een van de ouderenadviseurs. 
Dit zijn: Jan van de Ven, tel 0413-363278 of  

Leo Somers, tel 0413-350429.  

 
KBO-bestuur, Senioren-afdeling Vorstenbosch.                   (einddatum redactie: 18 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.  


