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Bij ziekte of na ziekenhuisopname of een jubileum 
doorgegeven aan
 

Mevr. v. Bakel de Wit        Tel.: 040-2213198
Mevr. Otten-Jansens:        Tel.: 040-2213306
Mevr. Stokmans van de Looij   Tel.: 040-2216904
Zij brengen deze leden, namens ons allen, een bezoekje of sturen een kaartje.

          

 Ledenadministratie
Onze ledenadministratie wordt verzorgd door:
Anton van der Heijden
Velddreef 14   5581 JG  Waalre
Tel.: 2214329   
e-mail: velddreef  14@gmail.com        NL 75 RABO 0155 7098 95 tnv. KBO afd. 
Waalre  .

Nieuwe leden [juni/juli] Welkom als lid van S.V.Waalre  (KBO) 
Mevr. M. Nooyens                 
Dhr.   E. Liebregts
Mevr. T. Liebregts
Dhr.   B. Verbeek

Overleden † [juni/juli]   
Mevr. J. Versteegt  
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2019 Aug Activiteiten S.V. Waalre   (KBO) 2019

Elke maandag en vrijdag   “Jeu de Boules”  (Bij goed weer)
13.00 uur  Voor restaurant de oude Toren

05-aug Maandag “5e Fietstocht” van seizoen 2019
  11.00 uur vertrek vanaf het kerkplein

In juli en augustus kunnen we “Samen Eten” niet 
organiseren in het Klooster vanwege vakantie.

02-sept Maandag “6e Fietstocht” van seizoen 2019

11.00 uur vertrek vanaf het kerkplein

19-sept Donderdag “Najaarsreis”

Vertrek 8.30 uur Hoevenakkers

24-sept Dinsdag Een spelmiddag waarbij leuke prijzen 
zijn te                         winnen

Let Op NIET op dinsdag maar op woensdag                   

25-sept WOENSDAG  “uit Eten” bij een restaurant in 
Waalre

Nadere informatie in het nieuwsblad van september

Dinsdagmiddag 18 juni was er een interessant 
programma samengesteld voor onze leden door onze 
activiteitencommissie. Notaris Van der Veer met een lezing 
over het levenstestament en een Film over een reis door 
Zuid Amerika van Ton Roodeweel.
Er waren zo”n 35 bezoekers afgekomen op de middag hetgeen gezien het prachtige 
weer die middag niet tegenviel.
Notaris Van der Veer hamerde nog eens op het belang van het laten opstellen van een 
testament bij leven zodat een achterblijvende partner in geval van 
handelingsonbekwaamheid niet met problemen wordt opgezadeld. Ook kan daarin 
worden vastgelegd welke medische behandeling men wenst of niet wenst in de laatste 
fase van iemands leven.
Al met al een heel interessant verhaal van de notaris die ons opriep om met hem te 
bellen als men een afspraak wenst te maken.

Na de pauze was een luchtiger onderwerp aan de orde namelijk een prachtige film over 
een reis door Zuid Amerika van Ton Roodeweel en Yvonne. Prachtige filmbeelden van 
natuurlandschappen en ruige bergebieden werden afgewisseld met leuke uitstapjes in 
diverse dorpen en steden.
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Al met al een reisverhaal dat voor herhaling vatbaar is.
De activiteitencommissie.
 Najaarsreis september 2019

SENIOREN VERENIGING WAALRE
DONDERDAG 19 SEPTEMBER  

DE PAARDENTRAM &
MOSTERD

08.30 uur: Vertrek bij de Hoevenakkers 
 
Vandaag zijn we te gast in het prachtige natuurgebied de  
Veluwezoom,  en brengen we een bezoek aan het 

