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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)
Mevr. A. Waterschoot – van Berkel

Overleden † [okt/nov]
Hr. Baltussen, B.J. (gastlid)
Mevr. T. Bakermans v.d. Boomen
Memoriam Rudy v.d. Plassche (Bestuurslid van S.V.Waalre

(KBO))

Op 27 oktober jl. Is onverwacht ons bestuurslid Rudy van de Plassche overleden.
Rudy kende ik al heel lang en wij kenden hem als de professor. We hadden al snel door dat hij een
echte uitvinder was. En niet alleen op het gebied van analoog-digitaal was hij subliem. Hij heeft vele
innovaties op technisch gebied op zijn naam staan maar bleef al die tijd de bescheidenheid zelf. Zijn
hersenen stonden volgens ons nooit stil. Steeds weer op zoek naar verdere vernieuwing.
Sinds enkele jaren maakt Ruud deel uit van het Afdelingsbestuur en het Kringbestuur van de KBO in
Waalre. Altijd rustig in vergaderingen zijn woorden wikkend en wegend wist hij daar zijn plaats te
veroveren. Ook zorgde hij ervoor dat de nieuwsbrieven er netjes uitzagen en op tijd werden
geleverd. Zijn aanwezigheid zal ook daar gemist worden.
Wij wensen Emmy veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
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Activiteiten December 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 (achterzaal)” Kosten 3 € bijdrage (incl. 1 consumptie)
Elke 2de en 3de Woensdag “Kaarten” (in de maand 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.
Vanaf januari 2020, Elke donderdag wandelen in de bossen (zie pag 16)
**********************************

10 dec Dinsdag “KERSTDINER 2019” S.V.Waalre (KBO)
12.00 uur het Klooster
17 dec Dinsdag
“KERSTVIERING” met muzikale omlijsting van "Next Chapter"
14.00 uur in het Klooster
Kerstviering
Een sfeervolle kerstviering samen met muzikale optreden van "Next Chapter".
Als U geluk heeft kunt U door het kopen van loten, tijdens de loterij mooie prijzen winnen.

Voor de agenda:
14-jan 2020 dinsdag “Samen Eten” 12.00 in het Klooster (aanmelden voor 1-jan-2020)

Herinnering
Voor alle leden welke het incasso formulier nog niet 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. 13)

De redactie van de “Nieuwsbrief” en bestuur S.V.Waalre wensen
jullie fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2020
Voor laatste nieuws of programma wijzigen zie onze Webpage: www.kbo-waalre.nl
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Optreden van “de Nachtengaal” zeer goed ontvangen
Op 29-okt Dinsdag verzorgde de zangvereniging “de Nachtengaal” een optreden voor de
senioren van Waalre. Dit jaar was het optreden in de Kantine van VVWaalre aan de
Dreefstraat. De belangstelling was iets minder als voor gaande jaren maar dit wijten wij aan
de nieuwe lokatie waar zij nu gehuisvest zijn.
Alles was zoals ieder jaar goed verzorgt, zelf de senioren welke de afstand naar de kantine
van SV.Waalre te groot vonden konden zich opgeven, en deze werden keurig opgehaald en
weer na afloop thuis gebracht.
Aansluitend een gezellige bingo-middag (met mooie prijzen) dit alles verzorgt door de
zangvereniging
Wij bedanken hierbij “de Nachtengaal” voor hun gastvrij onthaal van onze senioren

