
 

 

 

 

    

   

              Tafeltje-Dekje 3 Gangen Verwen Menu 

voor € 7,25 iedere dag met liefde vers  

bereid en warm bij u thuis bezorgd !! 

(misschien wel het lekkerste tafeltje dekje)  

Voor info en aanmelden tel 06-46714739  

of mail “pietjanssen0312@ziggo.nl” 

                                

      

   
Na zestien succesvolle edities wordt in 2019 de 17e editie van de 

“Senioren Expo Brabant” georganiseerd. Van 15 t/m 20 januari dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur met op 
16 januari een muzikaal optreden van het Senioren Orkest o.l.v. Willie van Bakel en op 19 en 20 januari 
“back to the 70s”  Vanuit Wanroij en Sint Anthonis vertrekt op vrijdag 18 januari een bus naar de 
Seniorenbeurs. Prijs incl. entree € 8,50 Wilt u mee met de bus ? Bel dan even Aad Overvliet  
( 06-11959857)  dan kijken we of er nog plaats is. 
 
Wat is uw pensioen nog waard? 

   

De KBO afdelingen in van het Land van Cuijk organiseren op 22 januari 2019 

in 't Wapen van Wanroij een themabijeenkomst over de toekomst-waarde van 

uw pensioen. Zoals u weet is dit zeer actueel omdat de 

AOW leeftijd telkens wordt opgetrokken en ook uw (aanvullend) pensioen 

wordt al jaren NIET geïndexeerd. Met name de lage rekenrente is daar een 

belangrijke oorzaak van. Onze regering is ook al jaren bezig om tot een 

oplossing te komen, helaas is dit onlangs weer mislukt. Dit is de reden voor ons om  Rob de Brouwer, 

pensioendeskundige van KBO Brabant, uit te nodigen voor een toelichting op de pensioenproblematiek . 

Kom dinsdag 22 januari 2019 Naar 't Wapen van Wanroij, aanvang 14.00uur. Zaal open 13.30uur. Graag 

opgeven op;  kbolvc@gmail.com  of          11959857 

 

25 januari 50 + Bal 

Landhorst maakt zich op voor het aanstaande Carnaval en samen met Carnavals 

vereniging “de Peelleuters” organiseert KBO Landhorst voor alle ouderen het 50 + bal. 

Dit keer op 25 januari a.s. in de zaal van Cafe Buitenlust. Er staat weer een keur van 

artiesten voor u klaar en de aanvang is 19.45 uur. Kom dus op tijd, en  de entree is net 

als vorig jaar € 2,== per persoon. U wordt verwelkomt met een kopje koffie of thee en 

het wordt nog feestelijker wanneer u “gekleed in carnavals outfit ” van de partij bent. 

 

Bezoek Provinciehuis op uitnodiging van het CDA. U heeft het vast gelezen in 

het  Wanroijs Nieuws. Verschillende leden hadden zich aangemeld voor een bezoek aan het Provinciehuis 

op 14 december jl. en in het programma zat ook een quiz verstopt. Hoofdprijs een bezoek aan de 2e 

Kamer in den Haag. Met die hoofdprijs gingen we dus naar huis en samen met het CDA plannen we nu 

een datum voor dat bezoek. Natuurlijk staan de winnaars boven aan de lijst om mee te gaan, maar we 

willen ook anderen de gelegenheid geven om onze Parlementaire Democratie nu eens van dicht bij te 

zien. Het totale aantal deelnemers is beperkt, dus als u er bij wilt zijn, ……..laat het dan z.s.m. weten op   

         06-11959857. 

 

 MaaltijdService Sint Anthonis heeft al haar klanten in december een leuke placemat kado 

gedaan. De placemat is afwasbaar en dus iedere dag te gebruiken en daarmee ziet de maaltijd 

er nog feestelijker uit. Bent u klant van de SMSA en heeft u de placemat per ongeluk niet 

gekregen ?  Bel dan even 06-46714739 De bezorger brengt er dan graag een voor u mee. 
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