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Voorwoord  

Beste KBO-leden, 
 
Voor u ligt het programmaboekje van KBO, afdeling Wintelre voor het 
jaar 2020. Hierin vindt u de activiteiten, welke we dit jaar voor de leden 
op de rol hebben staan.  
Ook verschaft het boekje informatie over allerlei andere zaken, die 
belangrijk voor u als lid kunnen zijn. Er worden weer verschillende 
activiteiten aangeboden, waaruit een keuze gemaakt kan worden. We 
hopen daarbij veel van onze leden te mogen ontmoeten, want dan 
weten we dat we op de goede weg zitten met onze programmering. 
Verder vindt u ook nog info, waarmee u uw voordeel kan doen. 
Voor de belangrijke zaken krijgt u als lid gedurende het jaar vooraf nog 
een aparte, uigebreide aankondiging toegestuurd  
 
We hopen er met zijn allen weer een mooi en gezellig jaar van de te 
maken. 
 
Namens het Bestuur, 
Marcel van Hest,  
voorzitter. 
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Jaarprogramma Basis 2020 

29 januari: Informatie middag notaris van Loon 

24 februari: Ouderenmiddag Carnaval. 

18 maart: Informatie middag Rabobank 

april: Opfriscursus verkeer 

22 april: Ledenvergadering. 

26 mei: Wandeling met picknick. 

juni: Busreis. 

30 juni t/m 3 juli: Avondwandelvierdaagse. 

22 juli: Fietstocht met picknick. 

26 augustus: Happen en Stappen. 

25 september: Muziekavond  

13 oktober: Najaarsmodeshow. 

25 oktober: Herfstwandeling 

november:  Brunch 

16 december: Kerstviering.  
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29 januari: Informatiemiddag notaris 

Plaats:   MFA “de Rosdoek” 
Tijd:   14.00 
 
Deze voorlichtingsmiddag over het levenstestament wordt 
verzorgd door notaris van Loon  
 

24 februari: Ouderenmiddag Carnaval 

Plaats:   MFA “de Rosdoek” 
Tijd:   13.30 

 
Deze middag wordt ons aangeboden door 
Carnavalsvereniging “De Huifnarren” en 
KOK. 
 
                                    
 

 

18 maart: Informatiemiddag Rabobank 

Plaats:   MFA “de Rosdoek”  
Tijd:   14 uur 
 
Deze middag wordt verzorgd door 
Rabobank Veldhoven 
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22 april: Ledenvergadering. 

Plaats: MFA ”de Rosdoek”. 
Aanvang vergadering 14.00 uur. 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de jaarvergadering 23 april 2019. 
3. Jaaroverzicht van 2019. 
4. Financieel verslag over 2019, benoeming kascommissie. 
5. Bestuursverkiezing:  

Aftredend Annie Hoppenbrouwers. 
Benoeming nieuwe leden 

6. Mededelingen door de voorzitter. 
7. Rondvraag. 
8. Pauze met loterij. 
9. Presentatie / entertainment 
10. Sluiting van de vergadering. 
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27 mei: Wandelen met picknick 
 
Plaats:    Gildehuis De Neerhoeve. 
Tijd:    10.30 uur 
Contactpersonen:  Jan-Wim van de Sande, Annie van     
                                   Asten, Henk van Asten. 
Aanmelden:   Harrie Antonise  
We maken een wandeling die uitgezet 
wordt in de omgeving van Wintelre, 
waarna we lunchen.  
 
 
  
 
juni: Busreis 
 
Vertrek:  MFA “de Rosdoek”. 
Tijd: 
Contactpersonen: Willeke van Hoof, 
   Riek Klessens 
Aanmelden:  Harrie Antonise 
Nadere informatie volgt nog 

 
30 juni t/m 4 juli:  Avondwandelvierdaagse. 
 
Vertrek:  MFA “de Rosdoek”.   
 
De KBO doet mee met een groep wandelaars op 
zowel de 5 km  als de 10 km. 
Contactpersoon 5 km: Sjan Roosen. 
Contactpersoon 10 km: Marcel van Hest.  
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22 juli: Fietstocht met picknick  
 
Vertrek:   MFA “de Rosdoek”. 
Tijd:    10 uur 
Contactpersoon: Wim Verhagen,  Jelle van Asten, 
   Marcel van Hest.  
Aanmelden:  Harrie Antonise 
 
We maken een fietstocht van 
ongeveer 40 km, onderweg hebben we 
een excursie en een picknick die 
verzorgd wordt vanuit Wintelre. 
 
