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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: velddreef14@gmail.com

NL 75 RABO 0155 7098 95 tnv. KBO afd. Waalre.

Nieuwe leden [sept/okt] Welkom als lid van S.V.Waalre (KBO)
Hr. en Mevr. Tulkens
Overleden † [sept/okt]
Mevr. Swevels - v.d. Palen
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2019 Activiteiten Nov. S.V.Waalre (KBO)
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 volksdans groep
Aanvang 13.30 t/m 14.30 uur in “het Klooster”
Kom eens langs en kijk of dit een gezonde bezigheid is voor U.
**********************************

12-nov Dinsdag Samen Eten (opgeven voor 1ste van de maand)
12.00 uur in “het Klooster”
19-nov Dinsdag “Nico van de Wetering”
14.00 uur in „het Klooster“ Brabantse liedjes en verhalen.
Nico van de Wetering is een Brabantse dialect-zanger en verteller, die
eigen Brabantse liedjes zingt en ook een goede gezellige verteller is. Het
beloofd een oer-gezellige middag te worden.
27-nov Woensdag “Uit Eten” bij restaurant de “Oude Toren”
18.00 uur (zie inschrijfformulier pag.10 ) kosten p.p. € 27,50
28-nov Donderdag “Middaguitstapje” naar een Thee-Potten museum.
vertrek 13.00 uur parkeerplaats Dereumaux (achterzijde AH)
Kosten Euro 17,00 p.p. (zie inschrijfformulier pag. 4)
29-nov Vrijdag “ Sinterklaas viering”

14.00 uur in het “Klooster”

“Film middag” en aansluitend komt

de Sint en zijn Pieten op bezoek.
Dit samen beloofd een zeer gezellige middag te worden.
10 dec 2019 “KERSTDINER 2019” S.V.Waalre (KBO)
12.00 uur het Klooster (Max. 100 Pers. Wees er tijdig bij)
(Zie inschrijfformulier pag.12)

Herinnering
Voor alle leden welke nog niet het incasso formulier hebben
ingeleverd!!!!!!
Graag ingevuld inleveren bij de inlever adressen of een copy E-mailen naar
kbo.waalre@gmail.com dit is een dringende de vraag van het bestuur, dit om onze
nieuwe penningmeester te helpen welke volgend jaar Theo Wouters zal gaan
vervangen. (Machtigingsformulier zie pag. 7)
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MIDDAGUITSTAPJES

28 nov. S.V.Waalre

(KBO)

Vorige maand Donderdag 28 Oktober zijn we met 38 personen
naar het Boerenbondmuseum in Gemert geweest, waar we
teruggebracht werden naar het begin van de vorige eeuw.
We proberen telkens variaties aan de “MIDDAGUITSTAPJES” te brengen; op
Donderdag 28 November as. gaan we een bezoek brengen aan het
THEEPOTTEN museum in Swartbroek (gemeente Weert) St.Cornelisplein 2.
Dit museum herbergt ca 2300 verschillende theepotten, en
behoort
tot een van de leukste uitjes voor senioren in Limburg. Een erg
leuk museum met de gekste en grappige theepotten, allen op
thema gerangschikt. Het zijn allemaal stuk voor stuk kunststukjes
waar ontwerpers zich op hebben uitgeleefd. Het zal heel moeilijk
zijn om een’gewone” theepot te vinden .Je kunt het zo gek niet
bedenken of
er is een exemplaar aanwezig ; theepotten in de vorm van dieren, Disney-figuren,
Queen Elizabeth, Winston Churchill (uiteraard met sigaar] sportfiguren, musici, etc.
Elke theepot heeft zijn eigen verhaal, waarover de eigenaar en zijn vrouw met groot
enthousiasme alles weten te vertellen. In de voorgesprekken ter plaatse hebben we
onze ogen uitgekeken. In het winkeltje zijn een aantal (dubbele) exemplaren tegen
aantrekkelijke prijzen te koop.
Na aankomst gaan we naar de koffie of uiteraard thee met heerlijke appeltaart.
Het is ca 25 mtr. lopen vanaf de parkeerplaats naar het museum (voor de deur), en
het geheel is rollator vriendelijk.
De prijs van dit arrangement
(entree, koffie/thee met appeltaart, gids, vervoer en verzekering wordt U aangeboden
voor € 17,00 pp.
(Inschrijfformulier invullen en inleveren voor 22-nov-2019 zie formulier pag. 4)
Vertrek vanaf de parkeerplaats Dereumaux (achterzijde AH) 13.00 uur
***********************************
Rabo ClubSupport succes voor onze kas!!

