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VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 

Zaterdag 18 februari Carnavalsmiddag 

Woensdag 15 maart info middag  

Woensdag 19 april Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 12 mei wandeling met lunch 

Dinsdag 6 juni fietstocht met picknick 

Vrijdag 18 augustus Happen en stappen 

Maandagavond 2 oktober modeshow 

Woensdagmiddag 20 december kerstviering 

Zet deze datums alvast in uw agenda. 

Wat er Leeft 

Tijdens de infomiddag van 15 maart wordt gesproken over 
phishing, bankpasfraude en meer over het financieel oplichten 
van mensen. Deze zeer interessante en belangrijke middag begint 
om 14.00 uur in de Rosdoek. 
 
Op woensdag 19 april houden we onze Algemene Ledenvergade-
ring in de Rosdoek.  Aanvang  13.30 uur. Tijdens de vergadering 
nemen we afscheid van Marcel van Hest als voorzitter. Na het 
serieuze (vergader) gedeelte krijgen we een pauze. Daarna laat 
Mark Kapteijns enkele van zijn mooie natuurfilms zien. Een paar 
weken voor de ALV krijg je de vergaderagenda in de bus. 

Belangenvereniging voor senioren 

Het ziet er altijd heel erg netjes en verzorgd uit rondom de 

kerk en op het kerkhof. Dat hebben we te danken aan enke-

le KBO-leden die maandelijks in 2 ploegen schoffelen, 

spitten, harken en alles netjes opruimen. Ook de honden-

poep die met regelmaat tot ergernis leidt bij de noeste wer-

kers wordt verwijderd. De ploeg van Martien Roosen be-

staat uit: Paul Huijbers, Martien van den Bosch, Leo Span-

jers en Harrie Beerens. In de ploeg van Hans Oosterbosch 

zijn Martien van der Aa, Tinus van den Bosch, Henk van Ge-

stel en Wim Verhagen actief. Mieke Huijbers en Betsie Snel-

ders zorgen tijdens de rustpauze in het Parochiehuis voor 

de koffie. Om de hondenbezitters er op te wijzen dat het 

kerkplein geen hondentoilet is zijn hondenpoepverbods-

bordjes geplaatst. De beide ploegen zouden graag uitbrei-

ding zien van het aantal helpende handen. Dus als je eens 

per maand op een maandag of dinsdagmorgen wat tijd 

hebt om te komen helpen ben je van harte welkom. Het is 

geen zwaar fysiek werk, dus ook dames die graag wat tuin-

werk doen zijn van harte welkom. 

INFOMIDDAG EN LEDENVERGADERING 

Voorzitter: Marcel van Hest, Willibrordusstraat 60, 040-2052184 

Secretaris: Ella Fonken, Margrietlaan 33, 040-2052146 

Penningmeester: Harrie Antonise, Korenbloemlaan 10, 040-2052329 

Bestuurslid: Joke Hoeks, Hemelrijksestraat 6, 040-2051760 

Bestuurslid Riek Klessens: Willibrordusstraat 8A, 06-41874777 

Bestuurslid Frank Verblackt: Willibrordusstraat 48A, 06-24409008 

Bestuurslid Ad van Mol: Willibrordusstraat 7, 06-13817000 

Het e-mailadres van KBO Wintelre (secretaris Ella Fonken):  

kbowintelre@gmail.com 

Voor ondersteuning bij belastingaangifte: Jan Heuveling, 040-2052151 

BESTUURSSAMENSTELLING KBO WINTELRE 

KBO-ERS HOUDEN HET NETJES ONDER DE TOREN 

“In je eentje zitten piekeren, daar schiet je niets mee 

op…” Naarmate we ouder worden, speelt het verleden 

een steeds grotere rol. We vragen ons af wat we goed 

hebben gedaan en wat minder goed. We vinden het 

lastig om nieuwe contacten te vinden. Of de relatie met 

de kinderen is moeizaam. We voelen ons dankbaar 

voor gebeurtenissen in ons leven. Ook kan er spijt of 

boosheid zijn.   

Kortom: we hebben zingevings- of levensvragen. Die 

kunnen moeilijk bespreekbaar en lastig zijn om mee om 

te gaan. Voor dergelijke vragen heeft KBO-Brabant, 

‘Ons Gesprek’ ontwikkeld. U kunt zo'n gesprek aanvra-

gen bij KBO-Brabant. Er wordt dan gezocht naar een 

goede gesprekspartner voor u. De gesprekken brengen 

rust in hoofd en hart, omdat er zonder oordeel geluis-

terd wordt. Er is ruimte om te praten, gedachten te 

ordenen en nieuwe inzichten te ontwikkelen.  

