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Beste leden, 

In de grote envelop die u heeft ontvangen treft u diverse bescheiden aan welke uw bijzondere 

aandacht verdienen. Met name, zoals reeds in een vorige Nieuwsbrief is aangekondigd; Het 

Jaarverslag over 2020, zo ook tevens het Financieel Verslag over 2020. Daar wij géén 

mogelijkheid hebben gehad om een jaarvergadering fysiek te houden in het voorjaar (vanwege 

de nog steeds heersende CORONA- perikelen), 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 15 november 2021. Stuur uw eventuele reactie(s) naar het secretariaat 

zodat alles in de eerstvolgende Jaarvergadering kan worden besproken. 

Het laatste maandblad “ONS” wordt rond, of net na, de Kerstdagen nog bij u thuis bezorgd. 

Tevens treft u daarbij nog de laatste NIEUWSBRIEF van de gemeente Sint Anthonis aan. Dit is 

tevens voor 2021 de laatste editie. Samen maken we ons op voor de overgang naar de nieuwe 

gemeente Land van Cuijk.  

In de vorige NIEUWSBRIEF heeft u kennis kunnen nemen van de SEINOREN-Expo 2022. 

Wanneer u met de touringcar mee wilt naar deze sfeervolle beurs op Vrijdag 21 Januari 2022, 

dan adviseren wij u om adequaat te reageren en de bijdrage van € 8,50 per persoon over te 

maken op banknummer: NL 53 RABO 0318047357 t.n.v. Stichting Seniorenraad Sint 

Anthonis, dit onder vermelding van Senioren – Expo 2022 en uw na(a)m(en). U krijgt uw 

toegangsbewijs aangereikt in de touringcar.  

Uiterste opgavedatum is 29 december 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 leerzame en gezellige beurs toe. 

 

Uitslag puzzel van de maand Oktober:    

In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er op de Nieuwsbrief 

een interessante KRUISWOORDPUZZEL welke ook deze keer weer door 

velen goed is opgelost. Er kwamen ook oplossingen te laat binnen, zodat 

ze niet meer konden meedingen naar de felbegeerde prijzen. Uit de 

ingeleverde goede inzendingen zijn als winnaars getrokken; Mevr. Nelly 

Zeldenthuis ( Peelstraat 9 ), Mevr. Ine Poodt ( Molenstraat 8 ) en 

Mevr. Ria Arts ( Lindenlaan 28B ). Deze winnaars worden thuis hun 

prijs overhandigd door voorzitter Joris Remmen. De juiste oplossing was; Z A A I K A L E N D E R S 

Voor de nieuwe puzzel zie achterzijde van het financieel overzicht, welk is toegevoegd aan 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:      Maandag 14 November a.s. 
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MODESHOW van Andersson Fashion in het Atrium van de Lookant 
Maandag 22 november a.s. wordt U een ruime keuze aan blouses, vesten, jassen, 
rokken, spencers en pantalons aangeboden en er zijn vele artikelen afgeprijsd. Grijp uw 
kans en bezoek deze modeverkoop, welke begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. 
Voel u warm welkom en de koffie staat bruin.  
  

        Beste leden en genodigden,   

Evenals in de voorgaande jaren, staat er voor dit jaar wederom een KERSTVIERING gepland. 

Deze viering vindt plaats op Donderdag 9 december a.s. in zaal De Knappert  van ’t Wapen 

van Wanroij en begint om 13.45 uur. ( zaal is geopend vanaf 13.15 uur ) 

 

Programma 

13.45 uur Ontvangst en welkom door KBO-voorzitter Joris Remmen. 

13.55 uur Kerstgedachten !  

14.10 uur Aankondiging en vervolg van het middagprogramma. 

14.15 uur Toneelgroep 4 in 1 met het Kerstprogramma: “Het kastje van tante Antje”  

14.50 uur Korte pauze met een kopje koffie/thee. 

15.15 uur Vervolg van optreden toneelgroep 4 in 1, met het Kerstprogramma. 

15.50 uur Einde Kerstprogramma van toneelgroep 4 in 1. 

16.00 uur Slotgedachte door Joris Remmen! 

16.30 uur Drie-gangen diner incl. consumptie 

18.30 uur Afsluiting van deze middag door KBO-voorzitter Joris Remmen 
 

Als tegemoetkoming in de kosten voor deze middag, vragen wij u een eigen bijdrage van; 

€ 19,50 per persoon. Dit a.u.b. te voldoen bij opgave. 

Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten en wensen u bij deze alvast een warme, sfeervolle en 

bijzonder gezellige middag toe. 

 

Bewoners van de Lookant en ’t Atrium, welke graag deze middag willen bezoeken zijn van harte 

welkom, doch zij dienen zelf voor vervoer te zorgen van en naar ’t Wapen van Wanroij. 
 

Eenieder kan zich aanmelden door het bedrag van € 19,50 per persoon over te maken op banknummer: 

NL 76 RABO 0156209233 ten name van KBO Wanroij, dit onder vermelding van Kerstviering 

2021 en uw na(a)m(en). Eventuele dieetwensen doorgeven aan Mevr. Diny Bergmans, Kruinstraat 15  

( tel. 0485 – 478851 ). 

   

U kunt zich aanmelden tot en met VRIJDAG 3 december a.s. 

 

“Mogen wij U dit jaar ook weer verwelkomen” !!! 

 

 