Onze oproep om via het lidmaatschap van de RABO-Bank te stemmen is dit jaar een
groot succes voor onze kas,
S.V.Waalre (KBO) ontving een check ter waarde van Euro 687,69
bestemd voor ondersteuning van onze activiteiten voor alle leden.
Bedankt voor het uitbrengen van Uw stem, op onze vereniging.
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Namens bestuur S.V.Waalre

(KBO)

Inschrijfformulier “Theepotten Museum” middaguitstapje 28 november
U gelieve het antwoordstrookje met het inschrijfgeld van € 17,00 pp
voor 22 november in te leveren
We vertrekken vanaf de parkeerplaats Dereumaux (achterzijde AH) 13.00 uur
Inleveren bij:
Hans van Greunsven
Loonderweg 37 5581AJ,
Waalre
040-2215604,
Frans Tegenbosch
Het Fort 49
5581AB
Waalre
040-2213958

Deelname Theepottenmuseum, Donderdag 28 november 2019
Naam:

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

Adres:

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

Tel.nr:

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

Aantal personen:

…..... X

Wil rijden

JA/NEEN

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

Haar Studio
Burgemeester Uijenstraat 15
5581JC Waalre
040-2213141
www.kimzhaarstudio.nl
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Belastingplannen 2020 voor ouderen
Inkomstenbelasting
Het twee-schijvenstelsel zal worden ingevoerd. Voor de eerste € 68.507 betaald u 19.45%.
Daarboven is het dan 49.5%.
De maximale algemene heffingskorting (korting op de te betalen belasting) €1.413 (2019: €1.268).
Wonen
De inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen gaat omhoog.
Meerpersoonshuishoudens van € 38.035 naar €42.000.
Eénpersoonshuishoudens gaat de grens omlaag naar €35.000.
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting
Ouderenkorting
Alleenstaande ouderenkorting

max. € 1.413
max. € 1.989
max. € 1.622
max. € 436

Eigenwoningforfait
Woningen tot €1.080.000 is de bijtelling 0.60% van de WOZ-waarde.
Zorgtoeslag
Gaat omhoog met €67 voor alleenstaanden en €95 voor meerpersoonshuishoudens.
Accijns op tabak
Per 1 april 2020 gaat een pakje sigaretten van 20 stuks om hoog met €1. Stoppen dus.

Controleer of uw inkomen- en/of vermogensituatie voor 2020 gaat veranderen voor de toeslagen,
zodat uw toeslag tijdig kan worden aangepast voor 2020.
Voor hulp kunt u contact opnemen met de belastinginvuller.
Hans Baltes, belastinginvuller
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MAX Fysio Training Waalre
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Senioren Vereniging Waalre (KBO)
Machtigingsformulier voor het automatisch incasseren van de jaarlijkse
contributie.
Naam incassant :
K.B.O. afdeling Waalre.
Adres incassant :
Wollenbergstraat 19
Postcode incassant : 5581 HH. Woonplaats incassant : Waalre
Land incassant* :
Nederland Incassant ID : NL52ZZZ171636050000
Kenmerk machtiging : Contributie-inning SVW.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO afdeling Waalre
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven alleen overeenkomstig de opdracht van KBO
Waalre.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Lid nr. S.V.Waalre: ………………………….
Naam :
……………………………………………………………………………………………………
Adres :
……………………………………………………………………………………………………
Postcode : ………..……………… Woonplaats : Waalre / Aalst /…..................…………
Land* : Nederland
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….
Plaats en datum : …..………………….…..……………………..
Handtekening …………………………………
Graag zouden wij van U het laatst geldende E_mail adres ontvangen zodat wij
gewijzigde of nieuwe adressen kunnen aanpassen.
E_mail adres :
…………………………………………………………………………………….
Ingevuld kopiëren en E_mailen naar : kbo.waalre@gmail.com
of
Ingevuld inleveren bij :
Lou Doorakkers
Ekenrooystraat 35
5583TA
Aalst
(speciaal voor leden in Aalst)
( Let op nieuw adres van Theo)
Theo Wouters
Scheerderij 10
5581 KA
Waalre
Joop v. Bakel
Wollenbergstraat 19
5581 HH
Waalre
Harrie de Greef
St. Zoetmulderdreef 105 5581 TJ
Waalre
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Puzzel 42 nov 2019
Horizontaal
1
2
3
4
5
6
7
8

