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Beste leden, 
 
Het weer is zo langzamerhand aan het veranderen want de zon laat zich minder snel zien 
en het wordt bovendien weer kouder. Eind van de maand wordt de klok weer verzet en 
hiermee worden de avonden dan ook langer. Dus niet vergeten om in de nacht van 26 op 
27 oktober uw klok een uur terug te zetten. Het einde van het jaar komt weer in zicht en 
we beginnen nu al te denken aan de diverse feestdagen in december en bereiden ons 
ook voor op het nieuwe jaar 2020. Zover is het echter nog niet, want er staan nog enkele 
activiteiten op de rol voor de komende maanden. Bekijk ze maar eens goed. Profiteer en 
geniet van de items die bij u passen en we nodigen u van harte uit om hieraan deel te 
nemen. Reserveer de data alvast in uw agenda. 
 

Maandag 4 november: Modeshow van Anderson Fashion Mode in ’t Atrium. 

Vrijdag 8 november:   Herfst-Snertwandeltocht om 9.45 uur in de Soos.  

Woensdag 13 november: Thema WensAmbulance van 10.00-12.00 uur in de Soos.  

Donderdag 12 december: KBO-Kerstviering in ’t Wapen van Wanroij. 

 
Herfst-Snertwandeltocht op vrijdagmorgen 8 november a.s. 
De activiteiten-commissie binnen de KBO heeft ook voor dit jaar, nl. op vrijdag 8 november a.s, 
een Herfst-Snertwandeltocht voor u in petto. Samenkomst om 9.45 uur in de Soos, alwaar we 
gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken. Na enige uitleg starten we om 10.30 uur met de 
verrassende wandeltocht door Wanroij. Na ongeveer een goed uur zit de tocht erop, drinken nog 
een kopje koffie/thee in de Soos en bekijken we waar de verrassingselementen zaten. Er valt 
deze morgen veel te doen en je ogen goed de kost te geven, veel te voelen, veel te kletsen en 
veel te overleggen. Laat je dan ook maar eens aangenaam verrassen deze morgen. 
Om 12.00 uur genieten we gezamenlijk van de overheerlijke snert, roggebrood met spek en 
staan de belegde broodjes voor eenieder klaar. De kosten voor dit alles bedragen slechts  
€ 7,00 per persoon. U kunt zich aanmelden voor deze wandeltocht middels het invullen van 
onderstaand strookje en dit in te leveren bij Diny Bergmans, Kruinstraat 15 (tel. 478851) of 
Doortje Frederiks, Kouterweg 13 (tel. 471642), of bij Ria Arts, Lindenlaan 28b (tel.451232). Gèèn 
enveloppen achterlaten in de rood/witte verzamelbus in de Soos. Uw aanmelding zien we wel 
graag binnen vóór zaterdagavond 26 oktober, zodat alles bijtijds geregeld kan worden. We 
rekenen op een goede opkomst en gezellig samenzijn. U komt toch ook !!!! 
 hierlangs afknippen 

Ondergetekende; ……………………………………….……………………………… 
 
Adres:…………………..……….......……………………neemt met ….……personen deel aan de  
Herfst –Snertwandeltocht op Vrijdag 8 november 2019 en heeft  € 7,00 pp. toegevoegd bij 
aanmelding.  

 
U kunt zich aanmelden t/m uiterlijk 26 oktober bij een van de bestuursdames. Zie boven ! 

 

handtekening:……………………………………………………………    z.o.z 
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“WensAmbulance Brabant laat niets te wensen over” 

 
Dit thema brengen wij graag onder uw aandacht op; Woensdag 13 november  
in de Soos van onze KBO. U bent van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur 

 
Stichting WensAmbulance Brabant is in juni 2011 opgericht door twee gepensioneerde 
medewerkers van Ambulancezorg Brabant-Zuidoost. “Tijdens de ambulancehulpverlening loop je 
er wel eens tegenaan dat je wat meer zou willen kunnen doen voor de terminale patiënt. Er zijn 
nog teveel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben afgesloten”, aldus oprichters 
Frans van Gerven en Giel van Genugten. Zo ontstond het idee om een stichting op te richten, die 
terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek vervoert en begeleidt.  

4 ambulances en maar liefst 160 vrijwilligers staan bijna dagelijks klaar om terminaal zieke 

mensen te begeleiden en te vervoeren. De wensen lopen uiteen van dagje strand, een wedstrijd 
van PSV bijwonen tot een reis naar Lourdes. Nagenoeg alles is mogelijk en bespreekbaar! 
WensAmbulance Brabant vervoert mensen uit Noord-Brabant en aangrenzende regio’s vanuit 
hospices, zieken- en verpleeghuizen en vanuit huis. Wensvragers worden die dag begeleid door 
professionele vrijwilligers. De ambulances zijn uitgerust met comfortabele brancards en het 
vervoer is geheel kosteloos. Deze service kan worden aangeboden omdat er uitsluitend met 
vrijwilligers wordt gewerkt en er dus geen loonkosten behoeven te worden betaald. Uiteraard valt 
er nog veel meer te vertellen over Stichting WensAmbulance, vandaar dat wij u graag uitnodigen 
voor de themamorgen van Woensdag 13 november a.s. Wel even aanmelden via onderstaand 
strookje en bijtijds inleveren. Graag tot de 13e november. De koffie/thee staat bruin en voel u 
warm welkom in uw KBO-Soos, Kwikstraat 6 te Wanroij. Toegang aan deze morgen is geheel 
gratis. 
……………………………………………………………………………………………………………hierlangs afknippen 

 

Ondergetekende;  Dhr/Mevr ……………….…………………………………….. 

Adres:…………………..……..........……………………neemt met ….……personen 
deel aan de themamorgen van WensAmbulance Brabant, welke wordt gehouden 
op woensdagmorgen 13 november a.s.  Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. 
Niet-leden van de KBO zijn deze morgen ook van harte welkom.  
 

handtekening:…………………………………………….. 
 

U kunt zich aanmelden t/m 1 november a.s. bij een van de bestuursdames.  

z.o.z 
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