mosterdmuseum in Hanzestad Doesburg.  De Veluwezoom is geheel in eigendom van
natuurmonumenten en werd in 1930 het eerste nationale park. Het heuvelachtige 
gebied bestaat grotendeels uit gevarieerd bos, heide, en een enkele zandverstuiving. 
In het zuidelijke, meest heuvelachtige deel van het park liggen meerdere 
landgoederen zoals Heuven en Beekhuizen. Centraal in het nationaal park ligt het 
bekende uitzichtpunt de Postbank.  Doesburg was gunstig gelegen op de plek waar 
de Oude IJssel in de Gelderse IJssel stroomt. Hierdoor
groeide ze uit tot een sterke nederzetting.  Aan het einde
van de 15e eeuw keerde het tij echter. De welvaart van
Doesburg begon te tanen.  Doesburg was van een
handelsstad vervallen in een marktplaatsje. Een groot deel
van de inwoners leefde van landbouw en veeteelt. Slechts
als vesting had ze nog enige betekenis. In het centrum
van het oude Hanzestadje Doesburg staat de Van Ouds Alom Bekende 
Doesburgsche Mosterdfabriek met daarnaast De Gildehof, een pleintje met 
ambachtelijke winkeltjes en ateliers. In 1974 is de oude mosterdmakerij in Doesburg 
uitgebreid tot werkend museum en klein ambachtelijk productiebedrijf. U kunt de oude
molens en bijbehorende apparatuur van diverse verdwenen Nederlandse 
mosterdfabriekjes bezichtigen en zien en leren hoe de ouderwetse pure 
boerenmosterd vandaag de dag nog wordt gemaakt en hoe handmatig de potjes met 
mosterd worden gevuld. Zeker is, dat U met veel smakelijke ideeën naar huis gaat. U 
maakt kennis met een typisch oud Hollands ambacht.

Vanaf uw opstapplaats rijden we rechtstreeks naar de Heideroos in Eerbeek, hier 
wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee met een heerlijk stukje gebak. 
Ondertussen worden de paarden voor de tram gespannen, nadat u heeft kunnen 
genieten van de welverdiende koffie is het tijd voor een rit met de paardentram. Als 
iedereen een plaatsje heeft genomen in de tram gaan we aan een prachtige tour 
beginnen waarbij u kan genieten van de prachtige omgeving.  Als we weer terug zijn 
bij ons beginpunt is het alweer tijd voor de lunch, er staat een goed verzorgde 
koffietafel voor u klaar, waarbij uiteraard de kroket niet zal ontbreken. Na de lunch is 
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de tijd aangebroken om afscheid te nemen van onze gastheren en gastvrouwen, we 
vervolgen onze weg over de Veluwe om richting Doesburg te rijden. Aangekomen in 
Doesburg wordt u welkom geheten in het Doesburgs Mosterdmuseum, hier krijgt u 
een rondleiding met uitgebreide uitleg over de welbekende Doesburgse mosterd! 
Hierna heeft u nog even de gelegenheid om te genieten van het prachtige plaatsje 
Doesburg. Op een afgesproken tijdstip wordt u weer bij de touringcar verwacht en 
beginnen we aan onze thuisreis. Uiteraard is deze dag niet compleet zonder dat we 
deze gezellige dag afsluiten met een heerlijk drie gangen diner, waarna we u weer 
met een voldaan gevoel retour brengen naar Waalre, waar u nog kan nagenieten van 
deze fijne dag. 

Voor de mensen die moeilijk ter been zijn hebben wij besloten om voor deze 
uitstap een liftbus in te zetten. Dit maakt het instappen makkelijk!

Schrijf u snel in voor deze dagtocht want vol = vol!! 
Er zijn maar 54 plaatsen beschikbaar in de bus.

20.30 uur: Thuis.

Bij de reissom is inbegrepen:
Vervoer per luxe touringcar
Koffie met gebak
Rit met de Paardentram
Koffietafel met kroket
Entree en rondleiding Mosterdmuseum
Het 3-gangen diner

De prijs van deze tocht bedraagt: € 79,00 per persoon
Uw reisleider,

Frans Tegenbosch, Tel: 2213958 Hans van Greunsven, Tel: 2215604
Het Fort 49 Loonderweg 37
5581 AB Waalre 5581 JA Waalre            
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Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre

De eerstvolgende bijeenkomst in het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre 
is op dinsdag 20 augustus a.s.  De locatie is zoals gebruikelijk café-zaal 
de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32).

Het onderwerp van de avond is ‘Dementie en vergeetachtigheid'.          
Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand zich tijdelijk iets niet 
kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof 
deze voorgoed is verdwenen.                                                                        
Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur.                      
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.                                
Meer informatie:  René van Nieuwkuijk, tel. 
06.19373374renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

Koersbal

Op maandag 27 mei is de laatste koersbalmiddag gehouden. Er waren 10 
deelnemers die gingen strijden om een finaleplaats. Het was vanouds weer een 
gezellige middag met twee potentiële nieuwe deelnemers.
Er was cake bij het pauzedrankje tijdens geanimeerde gesprekken.
Er waren drie prijzen voor de allerbesten. 
De score na 10 middagen, waar de zeven beste scores meetelden, zijn:

1 Agnes Krijnen 175

2 Nellie v.d. Wakker 166

3 Ans Verhoef 156

4 Corry Stokmans 153

5 Tonny de Bie 144

6 Coby van Nuland 120

7 Tiny de Wit 115

8 Hanny Baltes 112

9 Mia Konings 104

10 Marjan Donkers 96

Na een welverdiende vakantie gaan we weer op 9 september verder. Uiteraard 
zijn nog steeds nieuwe belangstellenden welkom. 
Groeten van Jan en Hans
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MAX Fysio Training Waalre
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Heeft U iets te vieren?
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Puzzel 39 aug 2019

Horizontaal

1   Arbeiders --- Afk. Pers. Stand. Uitrusting.
2   Vogelsoort --- Rivier Nederland.
3   Water in Brabant --- Ongeveer.
4   Rond stukje hout --- Koud --- Bijenhouder.
5   Am. Zangeres --- Pijltjes gooien --- Afk. Vrije Tijd.
6   Niet glad --- Europeaan --- Kriebel.
7   Zonder Vergunning --- Meisjesnaam --- Friesche Naam.
8   Papegaai --- Klaar --- Beest --- Voor.
9   Nog --- Afk. Stoomschip --- Vuur --- Specerij.
10  Lengtemaat --- Veel --- Meisjesnaam.
11  Vogelbek --- Wat --- Kanckebrood.
12  Rivier in Italië --- Souvenir --- Duivel.
13  In de dierentuin --- Reus.

Verticaal

1   Ned. Provincie --- Vader.
2   Afk. Rooms Katholiek --- Betaalmiddel --- Wasmiddel.
3   Lompe zware kar.
4   Afk. Niet Thuis --- Pa --- Lange Weg.
5   Filiaal --- Hokje.
6   Afk. Wereld Record --- Inv. L C --- Kortschrift.
7   Afk. Yard --- Eldo.
8   Getroffen --- Twaalf min een is . . . --- De Kip en het . . . .
9   Afk. Kilometer --- Bedenken --- Gij.
10 Straatplein --- Man van Tina Turner.
11 Afk. Radio en TV --- Lux. --- Niet met twee.
12 Brabantse Achternaam --- Vulkaan op Sicilië.
13 Afk. Lagere School --- Enkel --- Geld bewaarplaats.
14 Russische Meisjesnaam --- Inv. D S.
15 Allert --- Afk. Kosten Koper --- Muziekinstrument.
16 Inv. N K V --- Plaats in Gelderland --- Meisjesnaam.
17 Tweezang --- Muzieknoot --- Hemellichaam.
18 Afk. Senior --- Andere naam Nederland.
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De letters uit de volgende vakjes vormen de oplossing van de
puzzel:

4/4--9/2---9/2---1/8  6/3—12/2---5/11---10/1---5/12  6/10---4/14---7/2---5/12

1/1--7/9--3/7--12/2--9/13--2/4  11/17--10/9  12/7---2/1  7/3---1/7---3/15--5/12
  

2/8---5/6---9/9---11/12---1/7---8/17---1/3---2/9  4/14---7/14---10/6

1/9---2/12---8/2---12/16---4/14---7/14.                

Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 39 naar ankeencees@gmail.com
 of lever hem in op een briefje bij C. van Barschot, Marterlaan 17, Waalre  

Uit de goede oplossingen wordt dan iemand geloot en die krijgt een
bloemen bon van bloemenatelier Waalre

Uitslag puzzel 38: 
en is na loting gewonnen door  Mvr. MARJO v. BERKEL. Gefeliciteerd!

De prijs bestaat uit een fles wijn of bloemenbon van bloemenatelier
Waalre

Willibrorduslaan 16

Succes met puzzel 39
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mode & lifestyle
Willibrorduslaan 14 - Waalre – mantano.nl
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Notulen van de A.L.Vergadering 2019

Senioren Vereniging Waalre (KBO) 23 april 2019

Aanwezig: Het bestuur van S.V.Waalre (KBO)
Afmeldingen:
Hr. en Mevr. Roodeweel, Mevr. N. Ploos v. Amstel, 
Mevr. C. Versteegd, Mevr. F. Schrijvers, Hr. T. Cox, Mevr. R. Tegenbosch, 
Mevr. D. v. Bakel - v.d. Hurk, Hr. A. v.d. Heijden, Mevr. J. Verbunt, Hr. en Mevr. v. Barschot

Ongeveer 74 personen zijn aanwezig en geregistreerd. (incl. bestuursleden)

1. Opening en vaststellen van de agenda:
-De voorzitter, Harrie de Greef, verwelkomt iedereen. Speciaal de voorz. Van de
  Kring-Waalre.
-Van 16 leden welke ons in 2018 zijn ontvallen worden de namen voorgelezen
  waarna  een minuut stilte in acht wordt genomen.
-De agenda wordt vastgesteld en ongewijzigd aangenomen.
-Vastgesteld wordt dat 74 leden de vergadering vandaag bezoeken. 
 10 leden hebben zich afgemeld dat ze verhinderd zijn.