Vrije tijd --- Afk. Gouverneur Generaal.
Tijdperk --- Argwaan.
Opgave --- Inv. N D L.
Baardje --- Meter --- Afk. Alg. Politie Verordening.
Paling --- Gebak --- Rivier in Oostenrijk.
Baby --- Landbouwwerktuig --- Meisjesnaam.
Afk. En Dergelijke --- Onderdeel --- Grote vogel.
Vergelding --- Rivier in Friesland --- Afk. Voornamelijk --- Bevroren
Water
9 Opmaken --- Muzieknoot --- Lengtemaat --- Horizon.
10 Afk. Amsterdams Peil --- Senior --- Aan elkaar.
11 Overeenkomst ---Zwak --- Afk. Een en ander --- Afk. Algem. Periodieke
auto keuring.

12 Voegwoord --- Meisjesnaam --- Rivier in Brabant --- Meetlat.
13 Berusting --- Bergtop.
Verticaal
1 Chocolade --- Hoofd van het gezin.
2 Stadion --- Fanatiek.
3 Kippengeluid --- Afk. Regerings Regelement.
4 Afk. Eerst volgende --- Straks.
5 Meisjesnaam.
6 Leiden.
7 Jongensnaam --- Koreaans automerk --- Belonen.
8 Rivier in Utrecht --- Stenen --- Boomsoort.
9 Afk. Public Relations --- Brillenmerk --- Gram.
10 Uier --- Muzieknoot.
11 Muzieknoot --- Spannend.
12 Instappen --- Rivier in Friesland.
13 In Orde --- Zonder vergunning.
14 3e dag van de week --- Frans lidwoord --- Jongensnaam.
15 Einde --- Engels voor nr 1.
16 Overtuigend --- Papegaai.
17 Vader --- Eenvoudig.
18 Ets --- Einder.
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1

2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
De letters uit de volgende vakjes vormen de oplossing van de puzzel:
7/4---1/2---1/2---8/3 1/3---5/18---4/2 7/2---2/8 2/13---8/2---8/1---1/6
8/2---1/2---1/6 5/15---10/2 3/2---3/2---3/5 2/3—3/5—7/4—3/2—8/3
2/16---3/2---1/1---5/15--3/5---7/4---3/2---3/5 1/12---8/17.
Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 42 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 41:
(hoera 't is weer haast zomer)

en is na loting gewonnen door Joop Janssen Gefeliciteerd!
De prijs bestaat uit een fles wijn of bloemenbon van bloemenatelier Waalre
Willibrorduslaan 16

Succes met puzzel 42
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Senioren Expo 2020
Van Dinsdag tot en met zondag 19-jan-2020 is er weer een Senioren Expo in het
Evenementencomplex Koningshof te Veldhoven.
Ook dit jaar werkt de KBO-Brabant mee aan deze beurs.
Op vertoon van het KBO-Lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-Leden een korting van
Euro 4,00 op het entree prijs van euro 10,-.
Totziens in het nieuwe jaar op de Senioren Expo.
************************************************
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
2x per week (ook op zaterdag) terecht bij
praktijk Medex Medische Diensten, Dijkstraat 54. Valkenswaard
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW):
75+ B/E en medisch € 35,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 50,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden
en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een
aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van
Het CBR (per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen.
Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring.
Ook inwoners uit Aalst/Waalre zijn van harte welkom.
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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 26 november a.s.
De locatie is zoals gebruikelijk café-zaal de Dommelstroom in Dommelen
(Bergstraat 32).
Het onderwerp van de avond is ‘Intimiteit bij 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
renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl
Bezoek onze vernieuwde Webpage: www.kbo-waalre.nl

