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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 [juli/aug]       Welkom als lid van S.V.Waalre  (KBO) 
Dhr.  Dahmen, H.L.M.
Mvr.  Dahmen, M.W.L. 
Dhr.  Doorakkers, L. 
Dhr.  De Bie, A  

Overleden † [juli/aug] 
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Activiteiten Sept  S.V.Waalre   (KBO) 2019
Elke maandag en vrijdag   “Jeu de Boules”  (Bij goed weer)
13.00 uur  Voor restaurant de oude Toren

Elke 2de en 4de Maandag “Koersbal” (in de maanden jan t/m mei en sept t/m dec)
13.30 uur “Restaurant de Doelen” Kosten 3 €  bijdrage (incl. 1 consumptie)

Elke 2de en 4de Woensdag “Kaarten” (in de maanden  jan t/m mei en sept t/m dec)
19.30 uur in “Het Klooster”

Elke donderdagmiddag “DANSEN” met de EWD dansgroep
Aanvang 13.30 t/m 14.30 uur in “het Klooster”
Kom eens langs en kijk of dit een gezonde bezigheid is voor U.

02-sept Maandag  “6de fietstocht” seizoen 2019
11.00 uur vertrek vanaf het kerkplein

10-sept Dinsdag “Samen Eten”  (opgeven voor 1ste van de maand)
12.00 uur in “het Klooster”

18-sept Woensdag Muziek blijft je bij 
Gratis matineeconcert voor mensen met dementie
Muziekgebouw Eindhoven Aanvang 14.30 uur Deuren open vanaf 13.00 uur

19-sept Donderdag  “Najaarsreis”                                                                                    
Vertrek 8.30 uur “Hoevenakkers”

24-sept  Dinsdag “Spellenmiddag” -->  **GAAT NIET DOOR AFGELAST**
Wegens diverse omstandigheden kan deze spelmiddag niet doorgaan!!!!!

25-sept Woensdag „Uit Eten“  bij het Brabants Genot   (inleveren voor  14-sept)             
Aanvang 17.30 uur (inschrijfformulier  blz. 16)

Voor in je agenda!!

07-okt  “7de Fietstocht“ Laatste fietstocht van seizoen 2019
11.00 uur vertrek vanaf het kerkplein
Omstreeks 14.30 uur worden we verwacht in de“Wever“ inschrijven verplicht € 5,-
Leden fietsclub ontvangen inschrijfformulier dus inleveren voor 23-sept-2019 

15-okt Dinsdag Veilig Verkeer
14.00 uur in „het Klooster“ gratis toegang
Rijschool Heezen. Kent U ze nog? Alle verkeersregels en situaties waar U  
mee te  maken heeft?

Voor iedereen is deze middag een geschikt “opfriscursus”. !!!
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Koersbal gaat weer van start.

Op maandag 9 september beginnen we weer. Er wordt gespeeld op elke tweede en 
vierde maandag van de maand in achterzaal van Café Restaurant De Doelen. We 
beginnen om 13:30 uur tot even na 16.00 uur. 
De kosten voor deze activiteit is €3 per keer en dat is inclusief een drankje in de korte 
pauze. Aanmelden hoeft niet; gewoon komen!

We hebben al een leuke enthousiaste groep, maar er kunnen er nog een paar bij. 
Maandag 9 september is dan een goed moment om het eens te proberen, want dan 
beginnen we ook weer met een competitie die tot eind december duurt.

Schroom dus niet om eens langs te komen. Ook zijn er mogelijkheden voor mensen 
die slecht ter been zijn. We houden hier natuurlijk gewoon rekening mee.

Hans Baltes
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Verhuizing penningmeester S.V. Waalre 

Beste Leden SVW ( KBO ) Waalre

Onze penningmeester Theo Wouters gaat verhuizen, exacte datum nog niet bekend, 
maar kan geen inschrijfformulieren / contributie enz. nog in de brievenbus aan de 
Hoogstraat 22 ontvangen.

Oud adres was :           Hoogstraat 22     5581 BK Waalre (hier niet meer inleveren)
Zijn nieuwe adres is: Scheerderij 10 5581 KA     ,,      (Voortaan hier  inleveren)

    ***************************************************************************

18-sept muziek blijft je bij.

Gratis matineeconcert voor mensen met dementie.

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Deuren open vanaf 13.00 uur Aanvang 14.30 uur.

Voor hen die vergeten, maar muziek altijd blijven herinneren.

Tijdens de Wereld Alzheimer Week organiseert Muziekgebouw Eindhoven  
samen met de Stichting Alzheimer er Nederland een speciaal concert voor 
mensen met dementie, samen met partner of (klein)kinderen. Het Golden 
Oldies Duo brengt herkenbare meezingliedjes van weleer ten gehore: 
ondermeer Vera Lynn, The Andrew Sisters, Doris Day en the Beatles zullen 
de revue passeren .

