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Mededelingen van het bestuur 
 

Beste leden,  

Het voorjaar staat weer voor de deur, het is weer langer licht waardoor de dagen weer langer 

worden. Langzaam zeggen we de winter vaarwel en kruipen weer naar de zomer toe.  

Wat hebben we een bijzondere winterse week achter de rug! Dit is lang geleden, deze periode riep veel 

herinneringen aan vroeger op.                                                                                                                                                                                          

Nu juist in deze coronatijd konden we hier zeker van genieten. Voor de mensen die al niet buiten kwamen, 

waren er mooie plaatjes en een mooi winters aanzicht.                                                                                              

De mensen die buiten wandelden, de kinderen die buiten speelden, waren echt blij en genoten 

zichtbaar.  Wat een levendigheid! Er werd gesleed, met sneeuwballen gegooid en sneeuwpoppen gemaakt.              

Iedereen die buiten was had een dikke jas aan, muts op en handschoenen aan!  En daarnaast ook nog dat 

winterse zonnetje erbij! Echt prachtig. Dit hadden we echt nodig! En zeker ook die jongkies! 

Zo’n vorstperiode met zoveel sneeuw heeft ook nadelen, daar moeten we eerlijk in zijn.                                   

Het is niet voor iedereen leuk.                                                                                                                                                                      

Je kunt zeker als oudere moeilijker lopen, want je wilt niet vallen en de fiets laat je al helemaal staan. Je 

blijft gewoon voorzichtig en als je er niet perse uit hoeft, ben je toch meer geneigd binnen te blijven, hoe 

gezond die frisse buitenlucht ook is. Afijn, aan alles komt een eind, want zo gauw de sneeuw weer weg is 

van de stoepen en de fietspaden, halen we de schade wel weer in. Dat nemen we ons voor, ja toch!  

Ondertussen is het covid-19 vaccineren op gang gekomen. Misschien heb jij de injectie ook al gehad. Zo ja, 

dat zal rust en vertrouwen geven. Niet meer besmettelijk zijn voor corona  geeft  meer vrijheid. 

Wat verlangen we hier toch naar!  In vrijheid bij elkaar op bezoek gaan, kinderen en kleinkinderen kunnen 

zien en /of knuffelen, verjaardagen en feestjes vieren etc. Echter helaas nog even wachten! Tot 3 maart 

hebben we waarschijnlijk nog de avondklok, carnaval konden we niet vieren en de Engelse variant van 

corona moeten we onder de knoet zien te krijgen en te houden.  Tot hoe lang onze lockdown blijft is de 

vraag.  Als je kijkt naar onze kapsels?  Een knipbeurt is wel wenselijk! Het blijven dus nog altijd rare en 

spannende tijden en een activiteiten agenda valt ook nog niet samen te stellen, alles is nog veel te onzeker.  

De verkiezingen komen er ook weer aan. In deze Nieuwsbrief is er te lezen op welke wijze er gestemd kan 

worden. Aan keuze wat betreft politieke partijen geen gebrek. Ja, laten we gebruik maken van ons 

stemrecht. Het is toch fantastisch dat we in 

zo’n democratisch land wonen, dat wij mee 

mogen denken en onze mening mogen geven 

over de koers van ons land? Ook weer 

spannende tijden, anders spannend. Bij de 

editie van onze volgende nieuwsbrief weten 

we weer meer en laten we vooral onze 

belastingopgaven niet vergeten. Ook dat gaat 

vanaf maart weer gebeuren en hopelijk gewoon 

in “Ons Home”, zoals het altijd was vóór het 

verschrikkelijke jaar 2020.  

Met hartelijke groeten van het Bestuur 
 



Wij feliciteren alle leden, die in deze maand maart jarig zijn en wensen iedereen een heel 

fijne dag toe en nog vele jaren in een goede gezondheid.  

 

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte 

toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degenen die vanwege ziekte niet meer in hun eigen 

woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving. 

Overleden : 

Mevr. T.C.A.M. Couvreur in de leeftijd van ? 