           2. Notulen van de A.L. Vergadering van 17 april 2018
De notulen worden doorgenomen en er worden geen op/of aanmerkingen gemaakt, dus 
notulen ongewijzigd goedgekeurd.
Ondertekening kan plaats vinden en de notulen van A.L.Vergadering 2018 kunnen worden 
gearchiveerd.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Een mededeling van de gemeente was zeer belangrijk voor onze vereniging
En dat is de bevestiging dat “het Klooster” is verkocht met in het contract een toezegging dat 
de gebruikers van het klooster voor 10 jaar nog gebruik mogen en kunnen maken van 
sommige ruimtes van het Klooster tegen betaalbare prijzen.
De prijzen zullen wel geharmoniseerd (gelijk getrokken) tussen “de Pracht”, Huis van Waalre, 
en “het Klooster”

4. Mededelingen:
Rabobank Clubkas actie:
In 2018 hebben wij als vereniging deelgenomen aan de Rabobank Clubkas 
Op 17 mei 2018, hebben wij de cheque in ontvangst mogen nemen van deze actie, opbrengst  € 
352,50  (een welkome aanvullingvoor onze eigen clubkas)

Contributie blijft in 2019 en 2020  € 21,00  voor 2021 is dit nog onzeker.

5.  Kring Waalre  (Jan v. Zon)
Voorzitter Jan v. Zon gaf enige inkijk in het werk van de Kring Waalre
Dit jaar zijn er diverse contact bijeenkomsten gehouden samen met zorgverleners
en de gemeente die daarin nauw samenwerken met de andere ouderenorganisaties in Waalre. 
Ook organiseert zij bijeenkomsten meestal samen met belangenbehartigende andere  
organisaties. Het overleg met de Seniorenraad is nog steeds niet wat het zou moeten en kunnen 
zijn. Dit punt werd nog even verder aangestipt door Voorz. Harrie de Greef. Deze heeft nog een 
als laatste een brief naar de senioren raad gestuurd maar tot dusver nog geen reactie terug 
gehoord.
Op 23-mei-2019 organiseert de kring een contactmiddag in het Huis van Waalre
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Aanvang 14.00 uur deze bijeenkomst is dus voor A.S.V. en S.V.Waalre (KBO)
Een belangrijk programma punt is De Commissie die de Burgerschuldhulpverlening (BSH) 
heeft opgezet in Waalre en waar allerlei plaatselijke organisaties in samenwerken. Zij 
presenteren zich voor onze beide verenigingen.
De voorzitter bedankt Jan voor kort overzicht van het reilen en zeilen van de Kring.

 
6. Leden Jubilea

 Hr. en Mevr. Schulten werden beiden met hun 25 jaar lidmaatschap gefeliciteerd door de 
Voorzitter en deze overhandigde aan hen de Oorkonde van KBO-Brabant  natuurlijk werden ze 
van een boeket bloemen voorzien.

Aansluitend werden enkele heren van het bestuur gehuldigd. Voor deze huldigingen werden 
enkele agendapunten even overgeslagen,  dit omdat Cees voor een medische afspraak wat 
vroeger moest vertrekken.

De Hr. Arie Schippers, “Lid van Verdienste” (Arie stelde zich niet meer herkiesbaar) daarom 
werd er afscheid van hem genomen. De Voorz. bedankte  Arie voor zijn werkzaamheden, en Arie
werd door het bestuur benoemd tot “Lid van Verdienste” van onze vereniging. Harrie 
overhandigde Arie de daarbij behorende Oorkonde en cadeaubon en voor zijn vrouw Coby 
natuurlijk een boeket bloemen.

De Hr. Cees v. Barschot, “Erelid”  de Voorz. mocht namens het bestuur mededelen dat Cees 
voor zijn vele werkzaamheden jarenlang in aanmerking kwam om tot “Erelid” van onze 
vereniging benoemd te worden. De aanwezigen stemden hiermede in. Harrie overhandigde aan 
Cees een Oorkonde “EreLid” van S.V.Waalre, cadeaubon en een boeket  bloemen.

