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Was het een slechte droom, of blijft het 

een steeds terugkomende nachtmerrie. De 

vraag is en blijft: gaat Corona ons verlaten? Wij weten het niet. 

Laten we vooral genieten van hetgeen we nu weer kunnen/

mogen. Op woensdag 9 maart houden we een vrij in te vullen 

binnenloop activiteit. Onder het genot van een kopje koffie / thee 

met een stukje gebak bieden we al onze leden de mogelijkheid 

om wat bij te buurten. Wij zien jullie graag tussen 14.00 uur en 

16.00 uur in de Rosdoek. 

We mogen weer, laten we 

er samen van genieten 
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Het WLZ- team, een nieuwe 

dienstverlening van KBO- Brabant 

Wat te doen bij het wegvallen van de partner in verband met op-

name of overlijden? Kiezen voor een alleenstaanden- of een ge-

huwden AOW? De hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrekke-

lijk, maar kan grote nadelige financiële gevolgen hebben. De vrij-

willigers van het WLZ- team kunnen precies uitzoeken wat in de 

betreffende situatie de juiste keuze is. Er zijn al de nodige finan-

ciële rampen voorkomen en zelfs teruggedraaid dankzij de WLZ- 

adviseurs.  

Ben je geïnteresseerd in een advies, of wil je meer informatie, 

neem dan contact op met een van de bestuursleden van KBO- 

Wintelre.  

NIEUWSBRIEF  

KBO AFDELING WINTELRE 

Deze nieuwsbrief is het eerste exem-

plaar van een nieuw initiatief van het 

bestuur van jullie KBO afdeling. Met 

deze nieuwsbrief proberen wij onze 

leden het gehele jaar door op de hoog-

te te houden van het reilen en zeilen 

van onze vereniging. Met ons jaar-

boekje en artikelen in ‘t Blaaike heb-

ben we al twee mogelijkheden om ie-

dereen op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen binnen onze vereni-

ging. Met de nieuwsbrief willen meer 

in detail met onze leden communice-

ren. De nieuwsbrief dient als aanvul-

ling op de bestaande communicatie 

mogelijkheden.  

Potje Koersballen? 

Koersballen is een hele leuke vorm 

van vrijetijdsbesteding voor oude-

ren. Ook bij KBO– Wintelre kun je 

op de maandagmorgen vanaf 09.30 uur in de Rosdoek terecht 

om te koersbal te laten rollen. Het is voor dames en heren, ge-

zellig, goed voor de beweging, lekker bakje koffie/thee in de pau-

ze met natuurlijk daarbij het bespreken van de gebeurtenissen 

in en om Wintelre in de afgelopen week. Kortom heel leuk om te 

doen en er is nog ruimte om aan te haken. Schroom niet en loop 

gewoon eens binnen op de maandagmorgen. 

Nieuwsbrief no. 1 

Eens komt voor ons allen de tijd dat het 

aardse bestaan ophoud, of dat we het 

niet allemaal meer helder voor de geest 

hebben. Velen van ons hebben een testa-

ment of iets wat daar op lijkt, ooit laten 

opstellen. Maar is het allemaal nog wel 

zo goed geregeld als we denken. Hoe 

staat het met de eigen woning, wat als de 

partner het niet allemaal meer weet of 

als beide partners plotseling de zaken 

niet meer kunnen regelen. Is dan alles 

geregeld en kunnen eventuele nabe-

staande financiële zaken van de hulpbe-

hoevende overnemen. Hiervoor hebben 

wij (KBO) de hulp in geroepen van een 

erfrechtplanner, die ons dat in Jip en 

Janneke taal zal uitleggen. Zodat wij het 

allemaal kunnen volgen. De heer Perrée 

van de Erfrecht Planners komt uitleg 

geven over het erf- en schenkingsrecht. 

Hierbij komen zaken aan de orde zoals: 

 

- Hoe kan ik erfbelasting besparen 

-  Hoe kan ik mijn vermogen bescher-       

 men indien ik in een zorginstelling  

 terecht kom? 

-  Hoe worden zaken geregeld als ik of 

 mijn partner wilsonbekwaam wordt 

-  Mijn kind is gescheiden, wat nu? 

-  Wat kan ik in het testament regelen, dat niet in de wet geregeld is? 

-  Wat is de functie van het levenstestament en is dit voor mij zinvol 

 

Deze sessie zal plaats vinden op 23 maart in de Rosdoek. Aanvang 

14.00 uur en zal ongeveer tot 16.00 uur duren. Voor koffie, thee en 

een koekje wordt gezorgd. U bent van harte welkom. 