Mevr. M.A.C.( Riet ) van Valenberg in de leeftijd van 91 jaar 

Mevr. Berdien van der Schoot in de leeftijd van 80 jaar 

Hr. G.F.H. ( Ger ) van Rossum in de leeftijd van 84 jaar 

Bijzondere felicitaties gaan 

uit naar onze kroonjarigen    

75 jaar                

Mevr. W.M.A. van Dielen               

Hr. A.H.T.M. van Kessel                   

Hr. M.F.F.A. Wilmsen 

80 Jaar 

Hr. W. Jonkers                              

Mevr. J. Verspeek – Meeuwsen     

Hr. A. van Wandelen 

85 Jaar 

Hr. L.P.J. van Herwijnen             

Mevr. H.G. Schaffers 

90 Jaar 

Mevr. M.C. Brandenburg v.d. Bold 

 

 

 

 



Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 

met het verwerken van hun verdriet. 

Nieuwe Leden:    

 Geen 

 Afgemeld  

 Mevr. C.M. ( Corry ) van de Boogaard 

 Hr. G.C.H. Verhoof 

 Hr. J. ( Hans ) Krijgsman 

 

 
Onze agenda is helemaal komen te vervallen voor de komende 4 weken. In deze nieuwsbrief dus GEEN 
agenda van de activiteiten. 
De volgende nieuwsbrief en de ONS, komen uit op 22 maart 2021. In dezelfde week  vindt u ze dan in uw 

brievenbus. 

 

 

 

 



 

           Vertrouwenspersoon van de 

BSV 

Ook wij hebben een vertrouwenspersoon bij de BSV klaar staan om u bij te staan als u behoefte heeft aan 

hulp, een gesprek, of gewoon een vraag of klacht hebt. We bieden een luisterend oor in de persoon van;     

Miny Reefman en ze is te bereiken op het mobiele nummer; 06-53 17 19 78. 

     Nieuwe onafhankelijke cliëntondersteuners in Vught 

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is geregeld dat iedereen die een aanvraag doet bij de 

gemeente voor huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing, recht heeft op een 

onafhankelijke cliëntondersteuner.  

Bij een WMO-aanvraag is er een gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd ) tussen de gemeente en 

de inwoner of cliënt. Het is heel prettig om bij zo’n officieel gesprek iemand naast u te hebben, 

onafhankelijk én met verstand van zaken.       

Hoe zijn cliëntondersteuners te bereiken? 

Via de website van Ouderen Samen www.ouderensamen.nl. Daar vindt u ook uitgebreide informatie 
over cliëntondersteuning. 

Via het telefoonnummer van Welzijn Vught;  073 - 656 5350 

 

http://www.ouderensamen.nl/


Via de website van de BSV www.bsv-vught.org.                                                                                                    
Kijk bij diensten hoe u de personen direct kunt bereiken of vul de contactpagina in.    

 

               Het zoekplaatje van Frans van Februari  

Het zoekplaatje van februari is geraden door de Hr. J. Buckx. Gefeliciteerd met uw gewonnen cadeaubon. 

De oplossing was:  

De beeldengroep “Onthoofd Engeltje” van Niel Steenbergen staat in het O.L. Vrouwen Park , tussen de 

Kapellaan en de Irenelaan.             

 

Weer een nieuw zoekplaatje:     
Waar in de Gemeente Vught vindt 

u deze gevel, versierd met klok en 

bel? 

Onder de goede inzenders wordt 

weer een cadeaubon verloot. 

http://www.bsv-vught.org/


 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

Thuisgebonden? Laat uw boeken thuisbezorgen via Bieb aan huis! 

 

Lezen is een ontspannende activiteit en een fijne tijdsbesteding. Zeker in deze tijd waarin 

we veel thuis moeten blijven. Speciaal voor ouderen die minder mobiel zijn, heeft Huis73 al ruim 

40 jaar de thuisbezorgservice Bieb aan huis. Ook in deze bijzondere Corona-tijden, brengen 

vrijwilligers van Huis73 boeken aan huis bij mensen die thuisgebonden zijn.  

Dus kent u of bent u iemand die in deze tijd moeilijk het huis uit kan? Niet alleen vanwege 

corona, maar ook omdat u misschien wat minder mobiel bent en niet zelfstandig naar de 

bibliotheek kunt komen? Meldt u zich dan aan voor Bieb aan Huis. Een vaste vrijwilliger brengt de 

boeken thuis en haalt ze op. Alles coronaproof. Ook luisterboeken, grootletterboeken en e-

books behoren tot de mogelijkheden.   