Wegens succes: extra arrangement
Van Gogh in HNBM voor KBO-leden
Van Gogh-arrangement op zondag 12 januari
13.30 uur: Aankomst met koffie/thee
14.00 uur: Inleiding op de tentoonstelling door een Van Gogh-kenner. Tijdens deze
inleiding worden enkele relaties van Van Gogh kort besproken, zodat het verhaal bij de
kunstwerken en voorwerpen die u in de tentoonstelling zult zien, tot leven komt.
Ontmoet een andere, nieuwe Vincent!
14.30 uur: Bezoek aan de tentoonstelling Van Goghs intimi op eigen gelegenheid.
Waar?
Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch. Prijs zonder
Museumkaart: € 18 p.p. Prijs met Museumkaart: € 5,25 p.p.(vergeet niet uw
Museumkaart mee te nemen bij uw bezoek). Tickets voor dit arrangement zijn
uitsluitend online te koop via www.hnbm.nl/kbobrabant.
Ticketverkoop sluit op 6 januari 2020. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar, vol is vol!
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Vooraankondiging kerstconcert
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het weer Kerstmis. De werkgroep
Identiteit & Zingeving nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse KBO-Brabant
kerstconcert op woensdag 18 december in de Lucaskerk in Tilburg. Koor Stella Vocalis
uit Midden-Brabant verzorgt het muzikale gedeelte en zingt bekende én minder
bekende kerstliederen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen. Natuurlijk is
er ook tijd voor het kerstverhaal en een muzikale surprise. Omdat het concert centraal
in Brabant wordt aangeboden, is er dit jaar maar één kerstconcert. Mis het niet en
noteer de datum in uw agenda!
Datum: woensdag 18 december. Adres: Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91, Tilburg. Tijd:
van 14.00 tot 16.00 uur. Entree: gratis. Aanmelden is niet nodig en de toegang is
gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Haar Studio
Burgemeester Uijenstraat 15
5581JC Waalre
040-2213141
www.kimzhaarstudio.nl
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MAX Fysio Training Waalre
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Buitenkansje voor senioren: maak nu gratis kennis met De Ouderenlijn!
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis tijdelijk abonnement aan
van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een makkelijke manier met
elkaar in contact komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; fijne telefoongesprekken
voeren, nieuwe contacten leggen en, desgewenst, vriendschappen aangaan. Van 15
december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen deelnemers gratis 250 belminuten per
maand. Lidmaatschap van KBO-Brabant is niet nodig om deel te mogen nemen. Op 15
februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af en houdt deelname op. Natuurlijk is het mogelijk
om daarna het abonnement op eigen kosten te verlengen (€ 15,- per maand, maandelijks
opzegbaar).

Hoe werkt het?
Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en op welke tijden u graag
telefonisch contact wil met andere deelnemers. De Ouderenlijn belt u en een andere
deelnemer met overeenkomende interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en verbindt u
met elkaar door. Uw telefoonnummer is onzichtbaar voor uw gesprekspartner en ook uw
achternaam en adresgegevens worden niet bekendgemaakt aan de ander. Als een gesprek
wel of juist niet naar tevredenheid verliep, kunt u dit achteraf aangeven aan De Ouderenlijn.
Die zorgt er dan voor dat u vaker of helemaal niet meer met elkaar wordt doorverbonden.

Inschrijven kan via de link: aanmelden.deouderenlijn.nl Mocht aanmelden via de website
voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook contact opnemen met KBO-Brabant, via (073) 64 44
066. Wij helpen u graag verder.