Telefoonnummer KBO Brabant: (073) 644 40 66  

      EEN GOED GESPREK 



In verband met de feestdagen en de jaarwisseling was het 
even stil wat betreft het nieuws rondom het KBO- initiatief 
voor het bouwen van seniorenwoningen. Achter de scher-
men zijn er volop ontwikkelingen om het plan meer vaste 
vorm te geven. In de krant leest men steeds vaker berich-
ten over de verplichting om woningen te bouwen. En ook 
dat de bezwaarprocedures worden aangepakt om het 
bouwproces in een volgende versnelling te brengen. Rond 
het project Pastorie en de -tuin is het ook even stil. Mar-
tien van Mol is doende om mensen te vinden om in het 

hofje te gaan wonen. Er is een bijeenkomst geweest met 
gegadigden, maar sommigen hebben te kennen gegeven 
toch niet verder te gaan in dit project. Dat heeft wel voor 
wat ‘praat’ gezorgd in het dorp. Men heeft het over de 
grootte en de kosten, terwijl deze nog niet definitief be-
kend zijn. Op een hofje gaan wonen, waar burenhulp van 
groot belang is, vraagt om een juiste instelling. Als je nu 
groot woont, zul je moeten inleveren. De vraag is of je 
daar aan toe bent. We hopen dat dit project toch be-
woond gaat worden door Wenterselse senioren.  

VOORTGANG INITIATIEF PROJECT SENIORENWONINGEN 
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Overleden :  Wieza van Doorne-van der Velden (Engelenburg)  

Afgemeld  :  Adrie Reniers (Engelenburg)  

Verhuisd :  - 

Aangemeld :  Johanna Broeckx (P.a. Kerkstraat)   

    Henk en May Kwinten (Koemeershoeve)  

  Wij heten de nieuwe leden van harte welkom 

FIETSTOCHT 
Op dinsdag verzamelen de KBO-ers die graag een eindje 
fietsen zich met hun stalenros bij het kapelletje op het 
kerkplein. Meestal zet de stoet met fietsers zich om 13 
uur in beweging om zo’n 40 tot 45 km rond te toeren in 
de mooie omgeving van Wintelre en de omliggende dor-
pen. Op de laatste dinsdag van de maand vertrekt men al 
om 10.00 uur voor een wat langere tocht van ongeveer 
70 km. Onder leiding van Wim Verhagen en Jelle van 
Asten trapt het groepje fietsende KBO-ers in een door 
iedereen te volgen, gezapig tempo door het Brabantse 
Land. In de wintertijd wordt er natuurlijk niet gefietst, 
maar als er weer katjes aan de wilgen hangen (maart -
april) springt men weer op de fiets. De deelnemers heb-
ben een groeps- App waarmee de organisatoren de fiet-
sers op de hoogte houden van de fietsplannen. 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

LEDENMUTATIES 

In de laatst verschenen nieuwsbrief hebben we dit ook onder de 
aandacht gebracht. Bij KBO- Wintelre hebben we maar één persoon 
die KBO-leden vooruit helpt bij administratieve rompslomp. En dat 
is Jan Heuveling die behulpzaam is bij het invullen van belastingfor-
mulieren. We zouden graag een paar mensen meer hebben die de 
leden helpen bij licht administratief werk. De KBO is er voor de be-
langenbehartiging van de senioren. Bij de KBO noemt men dat Vrij-
willige Ouderenadviseurs (VOA’s) en thuisadministrateurs. Hiervoor 
worden speciale gratis cursussen gegeven. Als je interesse hebt om 
zo nu en dan je leeftijdsgenoten te helpen op administratief gebied, 
stuur dan een mailtje naar kbowintrelre@gmail.com 

KOERSBALLEN 
Koersballen is een bijzonder leuk spel en ook nog eens goed 
voor de broodnodige beweging die je als senior vaak tekort 
komt. Wat let je om op de maandagmorgen tegen half tien 
naar gemeenschapshuis de Rosdoek te gaan voor een paar 
potjes koersbal. Rien van Loon en haar medespelers verwel-
komen je graag om het koersbalspelletje te leren. Je bent 
flink in beweging bij het bukken, strekken, gooien en weer 
oprapen van de koersballen. 

VOLKSDANSEN 
Maria Klessens is elke maandagmiddag van 13.30 uur tot 
14.30 uur in de Rosdoek te vinden om met de dans liefheb-
bende senioren uit Wintelre te volksdansen. Je mag zowel 
met z’n tweeën komen, als alleen zonder partner. Bij het 
volksdansen draait het om de gehele groep en niet om dans-
stelletjes. Even de besognes van alle dag vergeten en gezel-
lig samen iets doen. 

DE ‘WORST’ VAN KBO-WINTELRE 

• Op de 1e woensdag van de maand om 
10.30 uur kan iedereen in het Kempkeshof 
terecht om een kopje koffie te drinken en 
wat te buurten met leeftijdsgenoten. 

• Zondag 23 april om 14.00 uur verzorgt het 
Kempisch Senioren Orkest een Voorjaars-
concert in het MFA Hart van Hapert. 

DIVERSE WEETJES EN WATJES 


