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Beste leden,     

We hebben onlangs het weer zien veranderen van zeer warme dagen naar verkoelende tijden. De 

herfst heeft zijn intrede genomen en het wordt, nee het is, al aardig fris aan het worden. Het hoort 

nu eenmaal bij de tijd van het jaar, alhoewel we gezien de enorm gestegen energieprijzen allen 

uitkijken naar meer aangename temperaturen.  

Voor de komende tijd, oktober t/m december, staat er voor u allen weer vanalles op de rol. Zoals 

de “Dag van de Ouderen” op vrijdag 7 oktober a.s. waarover u een uitgebreid artikel kunt 

lezen in het Wanroijs Nieuws (pagina 8) van deze week. Alle leden, zo ook niet-leden, zijn van 

harte welkom. Een zeer informatief programma met enkele interessante items passeren de revue. 

Entertainment, middels het optreden van Brabants troubadour Tonny Wijnands, wordt u 

aangeboden door Welzijn Ouderen Sint Anthonis. Er wordt een kleine eigen bijdrage van U 

gevraagd van € 7,50 (hierbij zitten twee consumpties bij inbegrepen). De zaal van Het Wapen 

van Wanroij is vanaf 13.00 uur geopend en het beloofd een super-gezellige middag te worden. 

Voel u warm welkom en geniet van alles wat u deze middag wordt aangeboden ! Mogen wij ook u 

verwelkomen deze middag !  

Herfst-Snertwandeltocht op vrijdagmorgen 11 november a.s. 
De activiteiten-commissie binnen de KBO heeft ook voor dit jaar, nl. op vrijdag 11 november a.s, 

een Herfst-Snertwandeltocht voor u in petto. Samenkomst om 9.30 uur in de Soos, alwaar we 

gezamenlijk een kopje koffie/thee drinken. Na enige uitleg starten we om 10.15 uur met de 

verrassende wandeltocht door Wanroij. Na ongeveer een goed uur zit de tocht erop, drinken nog 

een kopje koffie/thee in de Soos en bekijken we waar de verrassingselementen zaten. Er valt deze 

morgen veel te doen en je ogen goed de kost te geven, veel te voelen, veel te kletsen en veel te 

overleggen. Laat je dan ook maar eens aangenaam verrassen deze morgen. Er mag niet naar 

oplossingen gezocht worden via internet, dus samen zoeken naar de juiste oplossing is het advies.  

Om 12.00 uur genieten we gezamenlijk van de overheerlijke snert, roggebrood met spek en staan 

de belegde broodjes voor eenieder klaar. De kosten voor dit alles bedragen slechts € 7,00 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 (tel. 478851). Na een lange tijd 

vinden wij het bijzonder prettig om u weer te kunnen ontmoeten. Uw aanmelding zien we wel 

graag uiterlijk 4 november a.s., zodat alles bijtijds geregeld kan worden. We rekenen op een 

goede opkomst en gezellig samenzijn. U komt toch ook !!   Ja………..gezellig toch! 
→…………………………………………………………………………………………………………←hierlangs afknippen. 
 
Ondergetekende; ……………………….…………………………………………………….. 
 
Adres:…………………..……….......……………………neemt met ….……personen deel aan de   

 
Herfst –Snertwandeltocht op Vrijdag 11 november 2022 

en heeft  € 7,00 pp. toegevoegd bij deze aanmelding. 
 

U kunt zich aanmelden t/m uiterlijk 4 november a.s. bij  
Mevr. Diny Bergmans, Kruinstraat 15. 

 
 

handtekening:  ……………………………………………………………                  
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KBO Kring Land van Cuijk      
Belangbehartiging van Senioren 

 

 

Onlangs is de Sociaal Culturele Dag gehouden in de Schouwburg te Cuijk op woensdag 

14 september jl. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze dag te 

bezoeken. Een bomvolle Schouwburg met maar liefst 530 personen hebben, naar verluidt, 

enorm genoten van deze sociaal culturele dag. Onder deskundige leiding van dag- 

voorzitter Jacqueline Rutten werden alle items van deze dag aangekondigd en ingeleid. 

In het voorprogramma gaf voorzitter Noud van Vught een uiteenzetting van wat er zich 

zoal afspeelt in onze Kring KBO Land van Cuijk en KBO-Brabant. Na het openingswoord 

van Noud was het de beurt aan BHIC, welke met een viertal personen hele waardevolle 

beelden met goede uitleg gaven over vroegere tijden uit onze Regio. Vele herkenbare 

beelden waren er op het grote beeldscherm te zien en men herkende vele mooie 

momenten/beelden uit vroegere tijden. Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar gaf 

ook acte de presence en kwam met een duidelijke en goed overwogen redevoering over 

de toekomst van onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. Rond het middaguur stond een 

heerlijke lunch klaar voor alle bezoekers van deze dag. De aanwezige standhouders in de 

grote ontvangsthal van de schouwburg werden door de aanwezigen goed bezocht en men 

kon dan ook vele gesprekjes aangaan en goede informatie mee naar huis geven. Om 

14.00 uur zat eenieder weer op zijn stekkie in de theaterzaal en het was cabaretiere 

CRISTEL de LAAT die alle aanwezigen enorm liet genieten van haar kunsten. Een 

spraakwaterval met veel humor liet eenieder dan ook enorm genieten. Als slot van deze 

enerverende dag kon men nog van een drankje genieten en gezellig nabuurten in de grote 

hal van de Schouwburg. Deze groots opgezette dag zal wellicht de komende jaren worden 

voortgezet en wie weet wederom in deze mooie accommodatie de Schouwburg te Cuijk. 

Van de aanwezigen wil de organisatie graag vernemen, hoe zij deze dag hebben ervaren 

en/of er plus- of minpunten zijn, welke zij in de evaluatie kunnen meenemen. Voor wat 

betreft onze KBO- afdeling Wanroij kunt u dit doen bij bestuurslid KBO Kring Land van 

Cuijk, uw eigen voorzitter Joris Remmen.  

 

Het is al weer een hele tijd geleden dat we gezamenlijk aan een Kerstviering hebben 

deelgenomen. Voor de maand DECEMBER staat er dan ook een “KERST – SPECIAL” 

ingepland voor donderdag 8 december a.s. in het Wapen van Wanroij, waarvoor wij U 

van harte uitnodigen. Ook nu wordt er een zeer interessante middag voorbereid met 

kerstgedachten, muziek, zang, toneel en we sluiten de middag af met een 

overheerlijk diner. Het programma begint om 13.30 uur en we sluiten rond de klok van 

18.30 uur deze waardevolle dag af. Reserveer deze middag in uw agenda en lees alles 

aangaande de KERSTVIERING in de NIEUWSBRIEF van de maand NOVEMBER, welke 

u ontvangt in het laatste weekend van Oktober. Wees er als de kippen bij. Graag tot dan ! 
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