 
26 augustus: Happen en Stappen. 
 
Vertrek:  MFA “de Rosdoek”. 
Tijd:    11.45 
Contactpersonen: Marcel van Hest, 
   Annie van Asten 
Aanmelden:  Harrie Antonise 

 
We houden een culinaire wandeling langs een 
aantal adressen in Wintelre , met een gezellige 
afsluiting.  
                      

25 september: Muziek avond 
 
Locatie:   MFA “de Rosdoek’. 
Aanmelden:  Harrie Antonise 
 
Nadere informatie volgt nog. 
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13 oktober: Najaarsmodeshow 
Locatie:   MFA “de Rosdoek’. 
Tijd:   14.30 uur 
 
Jose Kennis van Euro mode verzorgt deze middag                                                   
een mode-verkoop-show. 
 
 
 
25 oktober: Herfstwandeling 
 
Locatie:   Gildehuis  De Neerhoeve. 
Tijd:   8.00 uur – 14.00 uur 
Contactpersonen: Wim Verhagen, Marcel van Hest. 
 
Wandelroutes van 15 km, 12,5 km, 7 km of  5 
km, welke uitgepijld en van een 
routebeschrijving voorzien zijn, kunnen 
gelopen worden  
  
 
november: Brunch 
 
Locatie:   nog niet bekend 
Tijd:   11.30 uur 
Contactpersoon: Marcel van Hest 
Aanmelden:  Harrie Antonise 
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16 december: Kerstviering. 
 
Locatie:   MFA “de Rosdoek”. 
Tijd:   14.00 uur 
Contactpersoon: Ella Fonken,  Marcel v. Hest 
Aanmelden:  Harrie Antonise   

 
In de week voor Kerstmis sluiten we het jaar af 
met een kerstviering tevens wordt er een 
loterij gehouden en gebruiken we een 
gezamenlijke maaltijd. 
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Wekelijks terugkerende activiteiten: 

Maandag:   Koersbal 
Locatie:   MFA “de Rosdoek” 
Tijd:   9.30 uur 
Contactpersoon: Rien v. Loon 
 
Maandag:  Volksdansen 
Locatie:   MFA “de Rosdoek” 
Tijd:   13.45 uur 
Contactpersoon: Maria Klessens 
 
Dinsdag:  Fietsen 
Vertrek:  Kerk 
Tijd:   13.00 uur 
Afstand:  ca. 40 km 
Contactpersoon: Jelle v. Asten en Wim Verhagen 
 
Op de laatste dinsdag van de maand fietsen we 
een tocht van ca. 60 km. Dan vertrekken we om 
11.00 uur 
 
 
Dinsdag en vrijdag: Fitness 
Locatie:   MFA “de Rosdoek”   
Tijd:   13.00 uur 
Contactpersoon: Antal Hellings, fysiotherapeut 
 
Donderdag:  Biljarten 
Locatie:   Cafe “Den Babbel” 
Tijd:   diverse middagen 
Contactpersoon: Piet van Hout 
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Donderdag:  Wandelen 
Vertrek:  Kerk 
Tijd:   14.00 uur 
Afstand:  ca. 4 km 
Contactpersoon: Marcel van Hest 
 

Nog meer activiteiten van KBO Wintelre: 

Op de eerste woensdag van de maand is het om 
10.30 uur koffie drinken in de zaal van Kempkeshof. 
 
De klussendienst en vervoersdienst komen vanaf 1 januari 2020 
onder Vrijwilligerssteunpunt Wintelre (VSW), onderdeel van 
Dorpsraad Wintelre. De contactpersonen blijven:  

- Adrie Franken Tel. 2055205 voor de klussendienst 
- Wim ten Boske Tel. 2055133 voor de vervoersdienst 

 
Ondersteuning bij belastingaangifte: 
Graag contact opnemen met:  
Jan Heuveling Tel. 2052151 
 
Regelmatig wordt er gezamenlijk geschilderd in  
MFA “de Rosdoek” door de schildersgroep. 
 
