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NIEUWSBRIEF

November 2020

Beste leden,
In de grote envelop die u heeft ontvangen treft u diverse bescheiden aan welke uw bijzondere
aandacht verdienen. Met name, zoals in de vorige Nieuwsbrief is aangekondigd; Het
Jaarverslag over 2019, zo ook de Notulen van de Jaarvergadering 2019 en tevens het
Financieel Verslag over 2019. Daar wij géén mogelijkheid hebben gehad om een
jaarvergadering te houden in het voorjaar (vanwege CORONA) sturen wij daarom dan ook al
deze papieren u hierbij toe. Lees alles eens aandachtig door en indien u vragen heeft, dan
vernemen wij deze graag van u tot uiterlijk 10 december 2020. Stuur uw eventuele reactie
naar het secretariaat zodat alles in de eerstvolgende Jaarvergadering kan worden besproken.
Het maandblad “ONS” wordt in de dagen vóór KERST ook nog bij u thuis bezorgd. Dit is
tevens voor 2020 de laatste editie.
Het zal u niet verbazen dat de SENIOREN-Expo te Veldhoven voor de maand januari 2021
komt te vervallen. Jammer….maar helaas! Voor de overige aktiviteiten in het nieuwe jaar zijn
we nog druk in overleg en houden u hiervan in de NIEUWSBRIEVEN op de hoogte.
De PGSA-folder met armbandje welke u aantreft in de envelop wordt ook nu speciaal
meegezonden, ondanks dat de inlevertermijn eigenlijk al per 13 november jl verstreken was.
Ook uw mening telt en het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer u alsnog uw op- en
aanmerkingen kenbaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen en inleveren bij Herman Peters,
Risterstraat 11 in Wanroij. Ook uw reactie en suggesties worden zeer gewaardeerd, dus mag
de PGSA uw visie zo spoedig mogelijk tegemoet zien. Hartelijk dank hiervoor !

Uitslag puzzel van de maand Oktober/November:
In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er op de
Nieuwsbrief een interessante KRUISWOORDPUZZEL welke door
veertig personen goed is ingevuld. Het doet ons deugd dat we velen
ook nu weer een groot plezier gedaan hebben. Uit de ingeleverde
goede inzendingen zijn als winnaars getrokken;

Dhr. Jan Broekmans (Egstraat 8), Mevr. Greet
Schuurmans (Kattenstraat 6) en Riek van de WielHendriks (Dorpsstraat 22). Deze winnaars worden thuis hun prijs
overhandigd door voorzitter Joris Remmen. De juiste oplossing was; NAJAARSSTORM.
Voor de nieuwe puzzel zie achterzijde van deze Nieuwsbrief. Om in aanmerking te komen voor een
van de beschikbare prijzen is het belangrijk dat u de oplossing bijtijds inlevert bij Koos Aben,
Lindenplein 14 of via de mail; koos.aben1952@gmail.com

Veel puzzelplezier en succes met het opsporen van de juiste oplossing.

Denk aan de uiterste inleverdatum:

Zondag 13 december a.s.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14
sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse
vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland
37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de
wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59
extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69
vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift.

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9
evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17
overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30
autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort
appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot
56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto
71 schapengeluid.

Uiterste inleverdatum: Zondag 13 december a.s.
Z.O.Z
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Het Tafeltje-Dekje verwen-menu
voor € 7,40 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
€ 445,70. Het bestuur dankt dan ook eenieder die zijn stem(men) heeft uitgebracht op
onze KBO-afdeling Wanroij.

“Zorgverzekeringen vergelijken loont de moeite”.
U heeft ongetwijfeld uw nieuwe zorgpolis 2021 al ontvangen en het zal u opgevallen zijn
dat er ook nu wederom het een en ander gaat veranderen. De premie stijgt en de
meeste aanvullende zorgverzekeringen blijven, wat de vergoedingen betreft, het
komend jaar gelijk aan dit jaar. De heer Aad Overvliet, vorig jaar ook te gast in onze
Soos, is ook nu weer bereid om u wegwijs te maken in de toch al moeilijke materie.
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
websites van “Zorg-vergelijken” en “Zorgkiezer” voor u de beste polis kunt vinden. Wist
u bijv. dat premiebesparingen van € 10,00 per maand ( dus € 120,00 per jaar en voor
een echtpaar zelfs € 240,00) geen uitzondering zijn! Is het voor U nog wel noodzakelijk
om bepaalde aanvullende verzekeringen aan te houden ? Vraag het hem gerust en
overleg met hem wat eventueel voor u het beste is. U kunt vele Euro’s besparen.
Vrijdagmorgen 11 december bent u van harte welkom in de Soos van KBO-Wanroij,
Kwikstraat 6. De Soos is telefonisch bereikbaar op; 0485-212124. De RIVM-regels, in
verband met Corona, worden streng nageleefd en u zult hierop bij binnenkomst op
worden geattendeerd. Helaas kunnen/mogen wij U geen koffie/thee aanbieden, maar u
bent van harte welkom. Aanvang vanaf 9.30 uur en bij wisseling van personen
worden gebruikte tafels en stoelen gedesinfecteerd.
Deze info-ochtend wordt U GRATIS aangeboden. Wel graag even aanmelden (zie
hieronder) en neem eventueel uw polis 2021 gerust mee. U kunt zich aanmelden tot
uiterlijk zaterdagavond 5 december a.s. bij uw KBO-secretaris:
de heer Koos Aben, Lindenplein 14.
Ik meld mij aan voor “ Zorgverzekeringen Vergelijken ” op 11 december a.s. , met
maximaal 2 personen.
NAAM………………………………ADRES…………………………….TEL.….……………
Na aanmelding krijgt U z.s.m. bericht op welk tijdstip U verwacht wordt.