Erven en schenkingen 



Met enige regelmaat houden wij onze leden op de hoogte van het reilen en zeilen van KBO– Wintelre met 

een e-mailberichtje. Heb je geen e-mail, dan krijg je een getypt briefje in de bus. Helaas zijn het vaak 

berichtjes met een minder prettig bericht als we bijvoorbeeld iedereen moeten laten weten dat een van 

onze leden helaas is overleden. Ontvang je deze e-mails niet, kijk dan eens in de spambox. Zitten ze daar 

niet, dan kan het zijn dat we niet het correcte e-mailadres van je hebben. Zend dan een berichtje naar onze 

secretaris Ella Fonken. Het e-mailadres van KBO– Wintelre is kbowintelre@gmail.com 

Een paar maanden terug kregen 

we (KBO Wintelre) een enquête 

formulier toegezonden met vra-

gen over het woonzorgaanbod in 

de Kempengemeenten. Wij heb-

ben het formulier ingevuld en 

geretourneerd. Daarnaast heb-

ben we samen met de 

werkgroep Wonen van de 

Dorpsraad dezelfde en-

quête ingevuld. De 

Dorpsraad heeft hierbij 

ook de mening van ande-

re groeperingen uit Win-

telre meegenomen in het 

beantwoorden van de 

vragen. Specifiek voor de 

ouderen (KBO) hebben 

we duidelijk gemaakt dat de ge-

meente er tot op heden niet in is 

slaagt om de inwoners van Win-

telre goed te kunnen laten wonen 

en leven. Onze mening meer ge-

nuanceerd: het is in Wintelre 

zeer slecht gesteld met het wo-

nen en leven voor ouderen. Er 

zijn te weinig seniorenwoningen. 

Daarnaast maakt men de fout 

dat men alle senioren onder één 

noemer schaart. Echter naar on-

ze mening zijn er 3 categorieën 

ouderen. De 1e categorie zijn de 

nog fysiek sterken. De 2e catego-

rie zijn de minder fysiek sterken 

en de 3e categorie zijn de ouderen 

die zowel  fysiek als psychisch 

flink aan het minderen zijn. Voor 

alle drie de categorieën zijn 

‘andere’ woningen nodig. En voor 

de laatste categorie is er een 

sterke behoefte aan wonen met 

zorg. Voor alle categorieën die-

nen meer woningen te worden 

gebouwd (koop en huur). Voor de 

categorie wonen en zorg is het 

zelfs heel triest gesteld met de 

woonmogelijkheden in ons dorp. 

Het ouder worden van mensen 

heeft als neveneffect dat er 

steeds meer ouderen zijn met een 

fysiek redelijk lichaam met daar-

in een ‘versleten’ geest. Hiermee 

wordt te weinig rekening gehou-

den. Dat resulteert steeds vaker 

in schrijnende gevallen waarbij 

een jarenlang, gelukkig gekop-

peld stel uiteen wordt gerukt en 

vaak op grote afstand van elkaar 

de laatste jaren dient te slijten. 

Daarnaast hebben we ook duide-

lijk aangegeven dat de woningen 

voor ouderen in het centrum van 

het dorp moeten worden gesitu-

eerd. Dicht bij (op loopafstand) 

van de centrale voorzieningen. 

Hopelijk gaat de gemeente Eer-

sel aan de slag met hetgeen wij 

(en de Dorpsraad) hebben weer-

gegeven in de enquête.  

Ontvang je niet regelmatig een e-mailtje met het kopje ‘KBO Wintelre’? 

Woonzorgvisie ontwikkelingen 

Net als meerdere verenigingen met een sociaal-

karakter kregen wij recentelijk van de overheid 

via de gemeente Eersel i.v.m. de Coronaperike-

len een extraatje van € 3.000,00. In dankbaar-

heid hebben wij dit cadeautje in ontvangst geno-

men. Op 9 maart trakteren we iedereen die komt 

binnenlopen op koffie / thee en gebak. 

Ditjes en Datjes 
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• Op woensdag 13 april om 14.00 uur houden we 

in de Rosdoek onze jaarlijks terugkerende Alge-

mene Ledenvergadering. Iedereen is van harte 

welkom. 

• Op vrijdag 30 september houden we een mode-

show voor dames en heren van 14.00 uur tot 

17.00 uur in de Rosdoek.  

• De Senioren Expo in Velhoven is van 10 tot en 

met 15 mei in conferentiecentrum Koningshof 

Corona extraatje 