’t Blaaike: 
 
In ’t Blaaike vindt u de mededelingenrubriek van KBO-Wintelre, 
waarin de meest actuele informatie over onze activiteiten te vinden 
is. 
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Onderhoud Kerkhof. 
Al verschillende jaren wordt een groot deel van het onderhoud van 
de kerkhof en de omgeving van de kerk door leden van KBO, afdeling 
Wintelre verzorgd. Twee groepen vrijwilligers werken op toerbeurt 
op de begraafplaats op de 1e dinsdag van iedere maand en op de 3e 
maandag van elke maand. Ze houden zich bezig met klein snoeiwerk, 
het opruimen van bladeren en ander afval en het bijhouden van de 
graskantjes. Martien Roosen (dinsdagploeg) en Hans Oosterbosch 
(maandagploeg) zijn de voormannen van de beide groepen. De 
werkzaamheden vinden plaats in heel amicale en gemoedelijke sfeer. 
In de week voor Allerheiligen / Allerzielen wordt een maal extra op 
de kerkhof gewerkt, zodat er dan alles mooi verzorgd bijligt. Dit werk 
wordt door beide groepen in onderling overleg geregeld.  
Vanuit de KBO is Marcel van Hest de contactpersoon voor 
kerkhofwerkers en het Kerkbestuur. 
 
Werkrooster 2020 
Groep 1    Groep 2 
dinsdag 7 januari   maandag 20 januari 
dinsdag 4 februari   maandag 17 februari 
dinsdag 3 maart   maandag 16 maart 
dinsdag 7april    maandag 20 april 
dinsdag 5 mei    maandag 18 mei 
dinsdag 2 juni    maandag 15 juni 
dinsdag 7 juli    maandag 20 juli 
dinsdag 4 augustus   maandag 17 augustus 
dinsdag 1 september   maandag 14 september 
dinsdag 6 oktober   maandag 19 oktober 
dinsdag 3 november   maandag 16 november 
dinsdag 1 december   maandag 14 december 
Mogelijk moet dinsdag 5 mei eenmalig verzet worden naar woensdag 
6 mei i.v.m. de viering van Bevrijdingsdag. Dit kan door de mensen 
van groep 1 zelf beslist worden.        
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In memoriam  
 
In het afgelopen jaar  zijn de volgende KBO leden overleden:  
 30-01 overleed H. Wilting-v.d. Broek, Kerkstraat 26 
 11-04 overleed H. Oosterbosch-van Dooren, Kloosterstraat 5 
 26-06 overleed J. Ansems-van der Heijden, Vessem 
 01-07 overleed H. Senders , Past v.d. Heijdenstraat 14 
 16-09 overleed M. Hems-Rijnen, Molenweg 2 
 28-09 overleed A. van Hoof, Biemeren 5a 
 16-10 overleed H. de Groot-van Eeten, Kerkstraat 8 
 12-11 overleed E. v.d. Ven- v.d. Heuvel, Vessem 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit verlies. 
 
Nieuwe leden 
Hartelijk welkom voor de volgende dorpsgenoten die lid zijn 
geworden van onze KBO afdeling. 
 J. Daams, Kerkheide 7 
 J. van Hest, Willibrordusstraat 62 
 H. Rademakers, Groot Koemer 1 
 J. Rademakers- v. Schalk, Groot Koemer 1 
 R. Reniers- de Vries, Korenbloemlaan 9 
 M. Reniers, Korenbloemlaan 9 
 A. Reniers, Engelenburg 5 
 M.Dankers, Buntveld 9 
 F. Verblackt, Willibrordusstraat 48a 
 M. Verblackt- de Vooght, Willibrordusstraat 48a 
 J. Klessens, Willibrordusstraat 14 
 S. Klessens, Willibrordusstraat 14 
 J.Tholen, Margrietlaan 8 
 T. Tholen- Leemans, Margrietlaan 8 
 H.Vingerhoets, Kempkesveld 3 
 C. Vingerhoets, Kempkesveld 3 
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Uw lidmaatschap: 
 
