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Ledenadministratie
Onze ledenadministratie wordt verzorgd door:
Anton van der Heijden, Velddreef 14, 5581JG Waalre Tel.: 2214329
e-mail: velddreef14@gmail.com
Bankrekening: NL 75 RABO 0155 7098 95 t.n.v. KBO afd. Waalre .
Bij ziekte, na ziekenhuisopname of bij een jubileum dit graag melden 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.
(In deze coronatijd, geschiedt dit alleen d.m.v. een kaartje of telefoontje, wij vragen
uw begrip hiervoor)
Nieuwe leden: Welkom als nieuwe lid van S.V. Waalre (KBO)
Overleden †:
Mevr. P. Jansen - Schoone.
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Van de voorzitter
De verkorte Algemene Ledenvergadering over het jaar 2018/2019 is zojuist achter de
rug. Deze uitgestelde vergadering van April 2020 over het verenigingsjaar 2019 werd
bezocht door 30 leden in het Huis van Waalre dat voor deze gelegenheid coronaproof
werd ingericht. Nadat vlot de diverse agendapunten werden doorgenomen kreeg het
bestuur decharge over het gevoerde beleid. Aangegeven werd dat 2019 een goed
verenigingsjaar was met veel activiteiten. Het jaar werd afgesloten met een verlies
van ca. € 2000,- hetgeen door onze ruime reserves prima kon worden opgevangen.
Tijdens deze vergadering traden niet minder dan vijf bestuursleden terug en werden
er vier nieuwe bestuursleden met algemene stemmen gekozen. Theo Wouters werd
bij zijn aftreden zeer verdiend tot erelid benoemd en was daar zichtbaar door verrast.
De andere aftredende bestuursleden werden verrast met een bloemetje en een
cadeaubon. Frans Tegenbosch werd bij zijn afscheid als reis coördinator benoemd tot
lid van Verdienste. Hij heeft zich jarenlang, in uitstekende samenwerking met het
aftredende bestuurslid Hans van Greunsven, ingespannen voor onze ouderen om
deze aangename dagen te bezorgen in de vorm van de donderdaguitstapjes en de
voor- en najaar reizen. Bedankt Frans. Tot slot werden een viertal jubilarissen in de
bloemen gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Het jaar 2020 komt er qua
activiteiten totaal anders uit te zien maar het bestuur is blij dat u ons steunt in de
gedachte dat veiligheid voorop moet staan. Medegedeeld werd dat de contributie in
2021 niet verhoogd gaat worden ondanks het feit dat de afdracht aan KBO Brabant in
2021 stijgt van € 11,93 naar € 12,93 per lid. We zullen ervoor zorgen dat u zo snel als
mogelijk een verslag krijgt aangereikt van deze vergadering zodat u weer op de
hoogte bent van de veranderingen. (Zie hierna in deze Nieuwsbrief). Het gaat nog
steeds niet goed met het aantal Corona besmettingen. Daarom heeft het bestuur
helaas opnieuw moeten besluiten activiteiten uit te stellen. Dus bv geen fietsen dit
jaar. Het opstarten van activiteiten zouden we zeer bescheiden doen. Weliswaar is de
vernieuwde zaal van het Klooster in september opengegaan maar er moeten nog
afspraken gemaakt worden over het gebruik en inrichting. Op dit moment heeft het
bestuur daar intensieve gesprekken over gezien het feit dat het beheer voor de zaal
nog niet geregeld is en er ook geen zicht is dat dit op korte termijn gerealiseerd gaat
worden. De zaal zelf ziet er prima uit en we zullen gaan zien wat wij in eigen beheer
zullen moeten nemen of dat we tot andere oplossingen komen. Intussen treft u in dit
blad een activiteit aan m.b.t. het eten in oktober en november bij de Doelen. U kunt
hiervoor inschrijven waarbij wij nadrukkelijk aangeven dat u daarin uw eigen
verantwoordelijkheid moet nemen. Het restaurant heeft toestemming om met max. 40
mensen te eten op 1,5 m afstand. Ook denken wij in oktober nog een lezing te
plannen die gegeven gaat worden door historicus Hans Teuwen. Over de
Sinterklaasmiddag en kerstvieringen worden later dit jaar beslissingen genomen. Al
met al is de conclusie dat we dit jaar heel weinig ontmoetingen hebben kunnen