Op die manier kunt u blijven lezen en brengt u de wintermaanden thuis door in gezelschap 

van een goed boek. U geeft zelf aan wat u graag wilt lezen. De keus is groot: u kunt literaire romans, 

familieromans, detectives & thrillers lenen, veelal ook in grote druk of als gesproken boek. En er zijn kijk- en 

hobbyboeken te leen. Bieb aan huis brengt boeken aan huis vanuit al onze vestigingen: 's-Hertogenbosch, 

Vught, Rosmalen, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Berlicum. 

 

Wat kost het? 

Om gebruik te kunnen maken van Bieb aan huis bent u of wordt u lid van de bibliotheek en betaalt u het 

tarief van een BELEEF abonnement (€ 55,- per jaar). U mag de boeken dan langer houden. U betaalt ook 

geen vervolgleengeld. Voor de Bieb aan huis-service zelf betaalt u geen extra kosten. 

 

Vrijwilligers gezocht 

Voor deze Bieb aan huis-service zoeken we tevens vrijwilligers. Dus wil jij je inzetten voor ouderen in jouw 

buurt en draag je de bibliotheek een warm hart toe? In Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Berlicum 

kunnen we nog paar extra handen gebruiken.  

 

Meer info? huis73.nl/biebaanhuis  

Wil je je aanmelden voor de service of als vrijwilliger? Neem contact op met de bibliotheek bij jou in de 

buurt of stuur een mail naar info@huis73.nl (ovv bieb aan huis en jouw telefoonnummer) 

 

 



            



        

 

     

 

 



 
Vaccinatie Covid-19 en ANWB AutoMaatje Vught (Cromvoirt en Helvoirt) 
 

ANWB AutoMaatje Vught gaat een start maken met medisch noodzakelijke ritten, voor minder 

mobiele inwoners van de gemeente, en dit zijn ook de ritten voor vaccinatie Covid-19.   

Ritten voor uitstapjes of bezoekjes zijn op dit moment door de coronamaatregelen nog niet 

mogelijk, maar we vertrouwen erop dat dit op niet al te lange termijn wel realiseerbaar is.  

   

Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer naar de vaccinatielocatie dan kunt u gebruik 

maken van AutoMaatje. U kunt zich hiervoor aanmelden via het telefoonnummer onderaan 

deze brief.  

Wij nemen daarna telefonisch contact met u op en zullen enkele korte vragen stellen en 

aanvullende informatie geven over het vervoer met AutoMaatje. Een bezoekje, om samen met 

u het inschrijfformulier van AutoMaatje in te vullen, is namelijk op dit moment niet mogelijk en 

zal eventueel op een later moment plaatsvinden. 

 

De chauffeurs/vrijwilligers van ANWB AutoMaatje rijden met hun eigen auto. 

De chauffeur komt u op de afgesproken tijd ophalen. Wij geven het tijdstip en de naam van de 

chauffeur telefonisch aan u door. De chauffeur loopt, indien gewenst, met u mee naar binnen 

voor het halen van de vaccinatie en brengt u daarna weer naar huis. Uw rollator (inklapbaar) 

kunt u eventueel meenemen. 

  

De chauffeur ontvangt een kleine onkostenvergoeding voor de rit van € 0.30 per kilometer, (plus 

eventuele parkeerkosten), berekend vanaf het huisadres van de chauffeur. Deze vergoeding 

betaalt u aan het eind van de rit contant aan de chauffeur. Het is praktisch als u 

kleingeld/wisselgeld bij u heeft. 

In de brochure staat dat u minimaal twee dagen van tevoren een rit kunt aanvragen.  

Een afspraak voor een vaccinatie kan soms op kortere termijn zijn. U kunt dan toch contact met 

ons opnemen en wij kijken of er eventueel nog een chauffeur is die gelegenheid heeft om u naar 

de vaccinatielocatie te rijden.  

