Belangenvereniging voor senioren

Wat er Leeft
NIEUWSBRIEF KBO WINTELRE

VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR
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van verschillende vrijwilligers de hapjes klaar gemaakt. Met een drankje naar keuze erbij werden de
gerechtjes geserveerd, die vervolgens vol smaak
werden verorberd. Na 3 kwartier werd met een dankbaar applaus afscheid genomen, om naar het volgende
adres te vertrekken. Om 17.00
uur kwamen alle deelnemers
en ook de gastheren en –dames
met de gehele kookstaf aan bij
Cindy en Francis voor het nagerecht. Daar werden iedereen
ook nog verwend met 2 gratis
consumpties. Het is een van de
vele activiteiten die het bestuur
uit zijn hoed tovert, en zeker
voor herhaling vatbaar is, gezien de vele aanmeldingen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
dag, met onze grote dank voor de gastvrijheid bij de
gastadressen en hun koks en medewerkers.

MODESHOW MET DE KBO, MAAR DAN ANDERS
Op vrijdag 30 september van 14.00
uur tot 17.00 uur organiseert KBOWintelre in de Rosdoek een modeshow. Bij deze activiteit zijn ook
mensen die geen lid zijn van de
KBO van harte welkom.
Het wordt geen standaardmodeshow zoals we gewend zijn. De show is ook gericht op mannelijke
bezoekers en niet alleen zoals gewoonlijk specifiek
voor dames. Men kan meteen kleding passen en ko-

pen. Het bedrijf dat de modeshow verzorgt heeft de
naam Mode Mobil. Mode Mobil komt met de kleding op locatie. Mode Mobil komt naar je toe. Wat
kleding betreft heeft men een heel ruime keuze. Van
ondergoed tot allerlei casual producten. De kleding
die Mode Mobil bij het bezoek aan KBO Wintelre te
koop aanbiedt zijn
vooral producten uit de
herfst- en wintercollectie 2022/23.

LUNCHEN IN D’N HUT
In D’n Hut is het goed toeven als
men van lekker eten houdt. Verder
is er nog van alles meer te beleven
bij dit multifunctionele bedrijf.
Heel veel van de Wintelrese senioren kunnen zich ongetwijfeld nog
herinneren dat het heel fijn spelen altijd druk bezocht en menigeen
was in de speeltuin. De jaarlijks
ziet zich nog met een kapotte vlieterugkerende vliegerwedstrijd was ger onder de ene arm en een geOp donderdag 15 september houden we
weer een binnenloop activiteit. Onder het genot van
een kopje koffie / thee met een lekkere koek bieden
we onze leden de mogelijkheid om wat bij te buurten. Naast het buurten kan men een potje koersbal-

wonnen prijsje onder de andere
arm huiswaarts keren Op 14 oktober om 12.00 uur gaan we bij D’n
Hut op bezoek om te lunchen. De
eigenbijdrage voor deze activiteit
is € 13,50 per persoon. Het deelnameformulier voor de lunchactiviteit is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.

len, sjoelen of een kaartje leggen. En als je wat specifieks georganiseerd wilt zien, laat het even weten, dan
proberen we dat te regelen in het kader van ‘u vraagt
en wij draaien’. Wij zien iedereen graag verschijnen
tussen 13.30 uur en 16.30 uur in de Rosdoek.
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INITIATIEF PROJECT SENIORENWONINGEN
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over
het Project Senioren Woningen. Omdat het een initiatief is van de KBO, maar ook is bedoelt voor senioren die geen lid zijn van de KBO, is een paar weken
later in ’t Blaaike het gehele dorp op de hoogte gebracht van het project. Op de vraag of men zich wilde melden als men belangstelling heeft voor een seniorenwoning hebben zich inmiddels 46 mensen gemeld. Dat zijn er een heleboel. Of te wel de vraag
naar seniorenwoningen in ons dorp is enorm hoog.
Na deze inventarisatie kunnen de initiatiefnemers
verder met het ontwikkelen van het project. Waarbij

gesteld dat het zeer
ongewis is, waar we op
uitkomen. We doen
wel ons uiterste best
om het project te laten
slagen. De volgende
stap is het overleggen met de gemeente Eersel. En
dan natuurlijk meer bepaald met de ambtenaren die
ons verder kunnen helpen om het project letterlijk en
figuurlijk van de grond te krijgen. Als er ontwikkelingen zijn worden alle betrokkenen hiervan op de
hoogte gebracht.

