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Senioren Expo 
  

op Vrijdag 17 januari 2020 te Veldhoven. 
 
 

Stichting Seniorenraad gemeente Sint Anthonis heeft ook dit jaar besloten om 
gezamenlijk met de bus naar de Senioren Expo te gaan in Veldhoven. 
Na zeventien zeer succesvolle edities wordt in 2020 de 18e editie van de “Senioren 
Expo Brabant” georganiseerd. 
De combinatie van een complete huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens 
van orkesten, koren en artiesten zijn al vele jaren een groot succes. 

 

De reiskosten (incl.entreebewijs) bedragen voor dit jaar wederom slechts € 8,50 per 

persoon. 
 

De opstapplaats voor Wanroij is op het kerkplein om 8.50 uur. 
De opstapplaats voor Sint Anthonis is bij MFA Oelbroeck om 9.00 uur. 
 
De terugreis vanuit Veldhoven is om 15.00 uur, dus we zijn rond de klok van 16.15 uur 
weer terug in Wanroij. 

 
U kunt zich opgeven door het bedrag van € 8,50 per persoon over te maken op 
banknummer: NL 76 RABO 0156209233 ten name van uw KBO Wanroij, dit onder 

vermelding van Senioren-Expo 2020 en uw na(a)m(en). 
Om veiligheidsredenen kunnen we geen contante betalingen accepteren. Is dit echter 
een probleem, neem dan even contact op met penningmeester  
Wiel Hendriks (tel. 455666).  

U kunt zich uiterlijk aanmelden t/m 5 januari a.s.  
Meldt u bijtijds aan, zodat u verzekerd bent van een plaatsje in de bus. Wees er op tijd 
bij want ook voor dit uitstapje geldt; VOL is VOL.  
We rekenen op een goede opkomst en wensen u een fijne busreis en vooral een 
sfeervolle en gezellige beurs toe. 
 
 

.     
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Het Tafeltje-Dekje verwen-menu 

                                                              voor € 7,25 iedere dag met liefde vers bereid                                     

                                                               en warm bij u thuis bezorgd !! 

                                                               (misschien wel het lekkerste tafeltje dekje) 

                                                               Voor info en aanmelden tel 06-46714739 

                                                               Of mail naar maaltijdservice  SMSA@gmail.com 

Wist U dat;…………………. 

De actie Rabo ClubSupport voor onze KBO het mooie bedrag heeft opgeleverd van  

€ 754,03 . Het bestuur dankt dan ook eenieder die zijn stem heeft uitgebracht op 

onze KBO-afdeling Wanroij. 

18 december a.s.  in de KBO-Soos Wanroij 

Een informatieve bijeenkomst “Zorgverzekering Vergelijken”. 

U heeft ongetwijfeld uw nieuwe zorgpolis 2020 al ontvangen en het zal u opgevallen zijn dat daar 

nogal wat gaat veranderen. De premie stijgt, de collectiviteitskorting daalt van 8% naar 4% en in 

de aanvullende verzekeringen leest u ook allerlei veranderingen. Misschien nu dus het moment 

om uw polis eens kritisch te bekijken en eventueel over te stappen. Goed vergelijken is dus 

belangrijk en daarom laten wij u zien hoe u via de website’s van “Zorgvergelijker” en “Zorgkiezer” 

voor u de beste polis kunt vinden. Wist u bijv. dat premiebesparingen van € 10,== per maand ( dus 

€ 120,== per jaar en voor een echtpaar zelfs € 240,==) geen uitzondering zijn ? We kijken ook 

naar de collectieve verzekering van de Gemeente voor minima en we laten u zien hoe u de 

zorgtoeslag aanvraagt. Woensdagmorgen 18 december dus in de Soos van KBO-Wanroij. De 

koffie/thee staat bruin en u bent van harte welkom. Aanvang 10.00 uur. Deze info-ochtend wordt 

U gratis aangeboden. Wel graag even aanmelden (zie hieronder) en neem uw polis 2020 gerust 

mee. 

Maak gebruik van deze themamorgen en maak uw juiste keuze. 

Ik meld mij aan voor “ Zorgverzekering Vergelijken ” op 18 december a.s. 

en kom met…….....personen naar de KBO-Soos, Kwikstraat 6 te Wanroij. 

 

NAAM………………………………………ADRES………………………………………… 

    TEL. NR….………………………….E-MAIL…………………………………………………. 

       
      Graag deze aanmelding vóór zaterdagavond 14 december a.s.  

inleveren bij;   KBO-secretaris Koos Aben, Lindenplein 14.  
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