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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 [feb/mrt] Welkom als nieuwe leden van S.V.Waalre ( KBO)
Hr.
Bergmans, H.J
Mevr. de Boer, M.J.
Mevr. Sanders - Daems, A.M.T.

Overleden † [feb/mrt]
Hr. P.M.C. Cornelissen,
Mevr. v. Mierlo - v. Och,
Hr. A.J. Wouters,
Hr. J. Verhoeven,
Hr. J.L.C. van de Vorst
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Beste medeleden van onze Senioren Vereniging Waalre
Bij KBO-Brabant komen steeds meer vragen binnen over het Corona-virus. Wij begrijpen
uiteraard dat ook u zich zorgen maakt over de gezondheid van u en van uw mede leden. Wij
houden de berichten ook in de gaten. Op dit moment is het landelijk beleid vooral
binnenblijven, contacten te mijden en vooral vaak grondig handen te wassen.
Ook bij de SVW bereiken ons vragen over onze activiteiten. Zoals u reeds weet hebben we
eerder alle activiteiten stil gezet tot 6 april. Nu die datum echter nadert en er nieuwe
maatregelen zijn afgekondigd ,hebben we een vervolgbesluit genomen om alle activiteiten
op te schorten tot nader order. Dit geldt dus ook voor de fietstocht van mei. Begin mei
informeren we u weer over het vervolg. Dit betekent dat wij onze jaarvergadering die
gepland stond voor 21 april nu voorlopig doorschuiven. U krijgt een schriftelijk bericht
wanneer we weer gaan opstarten en een aparte uitnodiging voor de jaarvergadering later dit
jaar.
In deze coronacrisis wordt veel gevraagd van ons allemaal. Zeker onze ouderen en mensen
met een kwetsbare gezondheid kunnen nu extra ondersteuning gebruiken.
Wij raden u aan om bij vragen altijd de meest recente informatie op te zoeken op onze
website of te bellen met een van onze bestuursleden. Als u mij wilt bellen dan heb ik graag
dat u belt op mijn 06 nummer (0651528162). Mijn vaste nummer gaat nl. binnenkort
verdwijnen.
Heeft u algemene vragen over het corona-virus, kijk dan eerst op de website van het RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus. U kunt ook bellen met 0800-1351.
Daarnaast hebben wij in overleg met de gemeente Waalre een hulplijn mbt coronahulp in
Waalre opengezet.
Gelukkig ontstaan er in deze tijd verschillende prachtige initiatieven om elkaar te helpen, ook
in onze gemeente. Goed voor mekaar Waalre is dé plek waar deze initiatieven
samenkomen. Er is daar een speciale pagina ingericht voor hulpvragen en hulpaanbod in
verband met het coronavirus: www.goedvoormekaarwaalre.nl/coronahulp. Hier kun je
eenvoudig en veilig uw vraag plaatsen. Er zijn verschillende jongeren die klaar staan om u
met eenvoudige hulpvragen te helpen bv een boodschap doen of het oplossen van andere
eenvoudige problemen. Samen met u zoeken ze naar een oplossing.Belt u gerust naar
onderstaand nummer. Er is op dit moment meer aanbod van jongeren dan vraag. Goed voor
mekaar Waalre is tijdens de coronacrisis gewoon telefonisch en per mail bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Je kunt hen bellen op telefoonnummer
06-25762422 en mailen via info@goedvoormekaarwaalre.nl.
Balie Goed voor Mekaar Waalre gesloten
Vanwege de aangescherpte maatregelen is onze balie in Het Huis van Waalre wél gesloten
tot nader order. Ook liggen ‘Neffe de Kerk’, het Steunpunt Mantelzorg en Wandelen in de
Wijk tot die tijd noodgedwongen stil.
Namens het (Kring)bestuur van SVW,
Jan van Zon, Harrie de Greef
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Bestuurs mededeling: (EXTRA)
Het bestuur heeft op dinsdag 10-mrt-2020 de beslissing genomen om voorlopig
alle activiteiten stil te leggen, dit i.v.m. het besmettings gevaar van het coronavirus.
Ook is besloten om de fietstochten niet te gaan uitvoeren !!!.
Let op: Opstart van alle activiteiten, na de uitnodiging voor de jaarvergadering.
Wanneer deze wordt gehouden?? Hiervoor ontvangt U allen een uitnodiging!!!!