De contributie bedraagt €  20,00 per persoon per kalenderjaar. 
Als u een machtiging afgeeft, zorgen wij de komende jaren voor de 
incasso van de verschuldigde contributie. 
Je ontvangt een lidmaatschapspasje 
 
Als je je ergens voor hebt opgegeven, waar kosten aan  
zijn verbonden, en je bent verhinderd, zijn wij genoodzaakt de kosten 
in rekening te brengen. 
Maak zoveel mogelijk de kosten voor een activiteit over via de bank, 
op de rekening van de KBO-Wintelre. 
Rek. nr. : NL72 RABO 0158 1033 27 
met vermelding van activiteit en je naam. 
Of het verschuldigde bedrag in een envelop met  
daarop  je naam en activiteit in de brievenbus bij 
de penningmeester. 
 
Adreswijzigingen aub zo snel mogelijk doorgeven aan de 
ledenadministratie, 

Rieky Klessens 
Willibrordusstraat 8 
5513 AC Wintelre 
Tel.: 040-2052759 / 06-41874777 
E-mail: f.klessens1@kpnmail.nl 
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Kortingen met uw KBO-Ledenpas 

Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden: 
- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%) 
- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (5%) 
- Coppelmans, Kapelstraat (5%) 
- Coppelmans, Sondervick (5%) 
- Durlinger Schoenen, Citycentrum (10%) 
- Prinsen Tools & Techniek (5%) 
- Heesakkers, Kapelstraat (10%) 
- Optiek Verhoeven (10%) op een complete bril 
- Verhoeven hoorcomfort: bij aankoop van een              
  hoortoestel kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten 
  en krijgt u (10%) korting op dit plan 
- Thuiszorgwinkel (10%) 
- Tuincentrum Groenrijk (5%) 
- Tipo Telecom, Meiveld 80 (10%) 
- Hedo, Computers, Burg v.Hoofflaan 95a (5%) 
- Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%) 
- Frans Jansen, Waalre (€2,50 korting omzetten videobanden 
  In DVD’s) 
- v.d. Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven (15%) 
- Lecoba BV (artikel afhankelijk 5-26%) 
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Activiteitenverslag van 2019.    

In 2019 hebben we als KBO Wintelre verschillende activiteiten gehad. 
 
Op dinsdag 22 januari was de informatiemiddag “Levenseinde”. 
Ondanks het slechte weer waren 80 personen aanwezig. De middag 
werd ingeleid door de Hr. v Berlo van KBO Den Bosch en Dr. van 
Bommel, Dr. v d Wouw, Dr. Perik.    
Een middag vol informatie over: o a. Palliatieve sedatie, Euthanasie, 
enz. maar vooral, ga in gesprek met uw naasten en familie. 
 
6 februari hebben we een rondleiding gehad bij Machinefabriek 
Wilting.  24 personen werden zeer welkom geheten door Bas v d 
Sande, een van de 4 eigenaren, gekocht met steun van een 
investeringsbedrijf. Een duidelijke uitleg en vooral blijven investeren 
in de toekomst. 
19 februari brachten 70 personen een bezoek aan de bierbrouwer 
Bavaria in Lieshout.  Na een interessante rondtoer door verschillende 
gebouwen, smaakte het biertje best. Bij terugkomst kreeg iedereen 
een tas met inhoud van de COOP. Een mooie middag met dank aan 
Ronnie Tholen. 
 
4 maart was de jaarlijkse carnavals middag.  125 personen waren op 
de gezellige middag aanwezig, die werd  georganiseerd door de 
Huifnarren en het KOK. 
13 maart was de demo hoeden maken door Mevr. Truus v. d. Burght.                                 
10 personen waren aanwezig. Truus had zich ter degen voorbereidt 
en na een duidelijke uitleg, werden na afloop de hoeden en mutsen 
gepast. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. 
 