organiseren en dat is ook voor ons teleurstellend. Maar zoals tijdens de
jaarvergadering bleek krijgen wij uitgebreide steun voor ons voorzichtige beleid. Beste
leden van de SV Waalre. Hiermede bent u weer een beetje op de hoogte van het wel
en wee van uw vereniging. Wij doen onze uiterste best om de vereniging levendig te
houden maar we moeten met zijn allen nog even geduld hebben.
Harrie de Greef
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Van de redactie
Dinsdag 15 september konden we dan eindelijk de langgeleden geplande
jaarvergadering houden van onze vereniging. Het is natuurlijk een beetje vreemd om
in september nog te moeten oordelen over het verenigingsjaar 2019 en tegelijkertijd
ook de begroting te moeten vaststellen van het jaar 2020, daar waar dit jaar al een
heel eind is gevorderd.
In dit nummer besteden we in ieder geval aandacht aan de jaarvergadering en tevens
zullen we stand van zaken weergeven wat betreft het toekomstige gebruik van het
Klooster.
Ook melden we verderop de veranderingen met betrekking tot de maandelijkse
puzzel.
Het valt overigens voor bestuur en de redactie niet echt mee om telkens een
volwaardig Nieuwsblad te maken omdat er nog weinig activiteiten weer zijn opgestart
en we bovendien helaas nog steeds te maken hebben met de maatregelen tegen het
Covid 19 virus.
Activiteiten september en oktober 2020
Wel starten we in oktober en november weer met “Samen eten”. (zie pag. 12)
Elders in dit blad schrijven we hierover en kunt u inschrijven. We spreken hier de
verwachting uit dat dit de start mag worden voor meer activiteiten van uw vereniging
SV Waalre.
Op 14 september is ook het Koersbal weer gestart.
Op 20 oktober houdt Hans Teuwen een buitengewoon interessante lezing over de
Griekse Mythologie, een aanrader.
Wij wensen u in ieder geval veel leesplezier bij het lezen van dit september/oktober
nummer.
Jaarvergadering
Notulen Algemene Ledenvergadering
15-sept-2020 (concept)
Ontvangst met Koffie én een kleine verrassing.
1.
14:00 uur Opening
Voorzitter Harrie de Greef opent de Algemene Leden Vergadering en heet iedere
aanwezige welkom. Gestart werd met enkele mededelingen.
Naast de al eerder bekend gemaakte nieuwe bestuursleden werd Jan van Barschot
ook als kandidaat bestuurslid welkom geheten.
Door de maatregelen van de overheid waren voor 2020 al onze activiteiten
opgeschort tot minimaal 1 september. In juli had het bestuur besloten dat we op 15
september als eerste activiteit in het najaar onze jaarvergadering zouden gaan
houden.
Dit jaar werd er uitgeweken naar het gemeentehuis, (officieel “Het Huis van Waalre”).
In de zaal van het Huis van Waalre was prima rekening gehouden met de R.I.V.M.regels rondom Corona.
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We mochten op de zeer warme 15e september zo’n 30-tal leden en bestuur,
waaronder nieuwe bestuursleden, welkom heten op de vergadering in een heerlijk
gekoelde vergaderzaal.
Afwezig met bericht van verhindering: Mevr. Margot Verhoeven (Vakantie) en Mevr.
Liesbeth Janssen (werken)
Hierna werd er aandacht gevraagd voor onze 26 leden welke in de periode tussen de
Ledenvergadering van 23 april 2019 en 15 september 2020 ons ontvallen zijn.
Van deze leden werden de namen voorgelezen en werd daarna een minuut stilte in
acht genomen ter nagedachtenis.
Het boekje als uitnodiging en agenda van de Jaarvergadering werd deze middag
gevolgd en de activiteiten die u van ons gewend bent in het 2 e gedeelte van de
vergadering moesten dit jaar helaas noodgedwongen achterwege blijven.
2.
Notulen van de ledenvergadering van 23 april 2019 werden snel doorgenomen
en goed bevonden.
3.
Mededelingen.
Door het ontbreken van activiteiten komen er nauwelijks nieuwe leden bij en blijven
we op dit moment een kleine 400 leden tellen.
Voorzitter Harrie de Greef kon bijna vers van de pers de actuele status van het