De Hr. Joop v. Bakel, “Erelid”  de Voorz. mocht namens het bestuur mededelen dat Joop voor 
zijn vele werkzaamheden en het invullen van diverse bestuursfuncties ook in aanmerking kwam 
om tot Erelid van onze vereniging benoemd te worden. De aanwezigen stemden ook hiermede 
in. Harrie overhandigde aan Joop daarna de bij behorende Oorkonde “EreLid” van S.V.Waalre 
met cadeaubon, en aan Jeanne een mooi boeket  bloemen.  
(Het was voor Joop evenals voor Cees een echte verrassing)

7. Jaarverslag 2018
Met behulp van de beamer werd met Powerpont  een overzicht gegeven van de vele activiteiten 
welke diverse commissies in het jaar 2018 voor onze leden hebben georganiseerd. Alles bij 
elkaar is dat ieder jaar een hele lijst.

Leden en verloop in 2018
• Stand per 1-1-2018  426
• Overleden    16
• Verh. en opgezegd    23
• Nieuwe leden    13  
• stand per 1-01-2019  401
(Nu 23-04-2019 hebben we weer een ledental van 422)

Belangenbehartiging
• De belangenhartiging is door de Kring overgenomen van het bestuur S.V.W.
• Kring Waalre :
      Overleg met KBO-Brabant, Senioren raad, PVGE, ASV, SVW, en Gemeente.
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Bestuur: 2018 
• H. de Greef 
• J. v. Bakel 
• Th. Wouters
• M. Verhoeven
• R. v.d. Plassche 
• C. v. Barschot
• A. Schippers
• H. v. Greunsven 
• Rieky Derks

Bijeenkomsten “Cultureel 2018”
Carnaval met Torentutters
• “Spelmiddag” Spellen enz.    “Oudhollandse spelen”
• St. Jozefviering
• St. Nicolaasmiddag 
• “Kerstviering” door “Efkes Schruwwen”

Bijeenkomsten “Muzikaal 2018”
• "de Nachtegalen" zang
• “Het Kempen Swingcombo” o.l.v.    Han van der Made
•   Klassieke Muziek  Coen Jansen

 
Bijeenkomsten “Informatie 2018”  
• Lezing  door      Josua Ossendrijver 
• Informatie:        OV chip kaart / Taxbus enz. 
• “ CUBIGO” Senioren platvorm van KBO-Brabant 
• “Klein geluk voor de Mantelzorger” Maria Grijpsma 
• Jaarvergadering 

Kaart-avonden (rikken)  2018
      Liefhebbers kunnen zich nog aanmelden!!

Reizen 2018
• Voorjaarsreis
• Najaarsreis
• Middaguitstapjes

Gezellig met leeftijdgenoten eten 2018
• Samen eten
• Kerstdiner
• Eten in restaurants in Waalre 

Sport en beweging (binnen) 2018
• Koersbal     
 Ook voor het koersballen kunnen zich nog nieuwe leden melden.

Sport en beweging (buiten) 2018
• Wandelen   
• Jeu de boules (Bij goed weer 2x in de week)
• Fietstochten 
• Kerkhof onderhoud.  (Nog nieuwe tuinmannen gevraagd?)
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      Zieken / Jubilea’s bezoeken 
• Ziekenbezoek  
• Bezoek  bij 90/95 jarige 
• Bezoek  bij Jubilea’s 

     Ondersteuning Ouderen 
• Invullen belasting formulier 
• Hulp bij aanvraag of wijzigingen van Huurtoeslag / Zorgtoeslag 

 
Pc. groep 
• Pc. inloop              (Kleine Pc. problemen samen oplossen)
• Pc. cursussen   zoals Excel / Windows 10 / office word

Oorkondes bij jubilea 2018
• Een lid de oorkonde van KBO-Brabant uitgereikt voor  25 jaar  lidmaatschap

aan Mevr. W.M.J. Dingen – Bruininckx 
• Het 30 jarig lidmaatschap van (Erelid) Hr. P. Heijmans 

Vrijwilligers 2018
• Bezorgers van “Nieuwsbrief en ONS” 
• De vrijwilligers onze Koffie dames
• Alle vrijwilligers zijn in 2018 op een gezellige barbecue uitgenodigd

 
Vrijwilligers altijd welkom!! (meld U aan)

Wij hebben veel actieve leden en veel vrijwilligers.
Toch blijven wij op zoek naar mensen die iets willen doen voor de vereniging zoals bv. het 
Nieuwsblad samenstellen. 
Meld U aan bij de bestuursleden als U iets wilt bijdragen.