Bezoek onze webpage: www.kbo-waalre.nl
Bezoek onze webpage: www.kbo-waalre.nl
Bezoek onze webpage: www.kbo-waalre.nl
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Mantelzorg Verwenmiddag
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Theatervoorstelling over dementie 9 november
13.30 uur Het Huis van Waalre “STREPEN OP HET RAAM”
Stichting Zet presenteert in samenwerking met De Kwekerij
Theaterproducties 'Strepen op het raam', een lichtvoetige theatervoorstelling
over dementie.
Dementie en de kracht van de verbeelding
Met 'Strepen op het raam' wil Stichting Zet overal in Brabant bewustwording rondom
dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke
samenleving. Onder begeleiding van Stichting Zet gaan we na de voorstelling hierover in
gesprek met het publiek. Iedereen is welkom die geïnteresseerd is in de wereld van
dementie.
De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met
(beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd· worden. Eerst lijkt het om
'gewone' vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen
brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk. De voorstelling is licht-melancholisch van
toon, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt.
Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld.
Zaterdag 9 november 2019
Aanvang 13.30 uur Einde: 16.00 uur.
Locatie: Huis van Waalre,
Dommelzaal Koningin Julianalaan 19, Waalre
Toegang is gratis.
Organisatie vanuit samenwerkingdementienetwerk Waalre en Valkenkenswaard
Meer informatie? Maria van Engelen, telefoon 0497-514746
Aanmelden.: telefoonnummer 040 2282501 .E-mail: reservering@waalre.nl

*************************************************************************
Inschrijfformulier “Uit Eten” bij restaurant “de Oude Toren” (maak Uw keuze)
Krachtige wild bouillon
of
Romige bospaddenstoelensoep

…......X

Zeebaarsfileop de huid gebakken

…......X

…......X

of

Klassieke wildstoof met kleine stamppot en stoofpeer
of
Gegrilde rundersukade met truffelrisotto

…..... X

Apple crumble met kaneelijs.

…......X

Naam : …...................................

…......X

Telnr.: …..................... Aantal pers.: ….......

Ingevuld formulier met betaling Priis p.p. 27,50 contant of via Bank nr.
NL51RABO0155710133 t.n.v J.v. Greunsven “ Uit Eten “ met S.V.Waalre
Voor 20-nov inleveren bij: Hans v. Greunsven Loonderweg 37 040-2215604
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Heeft U iets te vieren??
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Inschrijfformulier voor “KERSTDINER 2019” S.V.Waalre
10-dec-2019 (Max. 100 Pers.) 12.00 uur het Klooster
Ik wil graag deelnemen met ….......... pers. Kosten p.p € 19.(Kosten € 19,- p.p. Te voldoen bij inlevering inschrijfformulier (volledig invullen!!))

Naam : …...................................................... Tel.nr.: 0.....................
Adres : …...................................................... Postc.: ….......
Glas Wijn / Fris

(niets in te vullen )
(Aantal invullen)
Aantal …….X

Wildpate
of
Meloen met ham

Aantal …….X

Bouillon met ballen en Vermicellie

Aantal ……X

Geb. zalm met saus met
Wortelje's en doperwten
of

Aantal ……X

Wildpotje met peer

en

Aantal ……X

spruitje's en rodekool
Aardappelpuree
of
Aardappelgrantine

Aantal ……X
Aantal ……X

Kerst dessert

(niets in te vullen )

Appelmoes

(niets in te vullen )

Koffie / Thee

(niets in te vullen )

***************************
*************
Betaald
aantal personen
Ja / Neen

…...... x € 19,00

= €

**************************
Totaal bedrag
…............

Inschrijfformulier altijd ingevuld inleveren ook bij betaling per bank
NL75 RABO 01557 09 895, tnv. KBO Waalre, voor “Kerst-diner 2019”

Inschrijving is compleet na betaling en inlevering van ingevuld formulier)
(Max. 100 Pers. Let op tijdig inleveren !!! Vol = Vol)

Inleveren en betalen voor 1-dec-2018 bij
Theo Wouters
De Scheerderij 10
Joop v. Bakel
Wollenbergstraat 19
Hans v. Greunsven
Loonderweg 37
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