Klooster doorgeven. De ruimten voor de verenigingen zijn prima in orde evenals de
grote zaal en om die reden hebben de investeerders zich aan de afspraak van
oplevering per 1 september gehouden. Het grote probleem wordt echter gevormd
door het volledig ontbreken van faciliteiten voor de verenigingen. Er ontbreekt, op de
tafels en stoelen na, bijna alles om gebruik te kunnen maken. De investeerders
hebben gemeld dat zij zeker niet de beheerders functie op zich gaan nemen en in een
eerder stadium heeft Futuris ook al gemeld dit niet te gaan doen. Op basis hiervan
heeft onze vereniging laten weten dan ook voorlopig geen gebruik te maken van het
Klooster. Dit heeft onze voorzitter eveneens besproken met de contactpersonen van
o.a. de gemeente en hen duidelijk gemaakt dat wij als vereniging dit jaar tot onze
grote spijt geen gebruik kunnen maken van het klooster.
Gelukkig zijn enkele activiteiten weer voorzichtig opgestart. Zo zal er op 13 oktober
voor de eerste keer weer de activiteit “Samen Eten” worden opgestart (natuurlijk
Coronabestendig) in het Restaurant “De Doelen. Er kan hiervoor nog tot 1 oktober
worden ingeschreven via het vorige Nieuwsblad.Eveneens staat er op de planning in
het Huis van Waalre om op dinsdag 20 oktober ’s middags (onder voorbehoud van de
RIVM maatregelen) door historicus Hans Teuwen een lezing te laten verzorgen over de “Griekse
Mythologie”
(Voor het laatste nieuws over het afgelasten van activiteiten zie
onze webpage www.kbo-waalre.nl).
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5. Onze vereniging kent dit jaar een viertal jubilarissen, waarvan er één aanwezig
kon zijn.
Mw. B. Klomp – Pasteels: 25 jaar lid van onze
vereniging en werd door de voorzitter stevig
in het zonnetje en in de bloemen gezet.
De andere jubilarissen zijn, (ook allen 25 jaar lid):
Mw. Couwenberg - Liebregts,
Mw. Akker - Leuke en
Mw. Wijnen - de Bie
Deze zullen door de voorzitter worden bezocht
om hen de bloemen en een de oorkonde van
KBO-Brabant te overhandigen.
Hierna werd er aandacht gegeven aan het afscheid van
de heer Frans Tegenbosch, die meer dan 10 jaar de
“maandelijkse” middag uitstapjes ( in uitstekende
samenwerking met het aftredende bestuurslid Hans van
Greunsven) heeft georganiseerd.
Voorzitter Harrie memoreerde dat hij minimaal 80 van
uitstapjes heeft georganiseerd en is dan ook verheugd
om Frans tot “lid van verdienste” van onze vereniging
te benoemen.
Frans gaf in zijn dankwoord aandacht aan zijn opvolgers Jan en Judith van Barschot
en kon hen melden dat hij op de achtergrond nog wel voor enige steun en toeverlaat
beschikbaar zou zijn.
6.
Activiteiten 2020
Hierna werd gemeld dat sinds 14 september het Koersbal weer is gestart met maar
liefst 17 deelnemers. Voor de andere activiteiten heeft het bestuur nog een
terughoudend beleid voor ogen, gezien de leeftijd van nagenoeg al onze leden.
7.
Financieel verslag 2019 (begroting 2020)
Het financieel jaarverslag. Theo gaf aan dat hij (altijd) een zuinige penningmeester is
geweest en dat het vermogen van de vereniging in de jaren dat hij verantwoordelijk
was nauwelijks is gekrompen. Hij wenst zijn opvolger Lou Doorakkers dan ook veel
succes toe met het overnemen van deze taken.
8.
Verslag Kascontrole (Hr. H. Baltes)
Hans Baltus melde ondersteund door het voorlezen van het verslag van de
kascommissie dat de financiën keurig waren beheerd en goed gedocumenteerd voor
2019, En dit was aanleiding om penningmeester Theo Wouters decharge te verlenen
voor zijn financiële werk voor de S.V. Waalre in 2019
9.
Toelichting Kring Waalre
De heer Jan van Zon, lid van de seniorenraad en voorzitter in de kring Waalre deed
verslag van de ontwikkelingen die op provinciaal en landelijke niveau spelen en sprak
daarbij specifiek over het pensioenakkoord van net voor de zomer en waartegen
KBO-Brabant de zaak wil gaan aanvechten bij de rechter.
5

