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           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  .

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.

Nieuwe leden [dec/jan]   Welkom als nieuwe leden  van S.V.Waalre  (KBO) 
Mevr. V. van der Donk – Visser
Mevr.  L.P.  Wijnand  
Hr.  W.    Kremers

Overleden † [dec/jan] 
Hr.  G.W.C. Hoof, van 
Hr.  J.A.      Guntlisbergen
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Contributie 2020
                      (Automatische incasso start half februari)

De vraag of u mee wenst te doen om de contributie voortaan via automatische
incasso te laten uitvoeren is een succes gebleken.

Niettemin zijn er nog een 100 tal leden die het formulier nog niet hebben ingevuld.
Het zou door het bestuur bijzonder op prijs worden gesteld dit alsnog te doen. Het is 
een dringend verzoek dit om de vrijwilligers veel werk uit handen te nemen.

Heeft U hulp nodig om het in orde te maken neem met ons contact op.
Eind februari begin maart starten wij met de automatische contributie incasso.

Het machtigings formulier door U in te leveren  staat nogmaals op Pag. 14.

Mocht U toch beslist hebben om niet aan de automatische incasso mede te werken kunt 
U de contributie in een enveloppe met daarop Uw naam en het lidmaatschapsnummer 
afgeven of in de brievenbus deponeren bij een van onderstaande adressen.

Lou Doorakkers Ekenrooistraat 35 5583 TA Aalst (leden in Aalst)

Theo Wouters Scheerderij 10 5581 KA Waalre

Harrie de Greef St. Zoetmulderdreef 105 5581 TJ Waalre

Ook kunt U het contributie bedrag storten op onze bankrekening
NL75 RABO 01557 09 895    t.n.v. KBO Waalre, “Contributie 2020”
Met vermelding van Uw lidmaatschapsnummer.

Dit graag voor maart – 2020

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

Correctie in “Programma 2020” folder.    (samen met ASV jaarprog. folder)
Op pag 10 staat vermeld:
Contact :
Nieuwsbrief Waalre Joop v. Bakel 040-2214622   (wijzigen) 
    (Moet worden) Jozef Stokmans    040-2214622    
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Activiteiten Feb-2020  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 1ste en 3de Maandag “Kaarten” (in de maanden jan / mei )
13.30 uur in de Doelen                             (Klooster is gesloten van Maart t/m Augustus)

Elke donderdagmiddag     “DANSEN” met de gezelschapsdansgroep
Aanvang 13.30 t/m 14.30 uur in “het Klooster” (Klooster is gesloten van Maart t/m Augustus)
Kom eens langs en kijk of dit een gezonde bezigheid is voor U.

Elke donderdag “Wandelen” in de bossen o.l.v. Fysiotherapeuten
10.30 uur tot 11.30 uur
Startplaats:  Hortensialaan 1  5582 CL Waalre     (Fysiotheraputisch Centrum)  
Kosten 1,50 p.p.  Aansluitend  koffie / thee / koek

3 en 17 feb  Maandagmiddag „Kaarten“ in restaurant „de Doelen“
13.30 uur  (LET OP dag en tijden gewijzigd)

11 feb  Dinsdag     “Samen Eten”  voor alle senioren van Waalre
12.00 uur  het Klooster   (aanmelden voor de eerste van de maand)

13 feb Donderdag “Uit Eten” in Stationskoffiehuis Willibrorduslaan Waalre
18.00 uur (inschrijfformulier pag. 11) Inleveren en betalen voor 8-feb-2020

25 feb Dinsdag      “Carnaval” met optreden van Ad Dams Aansluitend Kienmiddag
14.00 uur in het Klooster. Gezellig en natuurlijk weer mooie prijzen te winnen !!!!!!
Iedereen mag verkleed komen (dit moet niet). De mooiste, origineelste verklede dame/heer verdient 
een extra prijs. 

St. Jozefviering   (gewijzigd) i.v.m.  verbouwing van het klooster.
17 mrt dinsdag “St. Jozef” viering     (inschrijfformulier  Pag.16)
11.00 uur in Kerk (markt) Aansluitend koffietafel in restaurant  “de Doelen”  
Na de gezamenlijke viering  is er een koffietafel in “de Doelen”   
Deelnamen hieraan zijn voor onze leden geen kosten verbonden. 
Na de koffietafel nog even gezellig samen zijn, tijdens de loterij ter bestrijding van de 
uitgaven, hiermede zijn met mooie prijzen winnen.
 Inschrijven  i.v.m.  bestellingen  (Inschrijfformulier  inleveren voor 10 mrt 2020)

