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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.

Bij ziekte of na ziekenhuisopname of een jubileum
doorgegeven aan
Mevr. v. Bakel de Wit
Mevr. Otten-Jansens:
Mevr. Stokmans van de Looij

Tel.: 040-2213198
Tel.: 040-2213306
Tel.: 040-2216904

Zij brengen deze leden, namens ons allen, een bezoekje of sturen een kaartje.

Nieuwe leden [nov/dec] Welkom als lid van S.V.Waalre (KBO)
Hr. en Mevr. Brands

Overleden † [nov/dec]
Mevr. T. v. Eijndhoven - v.d. Heijden
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Voorwoord: H. de Greef
Het jaar 2019 is weer bijna voorbij op het moment dat ik dit schrijf en de kerstdagen zijn in
aantocht. Voor veel mensen is dit de tijd om het afgelopen jaar te overdenken en vooruit te
blikken naar het nieuwe jaar.
Terugkijkend naar het afgelopen jaar staan mij een aantal zaken voor de geest die van groot
belang zijn voor onze vereniging.
Zo is Het Klooster nu definitief in handen gekomen van Futuris en zal er in maart gestart
worden met de verbouwing. Het is een grote geruststelling dat we onze thuisbasis hebben
kunnen behouden.
Maar ook ligt er een moeilijk jaar voor ons aangezien tijdens de verbouwing het Klooster
gesloten zal zijn tussen maart en september hetgeen ons noopt naar alternatieve ruimte uit
te zien tijdens deze periode. En voor sommige activiteiten is dat niet eenvoudig. Maar we
gaan ook dit oplossen. U hoort via het nieuwsblad en onze webpage www.kbo-waalre.nl
waar in die periode de activiteiten plaatsvinden.
In het voorwoord van vorig jaar schreef ik dat het bestuur zich ongerust maakt over het
ledenaantal. Toch is afgelopen jaar gebleken dat het ledenbestand aardig in stand is
gebleven. Maar het blijft wel zaak om hier op te blijven letten en potentiële leden te blijven
werven.
Een andere zorgelijke zaak is het wegvallen van een aantal bestuursleden om diverse
redenen. Hoewel we voor sommige posities vervangers denken te hebben gevonden is het
van het grootste belang voor de toekomst en het functioneren van de vereniging dat we
capabele mensen in het bestuur houden die bereid zijn hun schouders eronder te zetten.
Mocht u belangstelling voor een bestuursfunctie hebben dan laat het mij weten.
Op dit moment zijn we er waarschijnlijk in geslaagd om een nieuwe penningmeester aan te
trekken (Lou Doorakkers), een nieuwe coördinator activiteiten (Liesbeth Jansen) en een
nieuwe secretaris (Wim Kremers). Zij allen zullen in de jaarvergadering gepresenteerd
worden als alles voorspoedig blijft verlopen.
In het afgelopen jaar hebben we vele activiteiten ondernomen waarbij ook de zalen goed
bezet waren. En voor wat betreft het nieuwe jaar zijn we er voor het eerst in geslaagd om
een brochure uit te brengen waarin zowel het programma van de Aalster SeniorenVereniging
wordt gepresenteerd als ook ons programma. Wellicht heeft u hiermede een mooi overzicht
van de activiteiten in ons dorp en kunt u ook eens een aansprekende activiteit in Aalst
bezoeken.
In het nieuwe jaar zullen we samen met de Kring vooral aandacht gaan schenken aan het
onderwerp Wonen voor ouderen in Waalre. Via een bijeenkomst in mei zullen hierop de
aandacht vestigen waarbij alle geledingen in onze gemeente betrokken zullen worden. U
hoort hierover nader in onze nieuwsbrief.
Het nieuwe jaar gaat weer beginnen. Samen met alle vrijwilligers gaan we weer mooie
activiteiten voor u organiseren. Wij wensen u en de uwen een gezond en gezellig Nieuwjaar
toe.
Harrie de Greef
Voorz. SVW
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Activiteiten Jan-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 /feb verder nog onbekend)
14.30 uur in Het Klooster (Klooster is gesloten van Maart t/m Augustus)
Elke donderdagmiddag “VolksDans” met de volksdans groep
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.
Vanaf januari 2020,
Elke donderdag wandelen in de bossen 10.30 uur tot 11.30 uur o.l.v. Fysiotherapeuten
Startplaats: Hortensialaan 1 5582 CL Waalre (Fysiotheraputisch Centrum)
Kosten 1,50 p.p. Aansluitend koffie / thee / koek
**********************************

