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PRESENTATIE VEILIGWONEN KBO– BRABANT 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelf-
standig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe 
kun je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, braak 
en val-incidenten? En hoe zit het met veiligheid in de directe 
woonomgeving?  
Op vrijdag 25 november komen vrijwilligers van KBO Brabant 
ons helpen om deze vragen te beantwoorden. Aan de hand 
van voorbeelden van alle dag wordt de veiligheid in de wo-
ning onder de loep genomen en krijgen 
de deelnemers handige tips om de veilig-
heid te vergroten. Onderwerpen welke 
aan bod komen zijn: 

• Veiligheid in en om de woning 

• Inbraakpreventie  

• Techniek in de woning  

Wat er Leeft 

Stichting Harapan zet 
zich in voor kansarmen 
in Indonesië. Als gevolg 
van de corona pande-
mie is extra hulp nog 
steeds nodig. Er is min-
der steun vanuit de 

directe omgeving, de 
kosten voor voeding, 
maar ook voor onder-
wijs zijn veel hoger dan 
normaal. De kinderen 
konden niet of nauwe-
lijks naar school daar-

om  waren er veel extra materialen no-
dig. Mede door de jaarlijkse speculaas-
actie heeft Harapan al veel kunnen be-
tekenen voor bovengenoemde centra. 
Ook u kunt steunen door een of meer 
pakken speculaas te kopen. Een pak met 
3 stuks  kost slechts € 2,50  

KERSTVIERING KBO-WINTELRE OP WOENSDAG 14 DECEMBER 

 Met kleine aanpassingen en tips kun je je huis al veiliger ma-
ken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met 
raad en daad te worden bijgestaan. 
 
Op deze middag kunt u ook een gratis huistest aanvragen. 
Samen met een hiervoor opgeleide vrijwillige woonadviseur 
loopt u door uw eigen woning om eens te onderzoeken op 
welke wijze u uw wooncomfort en -veiligheid kunt vergroten. 

 

Het is zeker aan te raden om te komen luiste-

ren. Op deze middag, 25 november van 14.00 

tot 16.00 in de Rosdoek, worden uw vragen 

over veilig wonen beantwoord en wordt gewe-

zen op zaken waar u nog niet aan gedacht hebt. 

SPECULAASACTIE  HARAPAN BIJ DE KERSTVIERING 

Belangenvereniging voor senioren 

Op woensdag 14 december vieren we in 
gemeenschapshuis de Rosdoek onze 
Kerstviering. We beginnen de middag 
met een kopje koffie / thee en wat lek-
kers. Daarna brengen we de kerstsfeer 
binnen met het voorlezen van een kerst-
gedachte. Na een korte pauze gaan we 
luisteren en meezingen met het concert, 
met als thema Kerst, van het Kempisch 

Senioren Orkest. Het concert bestaat uit 
2 delen met een pauze en duurt bij el-
kaar ongeveer 1 1/2 uur. Na afloop van 
het concert (ongeveer 16.30 uur) begin-
nen we met het kerstdiner verzorgd 
door Mies van Loon. We hopen op een 
groot aantal deelnemers. Voor het op-
geven krijg je een apart aanmeldformu-
lier in de brievenbus. 

HET WAS EEN INTERESSANTE ECLIPS- LEZING 

Op vrijdag 28 oktober was het een hele mooie nazomerse 

dag. Eigenlijk te mooi om in de Rosdoek te gaan zitten luiste-

ren naar een lezing over het overlijden en de organisatie daar-

omheen. Toch hadden 15 geïnteresseerden de weg gevonden 

(of de moeite genomen) om naar het Eclips-verhaal van Mieke 

Artz en haar assistent/zoon Huub te komen luisteren. Het was 

een heel interessant verhaal dat Mieke vertelde over de voor-

bereidingen, de uitvaart en de nazorg. Alle aspecten die aan 

bod komen rond een uitvaart werden besproken en waar no-

dig toegelicht als er vragen werden gesteld. Het praten over 

het doodgaan is geen gemakkelijk onderwerp. Het ‘komen’ 

heeft meestal iets positiefs / feestelijks. Het afscheid nemen 

daarentegen zorgt vaak voor een mineurstemming en ver-

driet. Het overlijden hoort bij het leven en daarom ook voor 

de achterblijvers vaak van levensbelang om het afscheid zo 

goed als mogelijk te laten verlopen. Op een goede, intensieve 

manier afscheid kunnen nemen draagt bij aan het rouwproces 

en om het ‘niet-meer-zijn’ een mooi plaatsje te kunnen geven. 

Praat met je naasten over de wensen die je hebt bij overlij-

den. 



De lijst met het aantal adressen dat naar een seniorenwoning 
wil verhuizen is opgelopen tot 53 inschrijvingen. Recentelijk 
hebben we een paar gesprekken gevoerd met een vertegen-
woordiger van de gemeente Eersel. Wederzijds zien we het 
belang van het bouwen van meer seniorenwoningen in Win-
telre. De maatschappelijke verandering (te weinig handen in 
de zorg) en daardoor het samenwerken aan wonen en zorg 
voor de ouderen is voor beide partijen een uitdaging. Het zal 
niet van de ene dag op de andere lukken, maar er is nog 
steeds voortgang in de ontwikkelingen. Wat valt er nu te 
melden: 

• Een particulier initiatief dat heeft geresulteerd in een 
prachtig (voorbeeld) project in en rondom de voormalige 
pastorie kan plaats bieden aan 9 senioren (stellen).  