Dinsdag avond 9 april was de opfriscursus verkeer. 54 personen 
waren aanwezig bij de presentatie door Menno Aalders, 
rijschoolhouder uit Vessem. Na de nodige uitleg, want onze 
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verkeerskennis moest toch wat bijgeschoold worden, kon men in het 
najaar het geleerde ook nog in de praktijk uitvoeren. 
23 april was de jaarlijkse ledenvergadering. 75 leden waren aanwezig 
in de Rosdoek. Met het jaarverslag van 2018  gelezen door de secr. 
Ella Fonken, financieel verslag door waarnemend penningmeester 
Jan Heuveling, bestuursverkiezing met de herverkiezing van 
voorzitter Marcel v Hest, afscheid van Wim ten Boske als lid van het 
bestuur. Nieuwe bestuursleden zijn: Harrie Antonise 
(penningmeester), Joke Hoeks en Willeke v Hoof als lid van bestuur.  
Na de pauze werd de middag afgesloten met een gezellig optreden 
van de schlagerzanger Ad van de Palen uit Reusel. 
 
60 wandelaars hadden zich aangemeld voor de wandeling met 
picknick op 15 mei. Na een mooie wandeling door het buitengebied 
van Wintelre, stond bij terugkomst alles klaar voor een heerlijke 
lunch. Complimenten voor de werkgroep en het gilde. 
 
Woensdag 19 juni was de busreis naar Oudenbosch en Willemstad. Er 
waren 33 deelnemers.  
 
Bij de avondwandelvierdaagse is KBO Wintelre vertegenwoordigd 
door 11 personen aan de 5 km, met een 3e prijs. 4 personen liepen de 
10 km. 
28 augustus was het happen en stappen. En weer stroomden de 
aanmeldingen binnen,  100 in totaal (meer kan de organisatie niet 
behappen) en zoals andere keren een succes.  
 
Op 11 september was de mode show, en er waren 30 dames en 1 
heer aanwezig, een zeer geslaagde middag. 
18 september was de fietstocht welke eerder was uitgesteld i.v.m. 
het warme weer. Met 58 deelnemers ging de fietstocht met picknick 
richting Oirschot. De lunch was bij het gilde van St Joris, met een 
museum bezoek bij de kazerne. Een mooie fiets route en een 
interessante dag. 
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9 Oktober lunch bij hotel CRAFT, 113 personen hebben deelgenomen 
aan een prima verzorgde lunch. 
Op 21 oktober hebben we in de Schalm in Veldhoven, het mooie 
bedrag van     888,15 Euro mogen ontvangen van het Rabo 
clubsupport. Deze bijdrage zullen we besteden aan een KBO 
activiteit. 
 
18 December vierden we  Kerst in De Rosdoek. Een zeer geslaagde 
middag, met verhalen, gedichten en lekker eten. Maar vooral het 
muzikale optreden van Silke, Mieke en Hanneke. En een groot 
compliment voor mevr.  El Heuveling die zoals altijd weer de kerst 
stukjes voor op tafel heeft gemaakt. 
 
Met dank aan alle werkgroepen die al deze activiteiten mogelijk 
hebben gemaakt. 
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Bestuur KBO Wintelre 
 
Voorzitter: 
Marcel van Hest 
Willibrordusstraat 60 
5513 AZ Wintelre 
Tel.: 040-2052184 
E-mail: m.van.hest@hetnet.nl 
 
Secretaris: 
Ella Fonken 
Margrietlaan 33 
5513 AM Wintelre 
Tel.: 040 2052146 
E-mail: a.fonken8@gmail.com 
 
Penningmeester : 
Harrie Antonise 
Korenbloemlaan 10 
5513 AV Wintelre 
Tel.: 040-2052329 
E-mail.: harrie.antonise@gmail.com 
 
Ledenadministratie: 
Rieky Klessens 
Willibrordusstraat 8 
5513 AC Wintelre 
Tel.: 040-2052759/ 06-41874777 
E-mail: f.klessens1@kpnmail.nl 
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Bestuurslid: (aftredend) 
Annie Hoppenbrouwers 
Willibrordusstraat 47J 
5513 AB Wintelre 
Tel.: 06-23755524 
E-mail.: hopwimannie@gmail.com 
 
Bestuurslid: 
Joke Hoeks 
Hemelrijksestraat 6 
5513 AL Wintelre 
Tel.: 040-2051760 
E-mail.: joke.ad6@gmail.com 
 
Bestuurslid: 
Willeke van Hoof 
Buntveld 18 
5513 BS Wintelre 
Tel.: 040-2052286 
E-mail.: hoofberner@hetnet.nl 
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