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Beste leden, 
 
Voor deze maand, terwijl wij ons verheugen op de komst van de lente, zijn er wederom diverse 
items welke uw aandacht verdienen. Maar als allereerste onze excuses voor enkele foutjes 
welke in de Jaarkalender van 2020 zijn geslopen. Wilt u zelf de moeite nemen en de volgende 
data aanpassen a.u.b: 
De Bedevaart naar Handel vindt niet plaats op woensdag 20 mei, maar op woensdag 27 mei.  
Het jaarlijks Kermis-matinee vindt niet plaats op 2 augustus, maar op maandag 3 augustus. 
Wilt u dit zelf even op uw KBO-jaarkalender veranderen a.u.b. Tegen de tijd dat deze 
onderwerpen aan bod komen, zullen we u uiteraard nog nader hierover informeren. 
 

Lente-uitje op vrijdag 10 april a.s. 
De klok is dan nog maar nauwelijks verzet of we komen al met een Lente-uitje.  
Een verrassings-uitje voor eenieder die van wandelen houdt. Denkt u nog maar eens terug aan 
de wandelingen in de afgelopen jaren. Gezien het succes hiervan, komt de activiteiten-
commissie ook nu weer met een wandeling in het voorjaar. Of je nu goed ter been bent of niet, 
of dat je gebruik maakt van een rollator, of niet zonder scootmobiel kunt, eenieder kan aan dit 
uitje meedoen. Dit jaar een heel interessant rondje door het buitengebied van onze naburige 
gemeente Mill en St.Hubert. Met een aantal auto’s (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) 
begeven we ons op weg en laat u zich maar eens aangenaam verrassen. We nemen dan ook 
alle tijd hiervoor en nemen op tijd even rust. Zo rond de klok van twaalf wacht u een 
overheerlijke lunch met een kop soep, belegde broodjes, onbeperkt koffie, thee, jus d’orange 
en/of melk. Laat u zich maar eens aangenaam verrassen tijdens dit Lente-uitje en proef het 
voorjaar. We verwachten u om 9.00 uur in de Soos, drinken samen een kopje koffie/thee en 
we vertrekken dan gezamenlijk naar een locatie in het Millse. Daar worden we om 10.00 uur 
verwelkomt en gaan dan ook samen aan de wandel op uitsluitend verharde wegen en paden. 
Zoals gezegd; “Voor vervoer per auto wordt gezorgd”. Deze wandeltocht kunnen we bij 
eenieder bijzonder aanbevelen. Ook de puzzelfanaten komen rijkelijk aan bod, daar er 
wederom de nodige formulieren kunnen worden ingevuld. Wellicht kunnen zij u hoofdbrekens 
bezorgen, maar dat mag de pret niet drukken. Het gaat tenslotte om de gezelligheid nietwaar ! 
Het bestuur stelt het wel bijzonder op prijs dat er geen oplossingen worden opgezocht via 
telefoon en/of het internet.  
Om deel te nemen aan dit Lente-uitje is het wel noodzakelijk dat u zich hiervoor bijtijds 
aanmeldt. De kosten voor dit Lente-uitje bedragen slechts € 6,00 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) of bij Ria Arts (Lindenlaan 28b). Uw aanmelding, 
inclusief de bijdrage van € 6,00 pp, graag in een gesloten envelop doen en inleveren uiterlijk 
vrijdagavond 3 april a.s. Het bestuur rekent op een stralende voorjaarsdag met veul lol en 
gein, zo ook een goede opkomst en gezellig samenzijn.  
……………………………………………………………………………..………….↔ hierlangs afknippen 
 
Naam;………………………………………Adres;……………………………………neemt met 
……..…perso(o)n(en), deel aan het Lente-uitje op Vrijdag 10 april a.s. en heeft  
€ 6,00 pp. toegevoegd bij aanmelding. Speciale wensen ivm eten ook kenbaar maken bij 
opgave. (zoals evt. glutenvrij en/of zoutloos). Inleveren uiterlijk t/m vrijdag 3 april                       
Ik maak gebruik van een rollator of scootmobiel. Graag aangeven bij opgave.  
 