Voor in je agenda:
08 apr Woensdagavond “Kring Waalre” Thema Wonen
19.00 uur in het “huis van Waalre”
Uitnodiging voor alle senioren uit Waalre
Thema is alles met betrekking tot het WONEN voor senioren. 
Het is een samenwerking van de seniorenverenigingen en de seniorenraad.
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(Terugblikken)

Kerst-diner 2019 (Viel weer goed in de smaak)

Na de binnenkomst werden de deelnemers verwelkomd en werd er een glaasje wijn 
aangeboden namens de S.V.Waalre. Het max. aantal van deelnemers was dit jaar net
niet bereikt maar met zo'n 87 deelnemers was het gezellig druk. Tussen de 
verschillende gerechten welke  geserveerd werden, zong een klein koor o.l.v. Cees 
van Barschot een aantal kerstliedjes. 

Er werd (met volle buik)mee gezongen omdat alle teksten geprojecteerd werden op 
een scherm.  Na voorgerecht / soep / hoofdgerecht en een kerst-toetje werd er als 
afsluiting genoten van een kopje koffie of thee. 

Al met al een gezellige bijeenkomst, wij als organiserende hebben vooral genoten 
van de vele positieve reacties na afloop. Of het kerst-diner in 2020  ook weer in het 
Klooster zal kunnen plaatsvinden weten we nog niet zeker dit i.v.m. de nieuwe 
inrichting en verbouwing van het Klooster.

Voor alle deelnemers bedankt voor U deelname en vooral tot ziens

Kerstviering  2019 met optreden van  “Next Chapter”

De zaal van het Klooster was sfeervol aangekleed. 
Dit droeg er toe bij dat samen met het gezellige, muzikale optreden van“Next Chapter”
iedereen in een fijne kerstsfeer kwam. 

En hebt U deelgenomen aan de loterij, dan bent misschien wel met een mooie prijs 
naar huis gegaan..
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Beste ASV en WSV  leden,   Wijnproeverij                 
 
AALSTER  SENIOREN  VERENIGING
                                        “ De moeite waard”
Beste ASV/ WSV  leden,                    
Op zaterdagavond 29 februari om 19.00uur heeft onze 
Aalster Senioren Vereniging een wijnproef avond in ’t Hazzo.
Voor iedereen die belangstelling heeft.
Deze  wijnproeverij wordt verzorgd door:
VAN EYCK  Wijnkelders  B.V. sinds 1933.
Ook als je geen lid bent van de Aalster Senioren Vereniging, ben je van harte welkom.

Het programma van deze avond, ziet er als volgt uit:
•  Ontvangst met een mousserende wijn om 19.00u;
•  Introductie Van Eyck Wijnkelders;
•  Begeleid proeven van twee witte wijnen;
•  Begeleid proeven van drie rode wijnen en een afsluitende
   dessertwijn of port;
•  Afsluiting om ± 21.30u;
 
    De kosten voor deze avond zijn  € 20.- per persoon hierbij zijn 
    inbegrepen de te proeven wijnen.begeleiding bij het proeven
    toast, bitterballen en diverse hapjes.
 
    Als je belangstelling hebt, meld je dan aan vóór 18 februari
    door betaling op:
    KBO reknr.  NL89 RABO 0101 1021 35 ovv  wijnproef.

    Wilt u meer weten bel 040-2220062. 

    Met vriendelijke groeten Bert  Baselmans.
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Middag uitstapje  Donderdag 27-feb-2020

Op donderdag 27-02-2020 gaan we naar het Speelkaarten museum in Turnhout (Belgie)  

Niets is wat het lijkt. Speelkaarten dienen niet alleen om mee te spelen .In het museum van 
de speelkaart leer je dat ze behalve onschuldig vermaak ook eeuwenlang gebruikt werden 
voor propaganda, satire, kunst, onderwijs, waarzeggerij en reclame. Het museum beschikt 
over de belangrijkste verzameling speelkaarten uit Turnhout en de historische Nederlanden. 

De oudste originele stukken dateren van het begin van de 16e  eeuw. De Turnhoutse 

kaartenmakers maakten furore vanaf de 18e eeuw .De permanente tentoonstelling ‘Harten 
5’geeft een totaalbeeld van de geschiedenis en het gebruik van de speelkaarten. Tevens 
heeft het museum veel aandacht voor techniek De Turnhoutse grafische industrie speelde 

sinds de 19e eeuw een prominente rol bij het vervaardigen van speelkaarten. Het museum 

bewaart authentieke drukpersen en grafische  apparatuur ,het pronkstuk is de 19e eeuwse 
stoommachine.

