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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 [aug/sept] Welkom als lid van S.V.Waalre (KBO)

Overleden † [aug/sept]
Dhr. G. Stekhuizen
Mevr. A. Vissers
Mevr. F. Thijssen - Mulders
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2019 Activiteiten Okt 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.
07-okt Maandag “7de fietstocht” Afsluiting 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
08-okt Dinsdag Samen Eten (opgeven voor 1ste van de maand)
12.00 uur in “het Klooster”
15-okt Dinsdag “Veilig Verkeer”
14.00 uur in „het Klooster“
Rijschool Heezen. Kent U ze nog? Alle verkeersregels en situaties waar U
mee te maken heeft?
Voor iedereen deze dag een “opfriscursus”.
24-okt Donderdag “Middaguitstapje”
Op velerlei verzoek gaan we opnieuw naar het Boerenbond museum in Gemert (we zijn hier
in 2012 ook geweest.) lnmiddels hebben er enkele uitbreidingen plaatsgevonden.

29-okt Dinsdag “ de Nachtengaal” zangvereniging
Aansluitend Kienen (met mooie prijzen)
Aanvang 14.00 uur Kantine Voetbalclub Waalre Dreefstraat
Vrij entree
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MIDDAGUITSTAPJES SVWaalre/KBO 24 oktober
In Maart 2011 zijn we gestart met onze maandelijkse middaguitstapjes. Inmiddels
hebben we ruim 60 ! van deze uitstapjes er op zitten. We gaan er dit seizoen (OKTAPRIL) weer lekker op uit!!
Op velerlei verzoek gaan we op Donderdag 24 oktober as opnieuw naar het
Boerenbond museum in Gemert (we zijn hier in 2012 ook geweest.) lnmiddels
hebben er enkele uitbreidingen plaatsgevonden.
Het Boerenbondmuseum is een levend openluchtmuseum, waar U een unieke
combinatie van bezienswaardigheden vindt die U nergens in Nederland in een
museum aantreft. U kunt er zien en ruiken hoe het was in een Peeldorp anno 1900.
Er komen hier jaarlijks ruim 40.000 bezoekers. Onder leiding van enkele gidsen
bezoeken we het boerderij -gedeelte met levende dieren zoals die waren gehuisvest
rond 1900. Tuinen en akkers die zijn ingericht en bewerkt zoals in het begin van de
vorige eeuw. Een heus dorpsplein met oa een schop, bakhuis, smederij,
klompenmakerij, café., winkel, wevershuis etc. Inmiddels hebben er enige
uitbreidingen plaatsgevonden, tw. Een schoolklas anno 1920, een tentoonstelling van
Mevr. Van Berkel (voorheen museum in Handel) met poffertjes, mutsen, kleding etc.
Ook is er een nieuw gebouw(tje), waarin in een" goei kammerke" de Boerenleenbank
anno 1900 is gevestigd. Hier kunnen oude herinneringen worden opgehaald.
Het Boerenbondmuseum is gevestigd in het geboortehuis van Pater Gerlachus van
den Elsen, die leefde van 1853 tot 1925. In dit huis is een permanente
tentoonstelling te zien over het leven en werken van Pater van de Elsen.
Het programma ziet er in het kort volgt uit:
Vertrek vanaf de parkeerplaats van Albert Hein (achterzijde) 12.45 uur,
aankomst Gemert Pandelaar 106, ca. 13.30 uur, waar U koffie met appelgebak
aangeboden wordt.
Daarna beginnen we aan de rondleiding.
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RABO Clubkas-support (stem voor SVW-Kas)
Stem nu op je favoriete clubs!
Rabobank steunt met de Rabobank Clubkas Campagne de verenigingen en
stichtingen in jouw regio. Elk jaar stellen we hiervoor een bedrag
beschikbaar. Dit bedrag mag je verdelen over de verenigingen en
stichtingen die meedoen. Alle leden krijgen hiervoor een aantal stemmen
die zij op hun favoriete clubs mogen uitbrengen. Moeilijk om een keuze te
maken? Wellicht geeft het bestedingsdoel van de club de doorslag. Wij
wensen je veel succes met het uitbrengen van jouw stemmen!
Als lid van de Rabo Bank ontvang je een inlogcode zodat je kunt
stemmen op je favoriete club of vereniging.
Let op!! Stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019
Problemen met stemmen meld U bij een van onze bestuursleden
“Veilig Verkeer” Dinsdag 15-okt
14.00 uur in „het Klooster“
Kent U ze nog? Alle verkeersregels en situaties waar U mee te
maken heeft? Als wandelaar, fietser, e-biker, brommmer of
automobilist heeft U er mee te maken. Rijschool Heezen maakt U
bekend met de laatste verkeersregels en haalt de oude regels bij U
op.
Voor iedereen is deze dag een “opfriscursus”.