Handtekening………………………………………………                            
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     Vanaf het groene laken……    
De biljarters in de Soos doen weer hun uiterste best en doen er alles aan om de kampioenstitel tijdens 
het KBO-Soos biljarttoernooi in de wacht te slepen. Zover is het echter nog lang niet, want er staan in de 
maand maart nog vele spannende en ongetwijfeld nerveuse partijen op het programma. De huidig 
kampioen (2019) Gijs Huggers is van mening dat hij tot nu toe zijn makkelijkste opponenten heeft gehad, 
maar tevens vreest hij ook voor de tegenstanders die hem nog wachten. Wie er dit jaar met de eer gaat 
strijken is nog niet te voorspellen, daar er diverse kapers op de kust zijn die ook hoge ogen willen gooien 
naar die felbegeerde titel. Toon Peters, zo ook Wim Rongen, Harrie Huggers en de onberekenbare 
Martien Michiels behoren tot de outsiders die de komende wedstrijden wel eens sterk voor de dag 
kunnen komen. We volgen hen op de voet en houden u op de hoogte,  
Elke donderdag en vrijdag in de maand maart, van ’s morgens 9.00 tot ’s middags 17.00 uur wordt er 
dan ook sportief gestreden om de winstpuntjes. De kwartfinales, halve finale en FINALE worden 
gespeeld op 9 en 10 april a.s. in de Soos. Mis niets van dit alles en zorg dat u erbij bent. Heeft u 
interesse in deze disciplinaire sport, loop dan gerust eens binnen in de Soos en kom de sfeer proeven 
en een kopje koffie drinken. Voel u warm welkom en wie weet speelt u binnenkort ook op het groene 
laken in onze Soos. Wordt vervolgd, dus houdt het Wanroijs Nieuws in de gaten. 

 

Maandag 16 maart a.s.   Modeshow met verkoop in ’t Atrium 
Deze modeshow wordt georganiseerd door Germa Mode. Aanvang 10.30 uur en de 
verkoop duurt tot +/- 15.00 uur. Dit alles in “’t Atrium” nabij verzorgingshuis De Lookant. 
Er is ook nu een ruime collectie van blouses, japonnen, vesten, jassen, ondergoed, 
corsetterie, nachtkleding, rokken, spencers, pantalons etc. Ook voor de heren bestaat er 
een geruime keuze uit de getoonde collectie van pantalons,overhemden,truien, vesten, 
ondergoed en pyjama’s. Profiteer vooral van de vele aangeboden koopjes. De entree is 
gratis en we rekenen ook nu weer op een goede opkomst en zien u graag terug op 
maandag 16 maart a.s. in ’t Atrium nabij de Lookant. 
 

Donderdag 19 maart a.s.  Jaarvergadering van onze KBO (aanvang: 13.30 uur) in zaal De 

Lamperen (harmoniezaal) van ’t Wapen van Wanroij. Aansluitend een amusant optreden. De 
Soos is deze dag dan ook in de namiddag GESLOTEN.  

 

Zondag 29 maart a.s.  Hiep,hiep hoera !! In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29  maart 

mag de klok weer een uurtje vooruit. Welliswaar een uurtje minder slapen, maar de dagen 
worden dan al weer wat langer en gaan we weer volop genieten van een sprankelend voorjaar 
en hopelijk voor eenieder ook een aangename zomer. 
 

Vrijdag 17 en Zaterdag 18 april.  De Regionale Seniorenbeurs, die in 2018 voor het 

laatst werd gehouden, komt terug. In 2020 zal het evenement plaatsvinden op vrijdag 17 april 
van 14.00 – 21.00 en zaterdag 18 april van 10.00 – 17.00.  
De locatie van het evenement is party- en evenementencentrum City Resort Events (voorheen 
Fitland) in Mill. De organisatie is wederom in handen van KBO-Kring Land van Cuijk en de 
KBO-Kring Gemeente Mill en Sint Hubert. De entree voor bezoekers van de beurs bedraagt 
slechts € 3,00 ( dit is incl. een gratis consumptie ).  
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