ANWB AutoMaatje Vught volgt de richtlijnen van het RIVM. Wij verzoeken u daarom het 

mondkapje te dragen als u wordt opgehaald. De chauffeur draagt ook een mondkapje.  

Blijf thuis bij hoesten, verkoudheid, koorts of als u de afgelopen week in contact bent geweest 

met een persoon die corona heeft. Meld uw rit af via onderstaand telefoonnummer en spreek 

eventueel de voicemail in en noem hierbij duidelijk uw naam en adres. 

  

Wilt u gebruik maken van AutoMaatje voor het halen van de vaccinatie of heeft u vragen dan 

kunt u contact opnemen met Margriet Jansen via telefoonnummer 073 - 206 8140 (ma. t/m vr. 

tussen  9.00 - 13.00 uur) of u kunt mailen naar automaatje@welzijnvught.nl  -   

https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-2/   

 

Interesse om als chauffeur voor ANWB AutoMaatje te rijden of een dagdeel planner te zijn, dan 

kunt u ons ook via bovenstaande contactgegevens bereiken. 
Januari 2021 - aanvullende informatie bij brochure ANWB AutoMaatje Vught betreft vaccinatie Covid-19.  

mailto:automaatje@welzijnvught.nl
https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-2/


 

 

            Onderzoek naar vaccinatiebereidheid  

                       Covid-19 in Brabant 

Vaccinatie tegen Covid-19 is recent gestart in 

Nederland. De drie Brabantse GGD’en hebben de handen ineen geslagen om verschillende 

groepen in Brabant te bevragen over hun vaccinatiebereidheid. Zo ook de 60 plussers in 

Brabant. Dit onderzoek helpt de GGD om zich nog beter voor te bereiden op wat komen gaat 

en het vaccinatieproces nog efficiënter in te kunnen richten. Daar profiteert u ook van! 

Doet u ook mee? 

De GGD – in samenwerking met KBO-Brabant – vraagt u naar uw mening over deze 

vaccinatie. Iedere mening en iedere overtuiging mag er zijn. U wordt gevraagd deel te nemen 

aan een digitale vragenlijst. Het onderzoek duurt niet meer dan 5 minuten en is anoniem. De 

link naar de vragenlijst: www.ggdonderzoekcovid.nl.   

 

 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=c66522ad82&e=3b8a1e3ca8


                       

 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze 

kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar 

gelezen de oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSTOPPEN 

ATOOM 

BARITON 

BESJE 

DUIKLESSEN 

EERSTEKLAS 

FLANK 

GEWAAD 

GIEREN 

GODEN 

HALSTER 

HANEKAM 

HANGMAP 

HAREM 

JARIG 

JEUKEN 

KAKEN 

KNOTTEN 

KRAAMFEEST 

MEELZAK 

MOTIE 

NAGELVAST 

OORARTS 

PERRON 

RONDOM 

SCENE 

SCHUIFMAAT 

SNEEUWEN 

 

 

STAAR 

TAALFOUT 

TIKKEN 

TOVERFLUIT 

TURNER 

ULAAN 

VADEM 

VEDEL 

VOGELNEST 

VUREN 

WAAIERPALM 

WEGENATLAS 

ZEVEN 

ZWEEFTREIN 

 

 



 

 

 

Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud versus  

         Nederlandse Staat 

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de 

bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn 

gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de 

Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), 

waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. 

Ouderenorganisaties: onafhankelijke commissie moet evenwicht pensioenen onderzoeken 

Maar welke onevenwichtigheden zijn er en over welke periode moeten die worden 

meegenomen? vragen de ouderenorganisaties zich af.                                                                             

Zij zien een flink aantal onderwerpen:  

⁃            De toch aanzienlijke pensioenpremie is volgens het huidige kader veel te laag en holt 

daarmee de dekkingsgraad uit;   

 

 



⁃           Gepensioneerden krijgen 100 procent uitbetaald, terwijl er volgens het huidige kader 

bij de grote fondsen iets meer dan 90 procent in kas zit;   

⁃           Gepensioneerden en oudere werknemers hebben bij de grote fondsen een indexatie-

achterstand van 20 procent;   

⁃           In de voorgestelde overgangsregeling is indexatie uit zicht, wat nog eens een 

indexatie-verlies van 10 procent oplevert, wat gepensioneerden rechtstreeks in de 

portemonnee voelen als ze boodschappen doen;   

