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Beste leden,
Het nieuwe jaar 2020 is al weer enkele dagen oud en menigeen heeft elkaar al persoonlijk een
handje kunnen schudden, maar namens het gehele bestuur wens ik u allen een voorspoedig,
gelukkig, liefdevol, maar vooral gezond 2020 toe met veel plezier, genoegen en een overdosis
wijsheid. Samen zijn we sterk en we moeten het ook gezamenlijk doen, nietwaar!
Het succesvolle jaar 2019 ligt reeds in het verschiet en we kunnen terugblikken op een zeer
bewogen jaar met vele, zowel heuglijke als minder heuglijke gebeurtenissen en activiteiten binnen
onze afdeling. Diverse vrijwilligers hebben zich teruggetrokken vanwege leeftijd en/of lichamelijke
klachten. Het valt niet mee om aan voldoende vrijwilligers te komen, maar als bestuur doen we toch
een dringende oproep aan u om te overwegen om ook een dagdeel beschikbaar voor de Soos te
zijn, zodat alles normaal zijn gang kan blijven gaan. We moeten er niet aan denken dat een dagdeel
moet vervallen vanwege gebrek aan een vrijwilliger. Uw spoedige reacties worden dan ook met
belangstelling tegemoet gezien.
In tegenstelling tot vorig jaar wordt er door Kring KBO Land van Cuijk dit jaar wederom een
Seniorenbeurs georganiseerd, en wel op 17 en 18 april a.s. De Sociaal Culturele Dag wordt in het
jaar 2020 georganiseerd in en bij City Resorts Events (Fitland) in Mill op woensdag
9 september 2020. Reserveer deze dagen alvast in uw agenda. Later meer hierover!
Zo ook is de Seniorenraad gemeente Sint Anthonis druk in de weer met allerlei zaken, waaronder
de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Gemeentelijke Dansdag, Dag van de Ouderen,
Bedevaart naar Handel en de gesprekken met de gemeentelijke politiek. Dit laatste onderwerp
vraagt veel aandacht en is voor eenieder van ons van belangrijke waarde. Heeft u wensen, ideeën,
of wat het ook mag zijn, laat van u horen. Vele van bovenvermelde onderwerpen worden kenbaar
gemaakt via de maandelijkse NIEUWSBRIEF en uiteraard ook via WANROIJS NIEUWS en alle
overige media in onze omgeving.
De Jaarkalender en Activiteitenkalender voor het jaar 2020 is nagenoeg klaar en kan binnenkort
naar de drukker. Bij de volgende Nieuwsbrief in februari, treft u dan ook de Jaarkalender en
Activiteitenkalender aan. Bewaar deze ook goed, zodat u op de hoogte blijft van alles wat leeft
binnen onze KBO. Ook verneemt het bestuur van de KBO afdeling Wanroij graag van u wat er zoal
bij de leden op het verlanglijstje staat. Het is erg belangrijk dat we oor en oog voor elkaar hebben
en (indien mogelijk) daar iets mee doen. Maak uw wensen dan ook kenbaar bij een van de
bestuursleden, zodat er tijdig door hen over kan worden gesproken en beslist ! Tijdens de
Jaarvergadering van Donderdag 19 maart a.s. komen we op diverse items terug, dus graag tot
dan !

Joris Remmen (voorzitter).

“Het bestuur wenst u allen nog een gelukkig, liefdevol en gezond 2020 toe”
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WILT U OOK DIGITAAL VAARDIG WORDEN?
SENIORWEB – VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNEN U GRAAG!

21 januari a.s. Kom naar de KBO-Soos en al uw vragen worden beantwoord.
Wilt u ook meer kunnen doen met uw smartphone, tablet of computer? Zoals WhatsApp gebruiken, foto’s
bewerken, uw apparaat beveiligen en onderhouden, apps op uw tablet gebruiken of leren omgaan met de
OV-chipkaart?
Of heeft u andere vragen over het gebruik van uw computer, tablet of smartphone?
Kom naar de Computervraagdagen van SeniorWeb, welke plaatsvindt in de Soos, Kwikstraat 6 te Wanroij op
dinsdag 21 januari a.s. tussen 9.30 – 12.00 uur.
Onze geduldige vrijwilligers staan voor u klaar en helpen u graag bij al uw vragen. U bent van harte welkom!
Voor bezoekers aan deze morgen ( computervraagdagen ), zijn géén kosten verbonden.
Vanaf januari 2020 geeft SeniorWeb voor leden van de KBO ook privélessen aan huis of in groepjes van 2 of
3 personen in ons leercentrum. Voor nadere informatie hierover kunt u ons bereiken via ons mailadres:
seniorwebwanroij@gmail.com
Het adres van ons Leercentrum is: Soos KBO - Kwikstraat 6 in Wanroij.
Voor meer informatie kijk ook op http://wanroij.seniorweb.nl

Vrijdag 17 januari a.s. gaan we naar de Senioren-Expo in Veldhoven. Vertrek om 8.50 uur vanaf
het kerkplein. Hebt u zich ook al aangemeld ? Zo niet, neem dan nog snel contact op met Wiel
Hendriks (tel. 455666) zodat hij kan bekijken of er voor U nog plaats is in de bus.
In de maand februari 2020 ontvangt u de nieuwe Jaarkalender en Activiteitenlijst.
Bewaar deze goed en bekijk met belangstelling of er iets voor u bijzit. Vast en zeker wel!!!!!

Donderdag 19 maart vindt de Jaarvergadering plaats van onze KBO in zaal “De Lamperen”
(harmoniezaal). Aanvang: 13.30 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. De Soos is deze dag
in de namiddag GESLOTEN.
Gemeentelijke Nieuwsbrief gemeente Sint Anthonis. Deze verschijnt 4x per jaar en is een informatieblad,
welk voor elke senior van belang kan zijn. Graag verneem ik van u of deze Nieuwsbrief aan uw wensen
voldoet en/of u bepaalde info mist. Geef desgewenst uw reactie door aan de secretaris.

“ Stand van zaken CBR ”
Om de gigantische keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weg
te werken, is besloten om per 1 december 2019 de rijbewijzen van 75-plussers automatisch met een
jaar te verlengen. Ouderen hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen. Ruim 86.000 ouderen
mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen over hun rijvaardigheid. Maar rijden in het
buitenland is wel verboden. De politie in het buitenland heeft namelijk geen toegang tot het
Nederlandse rijbewijzenregister en kan dus niet controleren of de persoon ook daadwerkelijk langer mag
rijden. Voorzitter Leo Bisschops en enkele leden van KBO-Brabant werden hierover geïnterviewd door
Hart van Nederland. Dit werd uitgezonden op 8 december jl.
Het is verstandig op tijd de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier maanden voordat uw rijbewijs
verloopt. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan wordt geadviseerd om vijf maanden van tevoren
de Gezondheidsverklaring in te vullen. Eerder invullen dan deze vier of vijf maanden heeft overigens
geen enkele zin. Men komt niet eerder in aanmerking. Voor meer informatie over de
gezondheidsverklaring, kijk op de website van het CBR.