Nieuwsblad september - oktober – 2020 – (209)
10 Bestuursverkiezing (en afscheid van 5 bestuursleden)
Zoals al eerder bekend was waren er maar liefst 5 bestuursleden aftredend en niet
meer herkiesbaar. De voorzitter bedankte Cees van Barschot, Hans van Greunsven,
Joop van Bakel alsmede Theo Wouters voor hun meer dan jarenlange inzet voor de
vereniging. Margot Verhoeven was door vakantie afwezig, maar zal nog apart worden
bedankt nadat ze weer terug is.

Vervolgens werden de kandidaten voor de
opengevallen bestuurplaatsen voorgesteld:
– Lou Doorakkers voor de post van penningmeester
– Wim Kremers als secretaris
– Liesbeth Jansen als lid voor de activiteitencommissie
(Ze was afwezig omdat ze nog werkt als leerkracht op het Suma
college)
– Jan van Barschot als lid voor de reizen en uitstapjes
Allen worden d.m.v. handopsteken gekozen in het nieuwe bestuur en hen wordt veel
succes gewenst.
10 Rondvraag
Een enkele vraag werd er gesteld door de aanwezige leden.
Is het mogelijk om het formaat en het lettertype gebruikt in de nieuwsbrief groter (dus
beter leesbaar te maken)?
Antwoord: Er is een start gemaakt om de gehele nieuws voorziening dus “Nieuwsblad
en Webpage” te gaan aanpassen. Mede op antwoord van de bezorgers zal het
formaat zeker niet groter worden dan het KBO blad “ONS”
Omdat er van de rondvraag verder geen gebruik gemaakt werd nam Harrie de Greef
opnieuw het woord.
Theo Wouters werd namelijk speciaal bedankt voor zijn vele verdiensten om hem
vervolgens mede te delen dat het bestuur hem voor al die werkzaamheden heeft
benoemd tot erelid van de vereniging.
Dit tot grote verrassing van Theo en zijn vrouw Ine
Tenslotte werd de vergadering afgesloten met een ‘informeel,
Covid 19 veilig napraten’ met een drankje.