We gaan dit museum bezoeken o.l.v. gidsen

(Denk aan het medenemen van Uw paspoort of id kaart)

Het programma ziet er als volgt uit:

Vertrek:              12.15 uur vanaf parkeer plaats Dereumaux (achter AH) 

Aankomst :        13.30 uur  Druivenstraat 18 Turnhout    Parkeerpl. tegenover het museum.

Bij aankomst worden we voorzien van koffie / thee met een heerlijke koffie koek.

Daarna gaan we onder begeleiding van gidsen het museum bezoeken.

Het geheel is rollator en rolstoel vriendelijk, indien U van een rolstoel gebruik maakt dient U 
zelf voor een begeleider te zorgen.

De prijs voor dit arrangement, (koffie/thee en koek, vervoer , gidsen, entree en verzekering 
wordt U aangeboden voor € 17.00 pp.)

Inschrijfformulier Pag. 12

U gelieve het antwoordstrookje uiterlijk Vrijdag 21-feb-2020 met het inschrijfgeld ( € 17,00 
pp) in te leveren bij

Frans Tegenbosch          het Fort 49                         5581AB                Waalre Telnr: 040-
2213958

Hans v. Greunven           Loonderweg 37                                5581JA                 Waalre Telnr: 
040-2215604 
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mode & lifestyle
Willibrorduslaan 14 - Waalre – mantano.nl
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Puzzel 45  Feb  2020

Horizontaal
1   Arbeiders----Afk.pers.stand.uitrust.
2   Vogelsoort---Rivier Ned.
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   Pagegaai---Klaar---Beest---Voor.  
9   Nog---Afk.Stoomschip---Vuur---Specerij.
10  Lengtemaat---Veel---Meisjesnaam.
11  Vogelbek---Wat---Knake brood.
12  Rivier in Italie---Souvenier---Duivel.
13  In de dierentuin---Reus.

Vertikaal
1  Ned. Provincie---Vader.
2   Afk.Rooms Katholiek---Betaalmiddel.
3   Lompe zware kar.
4   Afk. Niet thuis---Pa---Lange weg.
5   Filiaal---Hokje.
6   Afk. Wereld record---Inv. L.C.---Kort schrift.
7   Afk. Yard---Eldo.
8   Getroffen---Twaaf min een is---De kip en het.....
9   Afk. Kilometer---Bedenken---Gij.
10 Straatplein---Man van Tina.
11 Afk. Radio en Tv---Lux---Niet met twee.
12 Brabantse achternaam---Vulkaan op Secilie.
13 Afk. Lagere school---Enkel---Geld bewaarplaats.
14 Russische meisjesnaam---Inv. SS.
15 Allert---Afk. Kosten koper---Muziek instrument.
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--5/2--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—4/15—4/14—7/14

Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 45 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 44: 
(Ge kant t' mer tiggenum zegge en hai duuget achterin)

en is na loting gewonnen door Marjo v. Berkel Gefeliciteerd!
De prijs bestaat uit een bloemen bon van bloemenatelier Waalre

Willibrorduslaan 16

Succes met puzzel 45
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Inschrijfformulier “Uit Eten”  Station Koffiehuis  13-feb-2020    Aanvang 18.00 uur  

formulier altijd inleveren!!  betalen contant of per bankrekening.  
Inleveren en betalen  voor 8-feb-2020

(maak Uw keuze) 

Knolselderijsoep met garnituur van draadjesvlees en truffelolie ...........X

***
Kalfssukade met eigen jus, uienchutney en verse groenten  ...........X

Of

Skreifilet (kabeljauwlfile) met beurre blanc en seizoensgroenten ...........X

***
Tarte Tatin van peer met karamelijs                     …........X
 

Naam :  …................................... Telnr.: ….....................                   Aantal pers.: …......X

Ingevuld formulier  met betaling   Priis Euro 29,- p.p. 
Contant  of via Bank nr. NL51RABO0155710133 t.n.v  J. v .Greunsven met vermelding 
van
 “Uit Eten“ in Station koffiehuis  donderdag 13-feb-2020 
 Inschrijfformulier altijd  Inleveren en betalen  voor 8-feb-2020
Hans v. Greunsven  Loonderweg 37  040-2215604 
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Huurtoeslag ruimer (wijzigingen per 2020)

Volgens schatting komen door de veranderingen in de regels van de huurtoeslag in 

2020 nu 115.000 méér huishoudens in aanmerking voor de huurtoeslag. Misschien bent

u er wel een van! De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs, het 

inkomen en vermogen van u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoner(s).