6 en 20- jan Maandag middag „Kaarten“ in het Klooster

13.30 uur (LET OP dag en tijden gewijzigd)
14 jan Dinsdag “Samen Eten” voor alle senioren van Waalre
12.00 uur het Klooster (aanmelden voor de eerste van de maand)
21 jan Dinsdag
“Oog-Vereniging
14.00 uur in het Klooster

Brabant/Zeeland” Informatie: Oog problemen.

De oogvereniging geeft op deze middag een presentatie met praktische weetjes in verband met
oogbeperkingen. Het gaat deze middag over veel voorkomende gezichtsbeperkingen en de hinder
die men daarvan in het dagelijkse leven ondervind. De oogvereniging geeft tips om hier in de
praktijk mee om te kunnen gaan.
23 jan donderdag “Middag Uitstapje” Museum de Kantfabriek in Horst.
Vertrek om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats Dereumaux (achterzijde AH)

Voor in je agenda:
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.
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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Sinterklaas bijeenkomst
Film uit 1957 “50 jarig Vereniging voor de Jeugd“
Na het drinken van een lekker bakje koffie of thee na binnenkomst. Werd de video opgestart deze
werd met veel belangstelling bekeken, er werden vele Wolderse mensen nog herkend ondanks dat
de kwaliteit van de film niet meer zo best was.
In de pauze werd er een drankje aangeboden door de organiserende verenigingen en werd er een
loterij gehouden, hiermede waren weer leuke prijzen te winnen.

Na de pauze kwam niet geheel onverwacht Sinterklaas op bezoek met zijn Pieten,
deze hadden voor alle aanwezigen een klein cadeautje meegebracht en natuurlijk werden er
veel pepernoten en pinda's uitgestrooid tussen de senioren.
Na afloop van deze Sinterklaas bijeenkomst werden de senioren nogmaals verrast, bij het
verlaten van het Klooster werd aan allen nog een heerlijke chocolade letter uitgereikt.
Met zo'n 100 aanwezigen was het weer een geslaagde en gezellige middag.
Bedankt S.V.Waalre en natuurlijk ook de Vereniging v.d. Jeugd.

Uitreiking Gemeentelijke vrijwilligers penning.
Op vrijdag 13 dec-2019 werden er weer aan diverse vrijwilligers de gemeentelijke penning
uitgereikt.
De Hr. F. Tegenbosch was een van de genomineerde van onze vereniging welke voor een penning
in aanmerking kwam, dit omdat Frans al een 10 tal jaren het organiseren van de “Middag Uitstapjes”
verzorgd daarnaast organiseerde en begeleide hij ook de jaarlijkse dagreizen voor onze leden van
de S.V.Waalre.
Namens de S.V.Waalre werd Frans naast zijn verdiende penning ook een boeket bloemen
overhandigd.
Frans nogmaals gefeliciteerd namens het bestuur van S.V.Waalre voor het organiseren van de vele
uitstapjes en dagreizen.
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Verlopen rijbewijs?
Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs.
De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs,
krijgt persoonlijk bericht van het CBR.
Wij ontvingen een brief hierover van het ministerie: voor meer informatie kijk op de website van de
overheid.
Informatie KBO-Actueel