Van af 13.00 uur zijn de deuren van het Muziekgebouw geopend. We 
verwelkomen U met een kopje koffie of thee en een zoete lekkernij in de 
Grote Foyer op de eerste etage. Het programma start om 14.30 uur in de 
Grote Zaal en duurt naar verwachting tot 16.00 uur (zonder pauze)

Reserveer uw kaarten op: www.mgehv.nl/alzheimer

Of bel naar 040 2442020 (ma t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur)

Rolstoelplekken graag telefonisch reserveren in verband met 
beperkte beschikbaarheid
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Belangrijk!!!  Mededeling voor alle leden van S.V.Waalre (KBO)

Door persoonlijke omstandigheden zal met ingang van 1-jan-2020 onze penningmeester 
Theo Wouters op eigen verzoek aftreden en zal er een nieuwe penningmeester zijn 
werkzaamheden gaan overnemen. Theo blijft overigens wel deel uitmaken van het bestuur.

De voorgenomen nieuwe penningmeester is de heer Lou Doorakkers, gepensioneerd 
registeraccountant.

Aangezien de contributie-inning, een van de taken van de penningmeester, zeer bewerkelijk 
is neemt het bestuur zich voor om de contributie vanaf 2020 automatisch te gaan 
incasseren. 

In de komende maand zullen wij u vragen om een incassoformulier in te vullen, en  een geldig
E-mail adres samen met het ingevulde machtigingsformulieren aan ons te retourneren. 

Wij gaan ervan uit dat u mee wil werken aan automatische incasso iets wat bij veel 
verenigingen al lang gemeengoed is.

Het wordt een hele klus om alle formulieren tijdig terug te verwerken door ons en de bank, 
dus graag uw aandacht hiervoor.

Bestuur S.V.Waalre (KBO)
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Spoedprocedure CBR 

Reacties van KBO’ers na onze bemiddeling bij de spoedprocedure rondom 
rijbewijsverlengingen. 

Een ervan is deze. ‘Ik sta paf! Na ons telefoongesprek van 21 juni heeft u het CBR een mail 
gestuurd over mijn casus. Nog dezelfde dag ontving ik een mailtje van het CBR dat er een 
document was toegevoegd aan mijn dossier in “Mijn CBR”. Dat was de eerste reactie sinds 
een ontvangstbevestiging van mijn gezondheidsverklaring op 28 maart. Al mijn telefoontjes 
naar het CBR hadden nul komma nul eff ect, één mailtje van KBO-Brabant en bingo! Het 
resultaat: ruim voor de streefdatum heb ik mijn nieuwe rijbewijs kunnen ophalen. 

Kortom, ik ben u zeer erkentelijk!’ (info: Kbo-brabant)
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Heeft U iets te vieren??
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Puzzel 40 sept 2019

Horizontaal

1   Geschilderde eieren --- Hoeveel stuks.
2   Op de achterste plaats --- Plaats in Noord Brabant.
3   Afk. Nieuw Amsterdam --- Plaats in Friesland --- Russische Leider.
4   Afk. Naar aanleiding van --- een Pil moet je . . ..
5   Spijl --- Oude auto --- Is goed --- Inv. B K K.
6   Plaats in Drenthe --- Afk. Europ. Econ. Gemeensch. --- Achter na gaan.
7   Café bar --- Hoofd van de krant.
8   Sport --- Overgebleven.
9   Carnavalspak --- Toetje.
10  Mij --- Afk. Region. Stichting Zorgcentra Kempen --- In de tuin werken.
11  Nooit --- Na tien komt  . . . ---- Afleggen --- Gezamenlijk.
12  Afk. Eindhovens Dagblad --- Scheidsrechter.
13  Stad in Frankrijk --- Zo maar wat.

Verticaal

1   Hier moet ik wieden.
2   Water in Brabant --- Opp. Maat --- Koning.
3   Midvoor.
4   Halt --- Afk. Lage druk --- Gooien met pijltjes.
5   Afk. Winterseizoen --- Aardappels.
6   Tekening.
7   Een keer --- Stukmaker.
8   Rivier in Tsjecho Slowakije --- Inv. E N --- Niet waterdicht.
9   Ierland --- Stuurman zeilboot.
10 Vervelend --- Achternaam Umbeto --- Inv. E M.
11 Afk. Deciliter --- Afk. Kosten Koper --- Moderne danser.
12 Man van Tina Turner --- Watertje in Den Bosch --- Ademhalend.
13 Inv. O C --- S.O.S. --- Geen vijg maar . . ..
14 Kan --- Treuren.
15 Afk. Lagere Technische School --- Inv. G K --- Flinke meid.
16 Inv. A E A --- Engels voor Daartussen.
17 Inv. G N A --- Inv. K N I --- Inv. R N Z.
18 Stellage --- Lekker --- Meisjesnaam.
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De letters uit de volgende vakjes vormen de oplossing van de puzzel:

1/2---4/8---2/5   13/16---11/7   8/4---3/8---3/7---9/9---3/14   8/4---1/2---2/1
  

8/10  8/3---4/8---1/11---8/3---5/2---4/7   5/8---8/5---2/15---6/9---10/4

10/9---9/15   13/10---1/13---5/6---11/4---11/4---11/3---13/10---11/12---10/4.

Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 40 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 39: 
(Voor wordt niet gebokt zij de geit, achterom ist kermis)

en is na loting gewonnen door  Hr. de Vries Lindelaan 14. Gefeliciteerd!
De prijs bestaat uit een fles wijn of bloemenbon van bloemenatelier

Waalre
Willibrorduslaan 16

Suc      ces met puzzel 40
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mode & lifestyle
Willibrorduslaan 14 - Waalre – mantano.nl
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Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre

De eerstvolgende bijeenkomst in het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre 
is op dinsdag 24 september a.s.  

De locatie is zoals gebruikelijk café-zaal de Dommelstroom in Dommelen 
(Bergstraat 32).

Het onderwerp van de avond is 

‘Professionele ondersteuning na de diagnose dementie’.

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. 06.19373374  

E-Mail: renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

                                            11



Nieuwsblad  sept – 2019 – (202)

Informatiemiddag over hulpmiddelen

Op maandag 16 september organiseert werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap 
Waalre in het Huis van Waalre een informatiemiddag over hulpmiddelen. Zorgwinkel 
“Zorgcomfort De Kempen” uit Valkenswaard zal deze middag verzorgen. De deskundige 
zal een korte inleiding houden over de enorme hoeveelheid verschillende hulp- en 
gemaksmiddelen in het assortiment. Zij zullen een selectie van die hulpmiddelen 
meebrengen en tentoonstellen. Het betreft hulp- en gemaksmiddelen voor persoonlijke 
zorg, slapen, zitten, communicatie en mobiliteit. Er is voldoende gelegenheid voor de 
aanwezigen om gerichte vragen te kunnen stellen over die hulpmiddelen die patiënten 
met bijvoorbeeld dementie of Parkinson mogelijkerwijs (in de toekomst) nodig zouden 
kunnen hebben. Daarbij kunt u denken aan pillendoosjes (met instelbare tijdstippen), 
aangepast bestek, kalenderklokken, bed hulpmiddelen, bed textiel, glijlakens, 
toiletsteunen, loophulpen, rollators, opstapstoelen en nog veel meer. Zorgcomfort De 
Kempen is een specialist op het gebied van zitten, slapen en bewegen. Zij bieden 
uitleen, verhuur of verkoop van hulpmiddelen.

De informatiemiddag begint om 14.00 uur maar de zaal is open vanaf 13.45 uur. 
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht maar wij zouden het op prijs stellen als u 
even laat weten of u aanwezig zult zijn.

Aanmelden of meer informatie over deze middag bij Maria van Engelen, 

telnr. 0497-514746 mvengelen@welzijndekempen.nl

RABO Clubkas-support (stem voor SVW-Kas) 

Let op!!   Stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019

Problemen met stemmen meld U bij een van onze bestuursleden
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MAX Fysio Training Waalre
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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 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!     20.30 uur: Thuis.
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Antwoordstrookje Najaarsreisreis 19 september 2019  (ingevuld inleveren)

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 
RABO :      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:_______________________________telnr:__________________________

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

------------------------------------------------------------------------

Wees er snel bij !!!!
Er zijn nog 6 plaatsen beschikbaar in de bus.      
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Keuze menu 25 sept “Uit eten”  “Brabants Genot”

Op WOENSDAG 25 september gaan wij uit eten bij het BRABANTS GENOT, 

Aanvang 17.30 uur    (  inleveren en betalen voor  14-sept)

Kostprijs deelname 3 gangen €22,50.

Voorgerecht:      Pomodoro soep 

of Salade met huis gerookte kipfilet, cashewnoten, paprika blokjes,             
     kaassnippees en cocktaildressing 

of Salade met huis gerookte zalm, garnaaltjes, rode ui en dille

Hoofdgerecht : Varkensmedaillons met champignonsaus

of  Kipsaté

of  Zalmfilet met hollandaisesaus

Nagerecht :     Dame blanche 

of  Vanille ijs met vers fruit en aardbeiensaus

of  Kopje koffie of thee

Uw keuze graag aangeven, gebruik van minimaal 1 consumptie verplicht !!

Formulier met daarop uw keuze inleveren voor 15 september bij :

Hans en Marja van Greunsven : Loonderweg 37 

….... ..............................................................................

Inschrijfformulier diner 25 september Restaurant het “BRABANTS GENOT”

NAAM : ---------------------------  Aantal pers. :..........

Tel.nr.  : ---------------- (  inleveren en betalen voor  15-sept   bij 
                                           Hans en Marja van Greunsven :       Loonderweg 37 )

Neemt deel aan het diner bij het Brabants Genot

Voorgerecht : Pomodoro soep -------------- x

Salade kip -------------- x

Salade zalm -------------- x

Hoofdgerecht: Saté -------------- x 

Zalmfilet -------------- x

Varkenshaasmedaillons -------------- x

Nagerecht: Dame blanche -------------- x

Vanille ijs / vers fruit --------x

Koffie of thee --------x

Betaling van € 22,50 p.p. sluit  contant of maak  over op                            
Raborekening : NL 51 RABO 0155 7101 33   tnv.   J.J.M. van Greunsven e/o
onder vermelding : Diner BRABANTS GENOT
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