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die tijd gold een 

zogenoemde harde inkomensgrens: boven die grens had u nooit recht op huurtoeslag. 

Die inkomensgrens komt nu te vervallen. Het is dus zeker de moeite waard om dit na te

gaan! Om te bekijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, maakt u een proef 

berekening via volgende formulier vanaf webadres: 

(https://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/informatieblad_huurtoeslag_tg7201z01pl.pdf) 

of vraagt u hulp van een belastinginvulhulp (via uw lokale KBO-Afdeling).

 

Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij de 

huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt u ook bellen met de Belasting Telefoon 

voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gratis) of contact opnemen met een 

belastinginvulhulp. 

 

Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021. Download en lees op 

het informatieblad of u aan de voorwaarden voldoet en bereken hoeveel u kunt krijgen.
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Inschrijfformulier  “Middag uitstapjes” op  donderdag 27-02-2020

 Speelkaarten museum in Turnhout

(Denk aan Uw  Uw paspoort of id kaart)

Roepnaam:-------------------------------------------------------------------------------------

Naam:----------------------------------------------------------------------

Adres:----------------------------------------------------------------------

WIL RIJDEN                           JA/NEEN----------------------------------
 

U gelieve het antwoordstrookje uiterlijk Vrijdag 21-02-2020 met het inschrijfgeld 

( € 17,00 pp) in te leveren bij

Hans van Greunsven, Loonderweg 37, 5581JA   Waalre tel. 040-2215604 of bij

Frans Tegenbosch, Het Fort 49, 5581AB, Waalre tel. 040-2213958
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Heeft U iets te vieren??
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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: ………………………….    evt 2de  Lidnr.  …..........................

Naam : ……………………………………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………

Postcode : ………..……………… Woonplaats : Waalre / Aalst /…..................…………

Land* : Nederland

Rekeningnummer [IBAN] : NL………..………………………………………. 

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   Ekenrooistraat 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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MAX Fysio Training Waalre
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Inschrijfformulier: St. Jozefviering    Dinsdag 17-mrt-2020

(Inleveren voor Dinsdag 10-mrt-2020  i.v.m organisatie en inkopen)

Aanvang 11:00 uur  “Willibrordus Kerk”  
Aansluitend koffietafel  in restaurant  “de Doelen”

Aan deelnemen zijn geen kosten verbonden!!!  (loterij met mooie prijzen)

Ik neem deel aan deze viering met ….... deelnemers. 
 
Naam: __________________ 
 
Adres: _________________ Tel.nr. __________
 

Theo Wouters   Scheerderij 10             Tel. 2214087 of
Joop v. Bakel Wollenbergstraat 19  Tel. 2213198

Onderdak voor S.V.Waalre (KBO).   
Voor alle activiteiten tijdens de verbouwing van het Klooster.

Het bestuur van S.V.Waalre is druk in de weer geweest om tijdens de verbouwing van het 
Klooster onderdak te vinden voor alle binnen activiteiten van onze vereniging. 
Het Klooster is gesloten van maart t/m augustus 2020. Tijdens deze maanden zijn alle 
binnen activiteiten ondergebracht in café-restaurant “De Doelen“ aan de markt in Waalre 
Koersbal / Kaarten / St. Jozefviering / Jaarvergadering / en de maandelijkse 
activiteiten zoals b.v. het “Samen Eten” al deze activiteiten vinden dus plaats in restaurant

 “De Doelen“ 
Ook de aanvang tijdstippen blijven gelijk. 
Wij zijn Jan en Wilma van het restaurant “de Doelen” zeer erkentelijk voor hun medewerking.

Voor u verandert er dus niet veel !!  
(Volg goed de berichtgeving in de Nieuwsbrief of bezoek ook eens onze webpage:

WWW.KBO-WAALRE.NL

Tijdens het “Samen Eten” op 11-feb-2020 in “het Klooster” worden de menu briefjes aan de 
deelnemers verstrekt voor het deelnemen op dinsdag 10-mrt-2020 in de Doelen

Extra menu briefjes voor “Samen Eten” zijn ook vanaf half februari te verkrijgen en in te 
leveren bij : Cafe restaurant “de Doelen”, Markt 18    Telnr. 2212579 
Hans v.  Greunsven, Loonderweg 37 Telnr. 2215604
Joop v. Bakel, Wollenbergstraat 19 Telnr. 2213198 of
Theo Wouters , Scheerderij 10, Telnr. 06-21856233

Aan en afmeldingen “Samen Eten”voor de laatste dag van de maand 
voorafgaand aan het eten !!
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