Haar Studio
Burgemeester Uijenstraat 15
5581JC Waalre
040-2213141
www.kimzhaarstudio.nl
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MAX Fysio Training Waalre
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Puzzel 41 okt 2019
Horizontaal
1
2
3
4
5
6
7
8

Volontair --- Graag.
Plek in de woestijn --- Eerste getal --- Vreemd --- Stok.
Uitverkoren --- Krols.
Weg --- Engels voor Hij --- Afk. Remium --- Samenzang.
Stek --- Gelijk --- Afk. Emotioneel Quotiënt --- Italiaans meer.
Direct --- Vlaktemaat --- Biljart stok --- IJzeren vat.
Waterkering --- Maal --- Muzieknoot --- Gemakzuchtig.
Meisjesnaam --- Per Saldo --- Afk. Leidse Onderw. Instel. --- Tablet --Afk. Zuid Oost.
9 Van geloofsbrieven voorzien --- Onderricht.
10 Roemeense Munteenheid --- Inhoudsmaat --- Plaats in Zuid Holland.
11 TV zender --- Krant --- Afk. Senioren Vereniging Waalre.
12 Wortel --- Monotoon --- Rivier in Brabant.
13 Hulp vragen --- Uitgeperst fruit --- Meisjesnaam.
Verticaal
1 Plaats in Zeeland --- Wiskundige constante.
2 Dwarshout --- Verfijnen.
3 Iglo --- Muziekinstrument.
4 Pers. Voornaam Woord --- Public Relation.
5 Dorp in Brabant --- Overdadig.
6 Waterring --- Runderen --- Even niet weten.
7 Bloem --- Bevoorrecht.
8 In elkaar --- Draaien.
9 Inwoonster van Ierland.
10 Uiterst --- Afk. Nederlandse Spoorwegen.
11 Muzieknoot --- Team --- Houding.
12 Afk. Nederland --- Ingang.
13 Welwillende Stemming.
14 Afk. Open Universiteit --- Inv. I.C.I.
15 Aanhangsel.
16 Hekwerk --- Onderricht.
17 Later --- Klem voor ongedierte.
18 Hebreeuwse naam voor God --- Rund --- Groei.
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De letters uit de volgende vakjes vormen de oplossing van de puzzel:
3/3---8/8---3/8---1/16---7/2 9/8 10/3---11/11 1/4---9/11---9/11---10/9
3/3---7/2---7/2---9/18---12/11 8/17---2/1---5/17---3/6---7/8.
Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 41 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 40:
(ALS GE DENKT DAT T ELDERS BETER IS, MOETTE MER GAON )

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

Succes met puzzel 41
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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 ‘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
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Heeft U iets te vieren??
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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. Hij was
vennoot bij een accountantskantoor in Weert. 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 machtigingsformulier 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.
U vindt het incassoformulier tesamen met het nieuwsblad van oktober.
Bestuur S.V.Waalre (KBO)

Verhuizing penningmeester Senioren Vereniging Waalre
Beste Leden SVW ( KBO ) Waalre
Onze penningmeester Theo Wouters is per 04-10-2019 verhuisd !
Inschrijfformulieren enz. niet meer in de bekende brievenbus aan de
Hoogstraat 22 maar vanaf heden op het nieuwe adres :
Scheerderij 10
5581 KA Waalre.
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Inschrijfformulier Boerenbond middaguitstapje 24 oktober
De prijs van dit arrangement (entree, koffie/thee met appeltaart, gids, vervoer en
verzekering wordt U aangeboden voor€ 17,00 pp. Het geheel is voor het grootste
gedeelte rollator vriendelijk.

U gelieve het antwoordstrookje met het inschrijfgeld van€ 17,00 pp voor 18
oktober 2019 in te leveren bij
Hans van Greunsven, Loonderweg 37, 5581AJ, Waalre, tel 040-2215604,
of Frans Tegenbosch, Het Fort 49, 5581 AB Waalre 040-2213958

Deelname Boerenbondmuseum Gemert Donderdag 24 Oktober 2019

Naam.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres.------------------------------------------------------------------------------------------------AantaI personen:------------------------------------------------------------- teIef :--------------

Wil rijden JA/NEEN
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