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Beste leden, 
 

Het jaar 2019 behoort al weer bijna tot het verleden en gezamenlijk hebben we 
ook nu weer een druk, actief en bewogen jaar achter de rug. Vele thema’s zijn de 
revue gepasseerd en vele gesprekken zijn er gevoerd met Politici, Gemeente en 
de Seniorenraad.  
Zeg maar gerust; “Er zit nog veel in het vat en naar verwachting komen diverse 
wensen nog uit alvorens onze gemeente per 1 januari 2022 opgaat in de nieuwe 
gemeente “Land van Cuijk”. Het zal er ongetwijfeld allemaal niet makkelijker op 
worden, maar in goed overleg met de SWO’s uit omliggende gemeenten zullen 
vele zaken bespreekbaar blijven. We gaan er uiteraard voor en doen ons best 
om eruit te halen wat mogelijk is. 
Ook treft u wederom de NIEUWSBRIEF SENIOREN gemeente Sint Anthonis 
aan, welke in 2019 gezamenlijk met de Seniorenraad is ontwikkeld en in een 
oplage van ruim 1250 exemplaren wordt verspreid onder alle KBO-leden binnen 
onze gemeente Sint Anthonis. Joris, onze voorzitter, zit namens de Seniorenraad 
in de redactieraad van deze Senioren Nieuwsbrief en doet ook op u een beroep. 
Uw mening, idee, opmerkingen etc. zijn altijd welkom en kunnen besproken 
worden in de Seniorenraad alvorens een definitief besluit valt om een artikel te 
maken voor in de gemeentelijke Nieuwsbrief Senioren. Laat van u horen ! 
U zult ook zeer zeker op de hoogte zijn van het feit dat onze burgemeester 
Marleen Sijbers afscheid van onze gemeente heeft genomen en daar zijn wij niet 
gelukkig mee. Integendeel zelfs ! Bij de Gemeentelijke Dansdag, welke elk jaar in 
de maand maart wordt georganiseerd, was zij altijd aanwezig en ze voelde zich 
ook altijd warm welkom bij deze aktiviteit voor de ouderen. 
De vele dansgroepen die aan deze dansdag meedoen gaan haar ook zeer zeker 
missen en het is maar de vraag wie er straks haar rol gaat overnemen. Zij droeg 
eenieder van de dansers een warm hart toe en vanuit de gemeente kon de 
organisatie altijd op financiële ondersteuning rekenen. Wij, Seniorenraad en 
KBO’s, wensen haar veel succes in/met haar nieuwe carrière. 
Het bestuur van uw KBO-afdeling Wanroij heeft ook het voornemen om buiten de 
bestaande activiteiten binnen onze Soos nieuwe activiteiten te gaan ontplooien. 
Er wordt o.a gedacht aan sjoelavonden, kaartavonden en zelfs aan het oprichten 
van een vrouwen-biljartclub, of wellicht nog iets anders. Heeft u nog leuke ideëen 
? Laat van u horen, zodat we kunnen bekijken wat er zoal mogelijk is. We staan 
er open voor ! Vooral voor de wintermaanden, wanneer de avonden toch al zo 
lang duren is een aantal uurtjes sociaal contact met anderen erg bevorderlijk.  
Al met al staat er in het nieuwe jaar weer veel op de rol en wordt de Jaar- en 
Activiteitenkalender 2020 voor onze KBO goed voorbereid. Er zal invulling 
gegeven worden aan vele voor u belangrijke aspecten. Meer hierover in het 
nieuwe jaar !  
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“Stel vertrouwen in uw bestuur en zie alles zonnig en met vertrouwen tegemoet”. 
In de toekomstige Nieuwsbrieven houden we u verder op de hoogte van alle 
nieuwe ontwikkelingen, zodra deze zich aandienen. Wordt dus vervolgd !!! 
 

Enkele belangrijke mededelingen die ik u nu al graag wil melden zijn; 
 

• De KERSTVIERING is op donderdag 12 december a.s. Vergeet u niet 
bijtijds hiervoor aan te melden. Dit kan tot en met uiterlijk zondag 8 
december i.v.m. de juiste planning. 
 

• De Nachtmis is op dinsdag 24 december om 21.00 uur in onze Sint-
Corneliuskerk en wordt muzikaal ondersteund door het Gemengd koor 
Cantemus Domino. Voel u warm welkom. 
 

• De SOOS is op 1e en 2e Kerstdag, zo ook op Nieuwsjaarsdag, 
GESLOTEN. 
 

• Modeshow GERMA MODE op maandag 13 januari a.s. in het Atrium. 
 

• De Senioren-Expo in Veldhoven wordt door onze KBO bezocht op 
Vrijdag 17 januari. Zeer zeker de moeite waard om deze ook eens te gaan 
bezoeken. Zie elders in deze Nieuwsbrief. Denk aan uw tijdige aanmelding! 

 
Het bestuur van KBO-Wanroij wenst u allen 

 

“Een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig, 
liefdevol, maar vooral gezond 2020” 
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