Terugblikken op Carnavalmiddag 2020
Onze voorlopig allerlaatste bijeenkomst in het Klooster, dat de komende maanden gesloten
is vanwege een ingrijpende verbouwing.
Zo’n 60 leden van onze Senioren Vereniging kwamen al dan niet verkleed naar deze
gezellige carnavalsmiddag.
Na de koffie/thee en wat vrolijke muziek verwelkomden wij Ad Dams, die ons een verhaal
kwam vertellen over verhalen.
Zijn verhaal zat knap in elkaar. Alleen jammer dat hij zo’n snelle prater was, waardoor delen
van zijn verhaal de tijd niet kregen om te kunnen bezinken.
Na de pauze ,waarin iedereen een drankje aangeboden kreeg en een heerlijke plak
roggebrood met zult (van onze slager Albert Vos) werd er fanatiek gekiend om mooie prijzen.
De mannen achter de bar ( leden van CV De Keien ) kregen de moeilijke taak toebedeeld
om de twee mooiste en origineelst verklede leden te belonen met een lekker flesje wijn.
Al met al een leuke, rustige en ontspannende middag.
Dank je wel CV de Keien, dat we ondanks dat tijdens de Carnaval het Klooster door jullie
afgehuurd werd, wij toch weer gebruik mochten maken van de zaal in het Klooster.
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Belastingservice 2019

(Herhaling)

Ook dit jaar kan uw belastingaangifte worden verzorgd via de
Senioren Vereniging Waalre.
De mensen die voor de aangifte 2018 gebruik hebben gemaakt van deze service,
hebben automatisch een nieuwe machtigingscode ontvangen, welke de
belastinginvuller nodig heeft om toegang te krijgen tot uw aangifte 2019.
Mocht de belastinginvuller in maart nog geen contact met U hebben opgenomen voor
een afspraak te maken om de aangifte 2019 te verzorgen.
Dan kunt U contact opnemen met de belastinginvuller op tel . 040-2216779.
Eventueel zal er door hem een machtigingscode voor 2019 worden aangevraagd en
vervolgens een afspraak met U worden ingepland.
Hierna komt de belastinginvuller bij u thuis met een laptop om ter plekke de aangifte
te verzorgen.
Mocht u vragen hebben over verwante zaken, zoals toeslagen en voorlopige
aanslagen dan kunt u contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer.
Hans Baltes
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DE WEG NAAR VRIJHEID

(Toneel)

(Afgelast)

Bezoek op 4 mei '20 de unieke en eenmalige herhaling van de succesvolle voorstelling
‘De weg naar vrijheid’.
De cast bestaat uit jongeren én ouderen die samen de 75-jarige bevrijding van Brabant
herdenken.
Deze toneelvoorstelling trok vorig jaar op verschillende plekken in Brabant maar liefst 29
keer volle zalen.
Daarom wordt dit jaar, nu heel Nederland de 75-jarige bevrijding viert, de voorstelling nog
één keer opgevoerd op 4 mei in theater De Lievekamp in Oss.
Houdt u van toneel en bent u geïnteresseerd in WOII dan mag u dit niet missen!
Meer informatie en kaarten bestellen:www.kbo-brabant.nl of bel (073) 644 40 66.

Haar Studio
Burgemeester Uijenstraat 15
5581JC Waalre
040-2213141
www.kimzhaarstudio.nl
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Zorg Discounter
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Liever bouwen dan verbouwen
Gemeenten moeten dit jaar hun plannen laten zien voor ouderenhuisvesting.
“De dertien miljard euro die nodig zouden zijn om woningen van ouderen aan te passen, zijn bij
lange na niet toereikend”, stellen de hoogleraren Jos Schols en Tinie Kardol in de Telegraaf. “
Menig mobiele oudere staat open voor wonen met leeftijdsgenoten in een landelijke omgeving.
Liever bouwen dan verbouwen.
Er moet meer worden gedaan met de mogelijkheden om vrijkomende agrarische grond voor deze
doelgroep te bestemmen, net als met het bevorderen van groepswonen.
Een kleinschalig aanbod van complexe verpleeghuiszorg zal het groepswonen compleet maken.”

Goedkoop Rijbewijs keuringen
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN VALKENSWAARD

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. 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 € 45,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00.
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 omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
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Puzzel 46 April – 2020
Horizontaal
1 Prinses---Onecht.
2 Vlaktemaat---Woonboot--- Charge.
3 Spelleidingt---Afk. Nederland---Afk. Nederland.
4 Afk. Eindhovens dagblad---Ergens anders---Adios.
5 Jongensnaam---Idem---Enkel
6 Besneden Paard---Kussen.
7 Explosieve stof---Donateur--- Afk. Oplagen--- Gaan.
8 Gebruikelijk---T.L. Verlichting.
9 Boven---Lachduif---Tegen.
10 Boomvrucht---100jaar---Goedzak---Afk. Ten Bate Van.
11 Zij---Afk. Nummer---Helleveeg.
12 Sterrenbeeld---1e getal.
13 Bekend Congres Centrum---Meisjesnaam---Slee---Keurig.
Vertikaal
1 Steensoort---Verliezen.
2 Vlaktemaat---Illusie.
3 Kabinet---Muzieknoot.
4 Gelijkheid.
5 Soort---Muzieknoot---Oude Maat.
6 Droogvloer---Niet.
7 Graaf---Nadien.
8 Trap---Rivier in Friesland.
9 Baardje---Gebouw in Rotterdam.
10 Muzieknoot---Binnen---Gat in t'ijs.
11 Aanbreken.
12 Lichaamsdeel---Schelp.
13 Als---Deel van de Atmosfeer---Groente.
14 Afk. Meervoud---Boven---Gebergte in Oostenrijk.
15 Part---Kwaad zijn.
16 Enkel---Zorgzaam.
17 Muurkant---Inv. I.B..
18 Prijzenpot---Kopje---Pro.
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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:
1010-- 3/2—7/9 1/10 5/6—10/3—8/2—7/3
12/8--8/2—10/3—5/6
3/2—1/10 5/5—5/5 12/8—11/10--6/13—3/2--9/6—8/2—3/2--5/5
11/10—8/2—5/5—9/4—9/6--3/2—10/3—10/3—3/2 3/2—5/6 7/17—3/2
5/5—11/10—8/2—9/6 9/4 4/2—6/2—9/6—9/2 8/3—11/10—8/2—9/4

Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 46 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

Er is voor puzzle 45 geen prijswinnaar wegens fouten tijdens drukproces
Succes met puzzel 46
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Verontrusting over leeftijdsgrens behandeling
'Onze provincie is tot dusverre het zwaarst getroffen
door het Corona-virus in Nederland en er melden zich verontruste.
emotionele en soms ook boze leden',
Aldus KBO-Brabant
Onderwerp: de instelling van een leeftijdsgrens voor de
behandeling van Corona-patiënten. In Italië reeds formeel voorgesteld door medisch
specialisten, in Nederland nog slechts een onderwerp in het maatschappelijk debat.
'Op de wijze waarop dat debat gevoerd wordt valt veel af te dingen',
aldus
Voorzitter KBO-Brabant Leo Bisschops.
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Heeft U iets te vieren?
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Advies KBO-Brabant aan Afdelingen i.v.m. Coronavirus
KBO-Brabant adviseert zijn lokale Afdelingen om voor de komende weken alle grote
bijeenkomsten te annuleren in verband met het Coronavirus.
Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft zich gebogen over de situatie inzake het
Coronavirus en hoe daarmee om te gaan binnen onze seniorenvereniging. Het is daarbij
tot de conclusie gekomen dat het annuleren van alle grote bijeenkomsten, in elk geval
voor de komende twee weken, het meest verstandig is.
Overwegingen daarbij:
•de verspreiding van het virus in vooral onze provincie Noord-Brabant;
•de kwetsbaarheid van vooral ouderen en chronisch zieken;
•het advies van het RIVM aan mensen om bij verkoudheidsverschijnselen thuis te
blijven;
•en het advies aan mensen om ook zonder deze verschijnselen zoveel mogelijk thuis
te werken.
Hoewel lokale situaties kunnen verschillen en het de eigen verantwoordelijkheid van
KBO-Afdelingen is om dit advies over te nemen, doen wij wel een dringend beroep op
Afdelingsbesturen om in elk geval de actuele richtlijnen van het RIVM en die van het
eigen gemeentebestuur en de regionale GGD op te volgen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.ggd.nl/
Bij vragen, neem contact met ons op: info@kbo-brabant.nl,
(073) 64 44 066.
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Nagekomen bericht van zorg-Discouter

Zorg-Discounter berichtgeving

Zorg-Discounter de Kempen<dekempen@zorgdiscounter.nl>

Beste zorgverlener of instelling,
Gezien de steeds strenger wordende maatregelen vanuit de overheid rondom het
Coronavirus, heeft het momenteel weinig zin om de Zorg-Discounter winkel open te laten
gaan de komende 3 weken(of langer). Om toch mensen van dienst te kunnen zijn kom ik
aan huis, uiteraard met alle hygiënevoorschriften in acht genomen.
Indien u cliënten of patiënten voor hulpmiddelen door wil verwijzen naar de Zorg-Discounter
de Kempen, laat ze svp dan direct mijn mobiele nummer bellen. Dan kan ik met hen
afspreken wat er nodig is. Wij boden al de service aan om bij de klant thuis in Waalre
productpresentaties te geven, deze service wordt nu per direct uitgebreid naar de
gemeentes Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, Veldhoven, Heeze-Leende en GeldropMierlo. En voor alle producten. Loophulpmiddelen, rolstoelen, bedden, stoelen,
aantrekhulpen en keuken- en badkamerhulpmiddelen. Dit is gedurende de beperkende
maatregelen volledig gratis. Afspraken kunnen diezelfde dag nog gemaakt worden. Ook voor
winkelbezoek op afspraak, reparaties(al dan niet direct aan huis) en verhuur.
Men kan mij van maandag t/m zondag van 09.00-21.00 bereiken op 06-42022763
Ik wens u allen veel succes en sterkte in deze crisistijd. Weet dat we met zijn allen trots zijn
op jullie inzet!
Ook dank ik u, bij voorbaat, hartelijk voor het doorverwijzen van cliënten/patiënten.
-Met vriendelijke groet,
Tom van Santvoort
Zorg-Discounter de Kempen
Eindhovenseweg 56
5582HT Waalre
06-42022763
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MaxTraining
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Voor het laatste nieuws

Kijk ook eens naar onze webpage:

www.kbo-waalre.nl

Daar vind U het laatste nieuws en mededelingen over de S.V.Waalre
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