⁃           In de overgangsperiode wordt er door de afschaffing van de rekenrente voor de lange 

termijn (ufr) herverdeeld tussen generaties;   

⁃   Met het afschaffen van de doorsneesystematiek (premie) kunnen werknemers van 40 

tot 55 jaar tot 8 procent pensioenopbouw verliezen, afhankelijk van de rente. De 

ouderenorganisaties denken dat een breed samengestelde commissie deze 

problematiek moet bestuderen. Het gaat immers om de grootste verdeling van 

vermogen in de Nederlandse geschiedenis. Omgerekend wordt twee keer het 

Nederlandse nationaal inkomen omgezet.  Een goede financiële opzet is de basis, 

maar de ouderenorganisaties menen dat het ook om een groot sociaal onderwerp 

gaat, waarbij sociale elementen een belangrijke rol spelen. En het gaat om het 

vertrouwen in het pensioenstelsel, waarbij alle generaties een groot belang hebben. 

Daarom dient de commissie een brede samenstelling te hebben, met zowel 

technische als maatschappelijke kennis. Gezien het belang heeft een bindend advies 

van de commissie de voorkeur, om het onderwerp te ontdoen van financieel-politieke 

aspecten.  De reactie van ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden gaat in op 

de problemen rond de overgangsperiode en het invaren, stelt vragen rond het nieuwe 

stelsel en bepleit de betere positie van gepensioneerden in het proces. 

   

 

   WEERSPREUK MAART 

 

 

Maart roert zijn staart 
 

Koude in maart, 
dan een lente te paard 

 en vruchten in de haard. 
 



                        Stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen 

DE MOGELIJKHEDEN ALS U 70 JAAR OF OUDER BENT 

Ouderen krijgen bij de komende verkiezingen alle gelegenheid hun stem uit te brengen.   

We zetten de mogelijkheden op een rijtje. 

Er zijn veel meer stembureaus dan gebruikelijk, dus er is er altijd wel een in de buurt. In alle 

stembureaus zijn maatregelen genomen, zodat u coronaveilig kunt stemmen. Zo wordt u 

ontvangen door een gastvrouw, die ervoor zorgt dat u alle ruimte hebt. Ook zijn alle 

stembureaus toegankelijk met een rolstoel en rollator. 

1. Stemmen op 15 en 16 maart 
Vreest u dat het wellicht toch wat druk is in het stembureau? Of hebt u wat meer tijd nodig 

bij het stemmen? U kunt ook maandag 15 maart of dinsdag 16 maart stemmen. Dat kan in 

het gemeentekantoor in Vught en het HelvoirThuis in Helvoirt. U kunt daar terecht van 7.30 

uur tot 21.00 uur. 

2. Stemmen per brief 
Rond 3 maart ontvangt iedereen die ouder is dan 70 jaar per post informatie over het 

stemmen per brief. U ontvangt een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een 

retourenvelop en uitleg hoe het stemmen per brief gaat.  

Zo werkt het stemmen per brief 

 Op het briefstembiljet kruist u het hokje aan van de kandidaat van de partij van uw 
keuze 

 Zet uw handtekening op de stem(plus)pas; 

 Doe het ingevulde briefstembiljet en de ondertekende stem(plus)pas in de envelop 
voor het briefstembiljet; 

 Deze envelop plakt u goed dicht; daarna doet u de envelop in de retourenvelop; 

 De dichtgeplakte retourenvelop kan zonder postzegel in de brievenbus. Doe dat 
uiterlijk 12 maart 2021; 

 U kunt de envelop ook inleveren bij het Gemeentekantoor in Vught of het 
HelvoirThuis in Helvoirt. Doe dat uiterlijk woensdag 17 maart, om 21.00 uur. 

 
3. Iemand namens u laten stemmen (machtigen) 

U kunt ook iemand anders namens u laten stemmen (machtigen). Zeker als u verkouden 

bent, hoest of als iemand in uw nabije omgeving deze klachten heeft. Machtig dan 

bijvoorbeeld een familielid of kennis. Woont die in de Gemeente Vught? Dan is machtigen 

met de stem(plus)pas het handigst.  