6

Nieuwsblad september - oktober – 2020 – (209)
Bedankt:
Aan het Bestuur en de leden van de Senioren Vereniging ( KBO ) Waalre,
Op 15 september jl. werd onze jaarlijkse
algemene vergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering heb ik voor de
laatste keer het financieel overzicht
aangeboden.
Tot mijn grote verrassing werd ik op het einde
van de vergadering benoemd tot ERE lid van
onze vereniging.
Rest mij u allen te bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen en wens ik u allen alle
goeds in de toekomst en prettige bijeenkomsten bij onze Senioren Vereniging.
Theo Wouters.

Voor in de agenda
Zoals we in het vorige nummer al konden toezeggen zouden we na de
jaarvergadering enkele activiteiten weer kunnen opstarten gaan starten.

“Samen Eten” Senioren Vereniging Waalre.
Op dinsdag 13 oktober en op dinsdag 10 november houden wij weer de eerste
‘Samen eten’ bijeenkomsten.(Aanvang 12.00 uur) Formulier pag.12 vóór 1 november:
Met Jan en Wilma Bakermans van de Doelen zijn afspraken gemaakt en alle
veiligheidsmaatregelen rondom de Corona richtlijnen- en voorschriften worden in acht
genomen.

Koersbal.
Op 14 september is het koersbal in de Doelen weer gestart. (Elke 2 e en 4e maandag)

Lezing.
Op dinsdag 20 oktober wordt er in het Huis van Waalre een lezing verzorgd over de
Griekse Mythologie (Aanvang 14.00 uur)
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Haar Studio
Burgemeester Uijenstraat 15
5581JC Waalre
040-2213141 www.kimzhaarstudio.nl
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Bestuur mededeling:
Besloten is dat de vrijwilligersbijeenkomst (vindt elke 2 jaar plaats) zal worden
doorgeschoven naar 2021. De onderbouwing hiervoor is dat we gegeven de aantallen
mensen op dit moment nog geen locatie hebben kunnen vinden die voldoet aan de
door het R.I.V.M. gehanteerde coronamaatregelen. Voor 2021 heeft het bestuur
hiervoor overigens al wel een budget ‘veiliggesteld’
Fietsen definitief afgelast in 2020
Het bestuur heeft moeten besluiten om het fietsen in 2020 in zijn geheel af te
gelasten. Wij vinden het nog niet verantwoord om de afsluitende tocht- en
bijeenkomst door te laten gaan.
De leden die zich hebben opgegeven en betaald hebben voor de tochten in 2020
staan genoteerd op een lijst en zullen in 2021 gevraagd worden om weer mee te
gaan. Uiteraard is daarmee geborgd dat degenen die betaald hebben dat in 2021 niet
opnieuw hoeven te doen. Hiermede hopen we op een praktische wijze invulling te
hebben gegeven aan de herstart van het fietsen in 2021.
Heeft u hierover vragen hebben dan kunt u een van de bestuursleden hiervoor
benaderen.
Maandelijkse puzzel
Cees van Barschot heeft net voor de jaarvergadering aangegeven dat hij na vele
jaren de maandelijkse puzzel niet meer zal verzorgen. In plaats daarvan zullen we als
bestuur in het volgende Nieuwsblad komen met een nieuwe puzzel (vorm). In dat
volgend nummer zullen we dan uiteenzetten hoe u kunt deelnemen en of en hoe er
een attentie kan worden gewonnen.
Donateurs
De donateursactie van dit jaar heeft het fraaie bedrag van € 1.287,10 opgeleverd.
Leden en bestuur van de vereniging bedanken hiervoor de donateurs van ganser
harte en rekenen weer op hun bijdrage over 2021.
Rabobank Club Support actie
Onze vereniging heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven als deelnemer aan de
Rabobank Club Support (voorheen de clubkascampagne).
De verenigingen en stichtingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol omdat ze
ons bij elkaar brengen. Een club is namelijk meer dan een club. Het is de vertrouwde
plek waar mensen samenkomen, waar iedereen elkaar kent en helpt en je jezelf kunt
zijn. Als coöperatieve bank investeert Rabobank met Rabo Club Support haar kennis,
netwerk en financiële middelen in verenigingen en stichtingen zodat we met elkaar
ons land – buurt voor buurt – sterker en toekomstbestendig maken. Dat is goed voor
de club & geweldig voor de buurt. Dit jaar stellen de Rabobanken in Oost-Brabant
€ 10 per lidmaatschap beschikbaar. Rabobank-leden bepalen hoe dit bedrag onder
de verenigingen en stichtingen verdeeld wordt. Als lid van de Rabobank is jouw stem
dus geld waard.
Voor leden van de vereniging en alle leden van Rabobank de Kempen staat het vanaf
weer 5 oktober aanstaande weer open om je stem uit te brengen en dat natuurlijk het
liefst op SV Waalre.
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Puzzel 51 september – 2020
Horizontaal
1.
Franse tenniskampioenschappen --- Muzieknoot
2.
Bevroren water --- Keukenblok --- muzieknoot --- Echtgenoot.
3.
Afk. Nederland --- Inv. I.T. --- Meisjesnaam --- Dwarshout
4.
Brabants vloekwoord --- Niet bedorven.
5.
Meisjesnaam --- Buiten in de ……. --- Liefje.
6.
Nachtvogel --- Kwaaie vrouw --- Natuurgebied in Limburg --- Inv. G.E.
7.
Merk koelkast --- Boomsoort.
8.
Beetje --- Meisjesnaam --- Welriekende plant.
9.
Zwemvogel --- Smid.
10. Automerk --- Afk. Sittardse voetbal vereniging.
11. Iedereen --- Zij --- Vogelsoort
12. Gerustgesteld --- Niet normaal --- Loven
13. Deel van hoofd --- Engels voor voedsel
Verticaal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Plaats in Noord Brabant --- afk. Georganiseerd overleg
Hoofdstad van Noorwegen --- Muzieknoot --- Zwarte vogel.
Plaats in Duitsland
Strelen --- Inv. I.I.D. --- trekken
Besproeien --- Inv. G.S.A.
Afk. Dyn --- Inv. A.B. --- Tikje.
Kleur --- uitroep --- Muzieknoot.
Inv. A.E. --- Merk Olieverf.
Afk. Rechter Commissaris --- Loge --- Muzieknoot
Inv. R.H. --- Plaats in Gelderland --- Dierentuin.
Afk. Oude Testament --- Inv. U.D. --- Sporter.
Meisjesnaam --- Inv. V.E.A.
Sprookjesprinses --- Plaats in Brabant.
Dokter --- Fruit inweken.
Begin Alfabet --- Inv. K.D.A. --- Afk. Seniorenraad.
Water in Friesland --- Afk. Albert Heyn --- Vogelsoort.
Begerig --- Wat we graag lang willen.
Jokeren --- Inv. R.V.R