• Daarnaast zijn er enkele particuliere initiatieven waarbij we 
mogelijkheden zien voor een 12-tal seniorenwoningen. 

• Als werkgroep hebben we aan de gemeente een 3-tal loca-
ties voorgedragen voor het bouwen van seniorenwoningen. 

• De grondeigenaren hebben hun medewerking toegezegd 
tot verkoop. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeente dat 
we hier een paar mooie seniorenwoonprojecten kunnen 
gaan realiseren. 

• De gemeente gaat in 2023 beginnen met het ontwikkelen 
van een plan in de kom het dorp (verlengde Aangelag). Ook 
hier graag enkele seniorenwoningen op rollator- en rolstoel-
afstand van de belangrijke levensvoorzieningen in het dorp.  

Zoals je ziet en merkt, zitten we nog steeds in de beginfase 
van het Project Seniorenwoningen in Wintelre. Om het voort-
gangsproces van de genoemde projecten en plannen niet te 
verstoren is het niet mogelijk om meer gedetailleerde gege-
vens te verschaffen. Hopelijk kunnen we in een volgend 
voortgangsbericht meer duidelijkheid geven. 

VOORTGANG INITIATIEF PROJECT SENIORENWONINGEN 
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Overleden : Lena Tops en  Louis van Doorne  

Afgemeld  : Alfons Coppelmans en Theo Senders 

Verhuisd : Jo en Frida van den Biggelaar (Kerkstraat 36) 

Aangemeld : Peter en Agnes Verheggen (Korenbloemlaan)

   Steven en Inge Meertens (Kerkheide) 

Op zondag 20 november om 14.00 uur 
verzorgt het Kempisch Senioren Orkest 
het jaarlijks terugkerend Najaarsconcert. 
De activiteit wordt gehouden in het 
nieuwe MFA Hart van Hapert (Oude Pro-
vincialeweg 21 in Hapert). Op het pro-

gramma staat in het algemeen lichte, 
goed in het gehoor liggende muziek. Het 
Kempisch Senioren Orkest bestaat uit 
zo’n 50 muzikanten en viert dit jaar het 
25 jarig bestaan. Om ook in de toekomst 
te kunnen genieten van het Seniorenor-

kest werken we in de pauze aan de in-
standhouding van dit prachtige orkest. 
We houden dan een kleine loterij met 
leuke prijsjes. Wij verwelkomen u graag 
bij ons concert en de toegang is gratis. 

NAJAARSCONCERT KEMPISCH SENIORENORKEST 

LEDENMUTATIES 

Presentatie veilig wonen: 25 november 

Kerstviering: 14 december  

Als je ideeën hebt voor activiteiten in 2023 laat het we-

ten, alle ideeën zijn welkom 

DIVERSE WEETJES EN WATJES 

KBO– WINTELRE K’s & WORST 

KBO- afdelingen worden vaak geassocieerd met de K’s van 
Kaarten, Kienen, Koersballen en Keuvelen. Deze activiteiten 
dragen bij aan het voorkomen van de meest dreigende 
‘ziekte’ onder oudere mensen; het vereenzamen door het 
gebrek aan sociale contacten. Maar er is veel 
meer dat de KBO voor haar leden doet. Denk 
maar eens aan de strijd voor het optrekken van 
de AOW om de uitwerking van de inflatie tegen 
te gaan. En… er zijn nog veel meer aspecten 
waarbij de KBO haar leden kan bijstaan. Niet 
voor niets wordt de KBO een belangenbeharti-
gende vereniging voor haar leden genoemd. 
Naast de K’s werken we in Wintelre ook aan de WORST: 

Wonen in een passende omgeving waar men langer van de 
oude dag kan genieten. 

Ont(zorgen) en op elkaar passen als het allemaal niet zo ge-
makkelijk meer gaat 

Rechtsbijstand als men voor juridische vraagstukken komt te 
staan  

Stelselmatig lezingen organiseren op allerlei gebied 

Thuisadministrateurs opgeleid door de KBO helpen bij het in 

orde brengen van de administratie 

We zijn doende met het bouwen van seniorenwoningen met 
daarin geïntegreerd het elkaar helpen. Vroeger 
was het elkaar helpen iets normaals en onge-
schreven vastgelegd in de burenhulp. Wat vroeger 
normaal was moeten we nu blijkbaar weer leren. 
Op zich niet erg, want je bent nooit te oud… Zoals 
iedereen weet kun je bij het invullen van de belas-
tingformulieren de hulp van Jan Heuveling inroe-

pen. Waar we bij KBO- Wintelre nog wel behoefte aan hebben 
zijn vrijwilligers die voor de ouderen administratieve paperas-
sen willen afwikkelen. Bij de KBO worden voor Vrijwillige Ou-
derenadviseurs (VOA’s) en thuisadministrateurs speciale cur-
sussen gegeven. Als er leden zijn die interesse hebben om 
zo’n cursus te volgen, dan volstaat het zenden van een mailtje 
naar kbowintelre@gmail.com.  

mailto:kbowintelre@gmail.com