LUNCHCONCERT KEMPISCH SENIOENORKEST EN KOOKCLUB DE POLLEPELS
Op woensdag 5 oktober
om 10.30 uur verzorgt
het Kempisch Seniorenorkest in samenwerking
met kookclub De Pollepels een lunchconcert.
De activiteit wordt gehouden in
het nieuwe MFA Hart van Hapert
(Oude Provincialeweg 21 in Hapert). Het Kempisch Senioren Orkest zal voornamelijk ‘lichte’ en

goed in het gehoor liggende muziek ten gehore
brengen. In de pauze kan
men genieten van een gratis kopje koffie of thee.
Als de klanken van het
concert zijn weggeëbd schuiven
de gasten en natuurlijk ook de
muzikanten aan om gezamenlijk
te genieten van een lekkere lunch.
Wilt u bij deze smaakvolle, muzi-

kale happening aanwezig zijn, dan
kunt u tot vrijdag 30 september
kaartjes á € 9,50 met vermelding
van naam, adres, telefoonnummer
en aantal benodigde kaartjes bestellen bij:
ksomuziek@gmail.com .
Bellen naar Ad van Mol 0613817000 voor info en kaartjes
mag ook.

KEMPISCH JEU DE BOULE TOERNOOI IN BERGEIJK
Op vrijdag 30 september
organiseert KBO- Bergeijk een Jeu de Boule Toernooi in samenwerking met
4 gemeentelijke KBOkringen. Het tournooi is al
enkele jaren een groot
succes. Iedereen mag aan het toernooi deelnemen.
Men hoeft dus niet perse een KBO-lid te zijn. De jeu
de boulevereniging in Bergeijk beschikt over een
mooie accommodatie met vele mooie banen. Het
toernooi begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer
16.30 uur en wordt gehouden nabij Gemeenschaps-

huis De Kattendans, Eerselsedijk 4 in Bergeijk. Het
inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per persoon. Inschrijven
is mogelijk tot vrijdag 23 september. Men kan alleen
inschrijven via e-mail bij Jan Janssen KBO- Bergeijk: j.c.janssen@hetnet.nl
Als je aan dit jeu de boule toernooi wilt deelnemen,
dan kan dat natuurlijk met het eigen jeu de boule
clubje (die hebben we in Wintelre best veel voorhanden). Je kunt ook reageren naar de redactie (Ad van
Mol, advanmol@hetnet.nl) en dan kunnen we misschien een paar teams samenstellen om deel te nemen.

DIVERSE WEETJES EN WATJES

LEDENMUTATIES

Inloopmiddag
: 15 september
Modeshow
: 30 september
Lunch in Den Hut : 14 oktober
Info middag Eclips : 28 oktober
Kerstviering
: 14 december
LET OP: de mogelijkheid voor het
aanvragen van energietoeslag is
verlengd tot 1 oktober.
Het tasje (zie het plaatje) krijgen alle KBO-leden
als presentje aangeboden bij deze nieuwsbrief

Overleden
Afgemeld
Verhuisd
Aangemeld

: Mia Coppelmans - van de Bosch
: Lena Beerens Spanjers
: Mientje Kennis - van Dortmont
: Toos Leermakers

VANAF NU TOT 27 SEP. KUN JE
BIJ DE RABO– CLUBSUPPPORT
STEMMEN OP KBO– WINTELRE