10
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De letters uit de volgende vakjes vormen de oplossing van de puzzel:
1/6–2/8 1/9-8/3-5/3-2/2 4/6-9/8 5/7-9/10-11/5 12/12-6/2-7/8-9/11
9/11-7/8-8/14 7/8-8/4-9/3-8/15-2/16 2/5-7/3-4/1 9/14-9/2-8/8 9/4-12/11
7/15-11/6-11/4-7/15-11/16-13/10-7/10-11/6-9/3
2/10-12/6-12/3-7/15-9/17-9/3-9/11.
Stuur de oplossing van deze puzzel nr. 51 naar ankeencees@gmail.com of lever hem
in op een briefje bij Cees van Barschot, Marterlaan 17, Waalre
Uit de goede oplossingen wordt dan iemand geloot die krijgt een bloemenbon van
bloemenatelier Waalre.
Uitslag puzzel 50:
De uitslag van puzzel nr. 49 luidt; “De caravan al weer van stal”
Succes in ieder geval met deze puzzel 51
Elders in dit blad leest u de veranderde opzet van de maandelijkse puzzel.
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Samen Eten, Senioren Vereniging Waalre
Op dinsdag 10 november kunt u om 12:00 uur voor € 10,00 gebruik maken van een
3 gangen diner bij de Doelen in Waalre.
Voorgerecht: : Groentesoep of Garnalensoep
Hoofdgerecht: Puree, Bloemkool met kalfsstoofvlees / Zalmfilet met gebakken
aardappels en witlof / of een pastaschotel met kip
Nagerecht: Mokkapudding of Abrikozenmousse.
******************
Formulier met daarop uw keuze inleveren vóór 1 november:
1. Bij Joop van Bakel , Wollenbergstraat 19
2. Hans van Grunsven, Loonderweg 37 of
3. Theo Wouters, Scheerderij 10
Inschrijfformulier Samen Eten 10 november de Doelen Waalre.
(OOK BIJ BETALING PER BANK DIENT U HET KEUZE FORMULIER IN TE
LEVEREN). Immers sedert 10 augustus moeten alle namen en gegevens van
bezoekers aan de horeca worden geregistreerd)
Naam: _________________________________
Tel.nr. :_________________________________

o

Voorgerecht:
Groentesoep

o

Garnalensoep

o Hoofdgerecht :
Puree, bloemkool met kalfsstoofvlees
Zalmfilet met gebakken aardappels en witlof
Pastaschotel met kip
o