 
     Einde  beknopt Jaarverslag S.V.Waalre 2018 

8. Financieel verslag
De penningmeester, Theo Wouters, geeft een korte toelichting op de cijfers. 
We kunnen wel zeggen dat we een gezonde vereniging zijn, met gelukkig nog voldoende 
financiële reserve. Het overschot over 2018 bedraagt Euro 159,75. 
Aan de centrale KBO organisatie in Den Bosch moeten wij van Uw contributie van € 21,- een 
afdracht  Euro 11,93 doen. 
Voor dit jaar en komend jaar zal er geen contributieverhoging volgen. Wel is er door het 
wegvallen van subsidies van de Provinciale Staten een gat geslagen in de begroting van 
onze overkoepelende KBO organisatie. Naar oplossingen wordt aldaar gezocht.  Misschien 
wordt de afdracht per lid verhoogd?

9. Verslag Kascontrolecommissie / Verkiezing nieuwe kascommissie
Hr. Jan Meurs en Mevr. T. de Wit hebben de kas 
gecontroleerd. De Mevr. de Wit leest de ondertekende verklaring voor, waarin aangegeven 
staat dat alles naar behoren en duidelijk in orde bevonden is. Zij bedankt de penningmeester 
en het bestuur namens de kascommissie voor hun inzet voor de vereniging. Zij stellen aan de
vergadering voor om de penningmeester en het totale bestuur te dechargeren voor hun beleid
in 2018 van de S.V.Waalre
Ook een bedankje en applaus voor Theo is op zijn plaats.

De kascommissie zal voor 2019 bestaan uit  en Jan Meurs. en Frans Tegenbosch en als 
Reservekandidaat  heeft zich Hans Baltes spontaan aangemeld. Bedankt
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10.Bestuurs verkiezingen  en afscheid  in 2019
Aftredend en herkiesbaar
Hr. H. v. Greunsven
Hr. C. v. Barschot

     Hr. H. de Greef

Aftredend en niet meer herkiesbaar
Hr.  Arie Schippers

   Uitreiken van Oorkondes  zie agenda punt 6.

11. Rondvraag:
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt !!

Er kwam wel een vraag naar voren voor ondersteuning.
Jozef Stokmans verzorgt de verdeling van het “Nieuwsblad en de “ONS”
Tevens bezorgt hij nog zijn eigen rayon, nu komt het enkele keren per jaar voor dat er een 
van de andere 10 bezorgers door ziekte / vakantie enz. niet zijn of haar rayon kan voorzien 
van de nieuws papieren, Jozef nam dan ook het rondbrengen van dat rayon voor zijn 
rekening. Hiervoor dus een nood oproep van Jozef  om een of enkel reserve rondbrengers 
aan te stellen.
Prompt meldden zich 3 vrijwilligers zich hiervoor.
Hr. P. Couwenberg, Mevr. Baltes er Jan v. Zon Allen bedankt voor de aanmelding.

Frans Tegenbosch: vermelde dat S.V.W. nogmaals in Waalre in gebruik is
Als afkorting voor een vereniging 
(Harrie dacht dat dat geen probleem is omdat wij als we het goed op gebruiken altijd noteren 
als “S.V.Waalre   (KBO)”

12.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en stelt voor om gezellig met het kienen te  beginnen.

Waalre, 23 april 2019

Joop v. Bakel.

Secr: S.V.Waalre  (KBO)
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Antwoordstrookje Voorjaarsreis 19 september 2019

De prijs voor deze reis bedraagt €79,00 p.p.
U gelieve het antwoordstrookje uiterlijk 11 september 2019 met het inschrijfgeld
in te leveren bij 
Frans Tegenbosch, Het Fort 49, 5581AB Waalre tel. 040-2213958 of
Hans van Greunsven Loonderweg 37, 5581JA Waalre tel 040-2215604

U kunt het bedrag eventueel ook overmaken op rekening NL 75 RABO 01557 
09895 t.n.v.
KBO afd. Waalre met vermelding van NAJAARSREIS 2019  

      U DIENT TEN ALLE TIJDEN UW ANTWOORDSTROOKJE IN TE LEVEREN
____________________________________________________________________

Naam:______________________________________________________________

Adres:_______________________________telef:__________________________

Geeft zich op met __________ personen voor de dagtocht op 19 september 2019
                                                   

Mariet Wielders fotografie
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