Haar Studio
Burgemeester Uijenstraat 15
5581JC Waalre
040-2213141
www.kimzhaarstudio.nl
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Middag uitstapjes Donderdag 23-jan-2020
Voor het eerst sinds 2011 is het middaguitstapje van november 2019, (theepotten
museum} door geringe belangstelling niet door kunnen gegaan. Helaas,
OP Donderdag 23 januari starten we met een bezoek aan het Museum de
Kantfabriek in Horst.
Museum de Kantfabriek is gevestigd in de voormalige Zuid- Nederlandse Kantfabriek,
nu een Rijksmonument. Tijdens de rondleiding draaien de oude machines, die tot 2006
gebruikt werden bij de fabricage van katoenen kloskant en nylon rasschelkant. U zult
zien hoe de machines uit duizenden ragfijne draadjes kant maken. Toen de
textielnijverheid zich ontwikkelde ontstonden er prachtige voorbeelden van textielkunst
en nijverheid. Het museum beschikt over een grote collectie oude en moderne objecten
Een deel van de objecten is opgenomen in de vaste tentoonstelling die een beeld
schetst van de textiel geschiedenis regio Noord Limburg, Daarnaast is er ook een
wisseltentoonstelling met werk van textiel kunstenaars.
Wanneer U het door 160 vrijwilligers gerunde museum binnen komt wandelt U letterlijk
de geschiedenis in.
Het programma ziet er in het kort als volgt uit:
Vertrek om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats Dereumaux (achterzijde AH),
aankomst +/- 13.45 Horst, Americaanseweg 8, parkeren ca. 50 meter van het
museum,( wordt duidelijk aangegeven)
Bij aankomst wordt U door een van de gastvrouwen koffie/thee met Limburgse vlaai
voorzien, daarna gaan we o.l.v. gidsen het museum bezoeken
Het geheel is rollator en rolstoel vriendelijk. Indien U van een rolstoel gebruikt maakt
dient U zelf voor een begeleider te zorgen.
Na afloop is er een mogelijkheid om in de museumwinkel kant te kopen dat
gefabriceerd is op eigen machines. Daarnaast zijn er diverse textielproducten,
accessoires, stoffen en boeken te vinden.
De prijs voor dit arrangement ,(koffie/thee, Limburgse vlaai, vervoer, gidsen ,entree en
verzekering) wordt U aangeboden voor € 17,00 p.p.
Invulstrookje (zie pag 16)
U gelieve het antwoordstrookje uiterlijk Vrijdag 17 januari a.s. met het inschrijfgeld
(€ 17,00) in te leveren bij
Hans van Greunsven,

Loonderweg 37, 5581JA

Waalre tel. 040-2215604 of bij

Frans Tegenbosch,

Het Fort 49,

Waalre tel. 040-2213958

5581AB
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mode & lifestyle
Willibrorduslaan 14 - Waalre – mantano.nl
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Puzzel 44 Jan 2020
Horizontaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Januari koningshof---Schenkpot.
Baanzoekende---Water in Friesland.
Eerste vrouw---Afk.Eindhovensdagblad---Betamelijk.
Almanak---Grootste gedeelte.
Laatste stuk---Onwettig
Inv. L D---Buitenste omtrek---Afk. Atleet---Hepie en …..
Lade---Inv. K L--- Inv. S L T---Inv. L A E.
Paling---Bevroren regen---Waanzin uitroepen.
Merk sigaar---Koud---Alkmaarse voetbal.club---Voor op fles.
Onder nul graden---Roofvogel---Motor races Assen.
Vuile mist---Afk. Besloten genootschap---Voldaan.
Iemand anders---Spade---Inv. L E---Afk. nummer.
Plaats in Zeeland---Rechte lat---Afk. Regering---Pepermunt.

Vertikaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Klein visje
Heden---1000 meter.
Speld---Vuilnis bak
Afk. Islamitische staat---Opbrengst.
Ronduit.
Edelmoedig---Afk. Bustehouder.
Inv.E R---Echtgenoot---Geen goud maar …...
Later---Rugzak---Afk. Per expres.
Gevaarlijk.
Inv. X T---Muzieknoot---Grote hoop.
Elf---Spuug.
Vrolijk muziekstuk.
Met …. en Boog---Kabouter.
Dagblad---Oke.
Op de preekstoel.
Samen.
Water in Brabant---Schildersatribuut---Grote onbekende.
Opgehouden met---Varkens bak.
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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 deze vakjes vormen de oplossing van de puzzel:
3/6—2/6--1/7 5/11--10/13--1/2--1/2 1/14—1/2--5/2--5/2--1/7
5/2—2/6--1/7 4/10—2/6 4/10—1/2—1/14—9/1--1/12--10/12
2/3—7/3—7/3—3/1--10/12—3/6—3/1—10/12—3/1

Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 44 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 43:
(Ge kant t' mer tiggenum zegge en hai duuget achterin)
en is na loting gewonnen door Mevr. Vrijsen Gefeliciteerd!
De prijs bestaat uit een bloemen bon van bloemenatelier Waalre
Willibrorduslaan 16
Succes met puzzel 44

9

Nieuwsblad Jan – 2020 – (201)

Zin om een avond of middag te komen lachen…?
Toneelgroep “Coulissen” speelt het komische toneelstuk:
Bejaardentehuis “De Toekomst”
Bejaardentehuis “De Toekomst “ is ontstaan uit een fusie tussen twee kleinere tehuizen: Het chique
rusthuis “Edelburght” en het volkse bejaardentehuis “De plets”. Deze fusie gaat niet op rolletjes. De
bewoners kunnen elkaar niet luchten of zien en een verschrikkelijke directeur zaait angst en terreur.
Maar wanneer een mysterieuze bejaarde heer in dit tehuis zijn intrek neemt, slaan de bejaarde
damesharten flink op hol.
Een ding is zeker: van een rustige oude dag is totaal geen sprake meer.
De toneelvoorstelling kunt U komen bekijken op:
Vrijdag 30 januari om 20.00 uur
Zaterdag 31 januari om 20.00 uur
Zondag 1 februari om 14.00 uur.
Alle voorstellingen vinden plaats in Het Klooster

Voor de laatste wijzigingen: kijk op ------>
Webpage van S.V.Waalre --------------------->
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Inschrijfformulier “Uit Eten” bij “Station Koffiehuis” 13-feb-2020

Aanvang 18.00 uur

formulier altijd inleveren!! betalen contant of per bankrekening.
(maak Uw keuze)
Knolselderijsoep met garnituur van draadjesvlees en truffelolie

...........X

***
Kalfssukade met eigen jus, uienchutney en verse groentjes

...........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 13-feb-2020
Inleveren bij: Inschrijfformulier altijd Inleveren en betalen voor 8-feb-2020
Hans v. Greunsven Loonderweg 37 040-2215604

Bridge kampioenen!
In november werd de finale van het KBO-Brabant Bridgekampioenschap gespeeld
in Den Durpsherd in Berlicum.
Toon van Aar en Harrie Lagarde wonnen dit toernooi met een score van 60,93 procent.
Zij ontvingen de winnaarsbeker uit handen van Leo Bisschops en voorzitter van
de BridgeBond Koos Vrieze.
Veel dank aan alle vrijwilligers, die met hun enorme inzet ook dit jaar weer voor een prachtig
toernooi zorgden.
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Heeft U iets te vieren??
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MAX Fysio Training Waalre
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Neffe de Kerk
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Invulstrookje “Middag uitstapjes” Donderdag 23 januari “de Kantfabriek”
Roepnaam:------------------------------------------------------------------------------------Naam:---------------------------------------------------------------------Adres:---------------------------------------------------------------------WIL RIJDEN
JA/NEEN---------------------------------U gelieve het antwoordstrookje uiterlijk Vrijdag 17 januari a.s.
met het inschrijfgeld (€ 17,00) in te leveren.bij
Hans van Greunsven,

Loonderweg 37, 5581JA

Frans Tegenbosch,

Het Fort 49,

Waalre tel. 040-2215604 of bij

5581AB, Waalre tel. 040-2213958

Contributie 2020 Automatische incasso
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 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.
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
Theo Wouters
Harrie de Greef

Ekenrooystraat 35
Scheerderij 10
St. Zoetmulderdreef 105

5583 TA Aalst (leden in Aalst)
5581 KA Waalre
5581 TJ Waalre

Ook kunt U het contributie bedrag storten op onze bankrekening
NL75 RABO 01557 09 895, t.nv. KBO Waalre, “Contributie 2020”
Met vermelding van Uw lidmaatschapsnummer.
Dit graag voor maart – 2020

De penningmeester.
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