KBO-Brabant heeft de Universiteit voor Humanistiek gevraagd om onderzoek te doen naar
de ervaringen van deelnemers. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en
de onderzoeksresultaten zijn niet tot u als persoon te herleiden.
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Fonds Sluyterman van Loo,
Fonds RCOAK en VGZ.
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mode & lifestyle
Willibrorduslaan 14 - Waalre – mantano.nl
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Puzzel 43 Dec 2019
Horizontaal
1 P.S.V.---Warmtebron.
2 Afk. en dergelijke---Schrift---Bijenkweker.
3 Expediteur.
4 Rivier in Friesland---Muzieknoot---Dreg---Afk. Respektivelijk
5 Inv. R.S.---Lengtemaat---Frans lidwoord---Mak.
6 Cathastrophe---Fr. lidwoord---Woonboot---Meisjesnaam.
7 Raam---Kleuter--- Muzieknoot---Getand werktuig
8 Voorwerp---Muzieknoot---Inv. L.N.A.
9 Meisjesnaam---Afk. Enzovoort---Gewenst.
10 Kippenleg---Voegwoord---Ginds.
11 Riv. In Brabant---Nr. een---Wagen---Muzieknoot.
12 Papaver---Gaarne.
13 Wintersport art.---Muzieknoot---Soort melk.
Vertikaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Visolie
Waar je woont---Vaas---Grote Bijl.
Reisje---Roofvogel
Ontwerp---Uitroep
Deugniet---Neep
Poes---Lol.
Esdoorn---Cupido
Niets---Afk. Langspeelplaat---Inv. R.S.O.G.
Fietser---Tekening.
Princes---Hart.
Afk. Rooms Katholiek---Gebak.
Regen of sneeuw---Afk. Ingenieur
Orgaan---In de Kribbe
Millimeter---Alkmaarse voetbalclub---Weesgegroet.
Verfkleur---Gepast
Hoekverbinding---Riv. In Brabant---Muzieknoot
Daar---Mill. comando---Voorbeeld
Moeder---Getroffen
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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:
10/1--2/1 1/6--1/7--3/8--3/6 3/6 6/5--2/9--7/1
3/6--2/8--13/8--13/8--3/10--10/10--7/2--1/8
9/6--2/9--13/8--13/8--2/9
9/4--10/10 2/7--9/12--2/13
3/9--7/2--7/2--10/12--2/9--3/6 1/7--2/5--2/7--3/6--3/10--7/1--2/13--10/10

Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 43 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 die krijgt een bloemen bon van
bloemenatelier Waalre
Uitslag puzzel 42: “Daar kunde kwijt wat op een ander gevonden is”
en is na loting gewonnen door Mevr. M. Vrijsen Gefeliciteerd!
De prijs bestaat uit een bloemen bon van bloemenatelier Waalre
Willibrorduslaan 16
Succes met puzzel 43
9
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Voor onze muzikale leden
Tijdens de kerstdagen.

Worden de leden van de S.V.Waalre uitnodigd namens de harmonie en de Vereniging voor
de jeugd voor het bijwonen van een kerstconcert met medewerking met “Efkes schruwwe”
Dit concert vind plaats tijdens “Woldere Winter Wonderland” in de kerk op de markt in
Waalre op Zaterdag 21-12-2019 Zal het harmonieorkest, de slagwerkgroep en Efkes
Schruwwe het concert verzorgen. Dus een sfeervol winterconcert in de kerk in Waalre
De kerk zal vanaf 19:30 open zijn en de aanvang van het programma om 20:15 uur
Entree Gratis

Tijdens deze dagen is er een schaatsbaan op de markt aangelegd!!!!
Zaterdag 14-12-2019 Herdertjestocht / Opening kerststal
De leerlingen van Harmonie juliana verzorgen de muzikale omlijsting tijdens
de Herdertjestocht en de opening van de kerststal op de Markt.

Overdracht penningmeesterschap Senioren Vereniging Waalre per 01-01-2020
Beste leden SVW
Zoals eerder gemeld stop ik door omstandigheden per 01-01-2020 als penningmeester van de SVW.
De vereniging heeft gelukkig in de persoon van Lou Doorakkers een waardig opvolger gevonden.
Toen ik in 2008 het penningmeesterschap van de heer Siemons overnam verkeerde de vereniging in
goede financiële omstandigheden, ook nu 11 jaar later hoeft Lou zich de komende jaren geen
financiële zorgen te maken, wij verkeren nog altijd in een gezonde situatie. Ik wens hem veel succes
binnen onze vereniging.
Ik wil vanaf deze plaats iedereen waarmee ik de afgelopen 11 jaar heb samen gewerkt hartelijk
danken voor de prettige samenwerking en u allen voor het in mij gestelde vertrouwen.
Alvast fijne feestdagen en een gezond 2020 gewenst !!!
Vriendelijke groeten,
Theo Wouters penningmeester SVW.
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NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet KBO-PCOB
De treinabonnementen van NS gaan vanaf volgend jaar veranderen. Dat heeft de
NS op dinsdag 5 november bekendgemaakt. NS wil de korting tijdens de
middagspits schrappen. Ook de Keuzedagen, waar veel senioren gebruik van
maken, dreigden te verdwijnen. Maar dankzij inzet van KBO-PCOB blijven ze
alsnog behouden.
De NS neemt de maatregel om het groeiend aantal reizigers in de spits meer kans op
een zitplaats te bieden. Bovendien vindt NS het geven van korting niet te
rechtvaardigen voor de grootste groep reizigers in de middagspits die een dergelijke
korting niet krijgt. Het besluit betekent onder meer dat 700 duizend mensen die nog
steeds een NS-voordeelurenkaart (VDU) hebben vanaf 2021 hun korting van 40
procent in de middagspits kwijtraken. Ter compensatie wordt de prijs van de VDUkaart enigszins verlaagd.

