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Beste leden, 

Nadat we al enkele jaren niet meer met elkaar op pad zijn geweest, is thans de tijd weer aangebroken 

dat we gezamenlijk weer een busreis gaan maken. We bezoeken ’t Westdorp met advocaatproeverij 

en we maken een rondrit langs prachtige kastelen en landhuizen. 

 In de vroege ochtend van Donderdag 23 juni a.s. staat de touringcar 

vanaf 08.20 uur gereed op het Kerkplein en vertrekken we om 08.30 uur naar Stevensbeek alwaar we, 

bij Café Parkzicht, onze medepassagiers verwelkomen in de bus. We begeven ons op weg naar 

Voorthuizen, want daar woont boer GIJS die vanalles verzint en verzameld heeft op zijn boerderij ’t 

Westdorp. U wordt warm welkom geheten en getrakteerd op koffie/thee en huisgemaakte cake. Boer 

Gijs vertelt leuke verhalen, heeft een grote verzameling uit grootmoeders tijd, een moestuin, een 

kruidenierswinkeltje en is ook bijzonder creatief. 

In de nostalgische verbouwde koeienschuur wordt een demonstratie – advocaat maken – gegeven en 

uiteraard mag u van al dat lekkers ook proeven. Gedurende de rondleiding hoor je o.a. leuke verhalen 

over de houten poppetjes, het “vakantiekonijn” en de mobiele bedstee.  

Na het bezoek aan ’t Westdorp rijden we met onze touringcar door naar Hoenderloo waar een 

overheerlijke lunch voor eenieder klaarstaat in restaurant De Ruggestee. U wordt Oerbrood 

voorgeschoteld, een lekker kopje soep, kroket, krentenbol, ham en kaasbeleg, zo ook onbeperkt koffie 

en/of thee.  

’s Middags maken we met een gids een prachtige rondrit die in het teken staat van prachtige kastelen 

en fraaie landhuizen. Tijdens de rondrit maken we bij een kasteel nog een stop voor een drankje 

(eigen rekening), een wandelingetje of een bezoek aan de kasteelwinkel. 

Na dit alles rijden we weer terug naar het Brabantse Zeeland, waar ook nu weer een overheerlijk diner 

klaarstaat in Restaurant Het Witte Huis.  

Indien er speciale eetwensen zijn (vegetarisch, zoutloos of anders ) dient u dit wel tijdig door te 

geven bij Diny Bergmans ( tel. 478851 ) of  Doortje Frederiks ( tel. 06 – 83161002 ).  

Ook voor specifieke informatie kunt u bij hen terecht. Rond +/- 21.00 uur zijn we weer terug in 

Wanroij en kunt u allen terugblikken op een mooie, sfeervolle en succesvolle dagreis. 

Bij dit uitstapje is rekening gehouden met de mensen die wat minder goed ter been zijn, en/of 

opzien tegen een lange busreis, dus schroom niet om u op te geven, ook de rollator mag 

meegenomen worden. De kosten voor dit all-in uitstapje bedragen € 69,95. Ook niet-leden van 

de KBO zijn van harte welkom en worden na 10 juni ingedeeld volgens opgave van 

aanmelding. 

U kunt zich opgeven door het bedrag van € 69,95 per persoon over te maken op banknummer: 

NL 76 RABO 0156209233 t.n.v. KBO Wanroij , onder vermelding van Dagreis 2022 en uw 

na(a)m(en). Heeft u problemen bij het overmaken, neem dan kontakt op met onze 

penningmeester Wiel Hendriks, Beekstraat 11 tel: 455666. 

 

U kunt zich opgeven tot en met uiterlijk 10 Juni a.s.  ( LET OP:  VOL  IS  VOL )      Z.O.Z 
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Sociaal  Culturele  Dag  

( org. KBO Kring Land van Cuijk ) 

Woensdag  14  september  2022 
in  de  Schouwburg  te  Cuijk 

 

 Programma: 
09.30 uur Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers. 
10.00 uur Opening door kringvoorzitter Noud van Vught. 
 Inleiding door oud-pastor Frans van Spreeuwel uit voormalige gemeente Sint Anthonis. 
 Uiteenzetting over de geschiedenis van het Land van Cuijk, door Christiaan van de Ven  
 van het Brabants Historisch Centrum (BHIC).     
    De burgemeester (???) van de nieuwe gemeente Land van Cuijk neemt ons mee naar de 

toekomst van onze huidige gemeente. 
 
12.00 uur Er staat een uitgebreide en overheerlijke lunch voor eenieder klaar. 
 

                Cultureel Middagprogramma 
14.00 uur U kent haar ongetwijfeld van OMROEP BRABANT; deze Brabantse Comédienne. Ze is 

woonachtig in het Brabantse Schijndel en staat haar mannetje wel. Haar hilarische 

verhalen spreken boekdelen en zij weet u als geen ander op kolderieke wijze te 

vermaken. Een aanrader alleen al, om deze bijzondere dag met haar mee te kunnen 

maken. “ Christel de Laat ” staat garant voor een uitbundig programma, dat u 

zeker niet mag missen ! 

16.30 uur  Sluiting van deze adembenemende dag door Kringvoorzitter Noud van Vught. 
 

Zoals u ziet biedt het Kringbestuur KBO Land van Cuijk u een zinvol en plezierig programma. 
Lees de bijgevoegde brochure over de Sociaal Culturele dag, welke is bijgevoegd in deze ONS. 

 
Uw kunt zich aanmelden voor deze spectaculaire dag, uiterlijk t/m VRIJDAG 25 JUNI, bij 
uw afdeling KBO-Wanroij (penningmeester Wiel Hendriks, Beekstraat 11 - tel.455666) door het 
verschuldigde bedrag van € 30,00 per persoon over te maken op rekening nr;  
NL 76 RABO 0156209233 t.n.v. KBO Wanroij , onder vermelding van SCD 2022 en uw na(a)m(en), 
adres en telefoonnummer. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze dag, doch zij betalen dan 
€ 40,-- pp. Zij dienen er wel rekening mee te houden dat de KBO-leden te allen tijde voorrang krijgen 
bij het toewijzen van de entreekaarten voor de Schouwburg. Heeft u dieetwensen, zoals glutenvrij – 
zoutloos en/of vegetarisch, wilt u dit dan ook kenbaar maken bij uw betaling. 
Het is niet mogelijk om de bijdrage voor de Sociaal Culturele Dag met contant geld te betalen, 
daar dit in het verleden tot vergissingen heeft geleid en achteraf ook problemen met zich heeft 
meegebracht. Om er zeker van te zijn dat u over een toegangskaart kunt beschikken is het belangrijk 
dat uw betaling binnen is uiterlijk vrijdag 25 juni 2022.  
Wij rekenen op uw medewerking en zien u graag terug bij de Sociaal Culturele Dag op woensdag 14 
september a.s. in de Schouwburg te Cuijk. Niet geweest is veel gemist !!! 
VERGEET NIET op de Sociaal Culturele Dag de uitgereikte TOEGANGSKAART (welke u ontvangt 
eind Augustus 2022) mee te nemen.    
Heeft u nog vragen over deze dag, neem dan kontakt op met KBO-voorzitter Joris Remmen (tel.453109) 

    z.o.z 
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