Zo gaat machtigen met de stem(plus)pas 

 U vult de achterkant van de stem(plus)pas in; 

 U zet uw handtekening. Ook degene die namens u gaat stemmen zet een 
handtekening; 

 Degene die namens u gaat stemmen neemt bij het stemmen uw stem(plus)pas mee 
plus (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Of een foto daarvan. 

  
Schriftelijk machtigen 

Woont uw gemachtigde niet in de Gemeente Vught? Dan is schriftelijk machtigen mogelijk. 

Dit heet ook wel ‘stemmen met volmacht’. 

 U downloadt het formulier op www.vught.nl\verkiezingen\machtigen en print het uit; 

 U vult het in. Degene die namens u gaat stemmen zet ook een handtekening 

http://www.vught.nl/verkiezingen/machtigen


 U stuurt het formulier naar de Gemeente Vught, of levert het in bij het 
gemeentekantoor; 

 Dat kan tot 12 maart 2021, 17.00 uur; 

 Degene die namens u gaat stemmen, ontvangt per post een schriftelijke volmacht. 
Daarmee kan hij/zij in de Gemeente waar hij/zij woont een stem namens u 
uitbrengen. 

  
Vervoer naar het stembureau 

Is het voor u lastig om bij een stembureau te komen? Maak gebruik van de seniorenbus. De 

bus rijdt op verkiezingsdagen ook naar de stembureaus. Alle senioren worden vervoerd naar 

de stembureaus. U hoeft geen lid te zijn van de seniorenbus. Bel met tel no; 073-711 31 91 

Meer informatie? 

 Alle informatie voor inwoners van de Gemeente Vught vindt u op 
www.vught.nl/verkiezingen 

 Informatie van de rijksoverheid over de verkiezingen vindt u op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen 

  

Hierbij nog wat aanvullende informatie: 

Bij hotel Vught (van der Valk) is een drive-in  stembureau. Hier kan men vanuit 

de auto stemmen. Het stemmen gaat via het raampje  aan de bestuurderskant. 

Bij het drive-in stembureau komt u alleen.  

 

Komend jaar zou een nieuw Jaarboekje uitkomen van de BSV met o.a. allerlei  

namen en telefoonnummers van het nieuwe bestuur, toch handig voor de leden. 

Ook was het plan alle activiteiten weer onder de aandacht te brengen die we 

organiseren. Dit moet worden uitgesteld en dat vinden we heel vervelend. 

We maken nl. altijd weer nieuwe foto’s van de activiteiten die we bij de tekst zetten 

en dat kan nu dus niet, want we mogen nog niet openen. U houdt het nieuwe 

boekje dus tegoed van ons. Zodra het kan, gaan we weer foto’s maken. 

http://www.vught.nl/verkiezingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen


                                    

 

         

      WIST U DAT 

U al het nieuws van derden en uiteraard van onze sponsors kunt vinden op www.bsv-vught.org 

onder de kopjes ; ACTUEEL NIEUWS en DONATEURS 

U op onze website ook onze nieuwsbrieven van de laatste twaalf maanden nog eens opnieuw kunt 

nalezen en zo ook Het Klaverblad.  

U al het nieuws wat belangrijk is voor u als inwoner van onze Vughtse Gemeente, als eerste kunt 

lezen op onze uitgebreide website, nog voordat dit eventueel in onze nieuwsbrief vermeld wordt. 

             KORTOM, BEZOEK ONZE WEBSITE, WANT DIE IS ECHT INTERESSANT VOOR U  

Er voorlopig nog geen nieuw Jaarboekje gemaakt kan worden zolang Covid 19 nog actief is en wij              

niets mogen organiseren, laat staan foto’s van de activiteiten maken. 

De oplossing van de puzzel van deze maand maart ;    STROOIWAGEN    is. 

 

           Antwoordstrookje Zoekplaatje Maart 

 
 Waar in de Gemeente Vught bevindt zich deze gevel met klok en bel precies? 

 

Oplossing;  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam; ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Straat; …………………………………………………………                 .Telefoonnummer; ………………… 

 

    Inleveren in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a  te Vught vóór 12 maart

     