Keuzedagen blijven
De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren met deze korting. KBO-PCOB
betreurt het verdwijnen van de korting, omdat ook tijdens de Keuzedagen, die door
veel senioren worden gebruikt, de korting niet meer geldig is in de middagspits. NS
dreigde de Keuzedagen helemaal af te schaffen. Dat is dankzij de inspanningen van
KBO-PCOB tegengehouden. Bovendien heeft NS op ons aanraden besloten de
Keuzedag het hele jaar geldig te maken en vervalt de verplichting om de Keuzedag
iedere twee maanden op te maken. Daarmee wordt de wens van veel senioren
ingewilligd. Daarnaast introduceert NS zogenoemde Flexdagen voor 65 plussers.
Zonder een abonnement, zoals VDU, kunnen deze senioren, drie vrije reisdagen voor
€39 kopen.
De consumentenorganisaties in het Landelijk overleg consumentenbelangen
openbaar vervoer (Locov) hebben over de wijzigingen, op verzoek van NS, eerder een
uitgebreid advies over uitgebracht. De wijzigingen zijn onder andere gericht op
stopzetting van kortingen tijdens de middagspits en overgang van abonnementen van
Reizen op Saldo naar Reizen op Rekening.
Info: KBO-PCOB
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Bezoek onze nieuwe webpage: www.kbo-waalre.nl
Bezoek onze nieuwe webpage: www.kbo-waalre.nl
Bezoek onze nieuwe webpage: www.kbo-waalre.nl
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Machtigingsformulier-Incasso
Voor leden welke het nog niet hebben ingeleverd!!!!

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
5583 TA
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
*************

Laatste machtigings formulier in ons nieuwsbla d
Als U ons nog niet gemachtigd heeft vul snel formulier in en lever het in op een van
de bovenstaande adressen.
************
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KBO-PCOB wil meer aandacht voor passende zorg en
stijgendezorgkosten voor senioren
De Tweede Kamer debatteerde op 29 oktober over de begroting van het ministerie
van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) voor 2020. KBO-PCOB stuurde de
Kamerleden ter voorbereiding een brief om aandacht te vragen voor stijgende
zorgkosten, passende zorg en vaccinaties.

Senior onterecht in ziekenhuis is onacceptabel
Kwetsbare ouderen van wie het ziektebeeld niet helder is, liggen soms weken
onterecht in een ziekenhuisbed. Er zijn te weinig plekken waar zij tijdelijk kunnen
herstellen van hun cognitieve problemen. Dit zeggen artsen, zorgbestuurders en
zorgverzekeraars. Onacceptabel vindt KBO-PCOB. Hier moet verandering in komen.
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Heeft U iets te vieren??

15

Nieuwsblad dec – 2019 – (205)

Vanaf Januari 2020
Startplaats: Hortensialaan 1 5582 CL Waalre

(Fysiotheraputisch Centrum)

Samen aan de wandel gezellig, een aanrader voor alle leden!!!
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