Nagerecht:
Mokkapudding

Abrikozen-mousse

Betaling van € 10,00 p.p. sluit ik contant bij of maak ik over op
Raborekening: NL 75 RABO 0155 7098 95 t.n.v. KBO Afd. Waalre
onder vermelding : “Samen eten de Doelen 10 november”.
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Nieuwe bestuurssamenstelling
Voor de goede orde nemen we hieronder de nieuwe bestuurssamenstelling op zoals
die door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.
o Harrie de Greef; voorzitter
o Wim Kremers; secretaris
o Lou Doorakkers; penningmeester
o Rieky Derks; activiteiten
o Liesbeth Janssen; activiteiten
o Jan van Barschot; uitstapjes en reizen

Informatie over het project Leef samen
In verbinding met familie en de wijk
Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit is niet alleen de wens van veel
ouderen zelf, maar ook het gevolg van het landelijk overheidsbeleid. Veiligheid en
zelfredzaamheid binnen de thuissituatie zijn dan belangrijke aandachtspunten.
Nieuwe technieken kunnen hierbij helpen. De gemeente Waalre ondersteunt een
innovatief project waarbij mantelzorgers en buurtgenoten bijdragen aan het zorgen
voor elkaar in Waalre.
Hoe werkt het
Het Leefsamen systeem is een volg- en alarmeringssysteem dat een melding stuurt
naar de ingevoerde contactpersonen. Dit gebeurt bij rook, paniek, inactiviteit en bij
geopende deuren en ramen op bepaalde tijden. Het systeem werkt 24 uur per dag op
basis van persoonlijke instellingen. In de woning worden slimme sensoren geplaatst
die draadloos verbonden zijn met een centrale die op een internetverbinding is
aangesloten. In geval van een alarm worden via internet meldingen verstuurd naar de
contactpersonen van de bewoner. Deze contactpersonen wonen in de directe
omgeving (buren) of op afstand als mantelzorger(s). Zo zijn zij met behulp van slimme
technologie betrokken bij de zorg voor buurtgenoten waarmee dit project bijdraagt
aan zorgen voor elkaar in Waalre.
Wie kunnen er gratis meedoen aan deze proef
Een geselecteerde groep ouderen en mantelzorgers ontving in augustus 2020 een
brief van de gemeente Waalre om gratis deel te nemen aan dit proefproject
gedurende een half jaar. Er kunnen maximaal 50 personen meedoen aan de proef. Bij
een overschrijving zal een afweging gemaakt worden of het aantal onder andere
voorwaarden opgehoogd kan worden.
Wat wordt er van de deelnemers verwacht
Tijdens de proefperiode van zes maanden neemt Leefsamen maandelijks telefonisch
contact op met de aangesloten personen om te vragen naar de ervaringen. Na dit half
jaar bepalen mensen zelf of ze het systeem blijven gebruiken en met welke
abonnementsvorm ( € 7.50 (exclusief meldkamer) of € 15 ( inclusief meldkamer) per
maand).
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Duur van het project
Het project loopt van augustus 2020 tot en met april 2021.
Samenwerking met KT Waalre
De gemeente Waalre werkt in dit project samen met KT Waalre. Dit is de beheerder
van het netwerk waar internetaanbieders gebruik van maken.
Bel of mail ons gerust als u vragen heeft. Kijk voor veel gestelde vragen op de
website www.leefsamen.nl of bel met: Klantenservice Leefsamen: 040-7800641
Gemeente Waalre, Yvonne Schouten: 040-2282500
Mailen kan ook naar helpdesk@leefsamen.nl of naar gemeente@waalre.nl
“ Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”
Maak het ze niet te makkelijk!
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig
te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd
“Senioren en Veiligheid”. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te
zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare
feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen
en dus ook elke oudere.
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap
zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is
het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt
gedaan bij de politie. Wat kunt u in de maand september verwachten
In de Ons van september werd minister Grapperhaus geïnterviewd;
Elke week wordt een ander thema behandeld:
o Week van 1 t/m 7 september: Meekijken bij pinnen
o Week van 8 t/m 14 september: Babbeltrucs
o Week van 15 t/m 21 september: Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
o Week van 22 t/m 28 september: Phishing


Op de website van KBO-Brabant (www.kbo-brabant.nl) komt een pagina waar u
alle informatie kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en Webinars
gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden
uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het
thema Hulpvraagfraude;



Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier Webinars gegeven,
met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links
naar deze Webinars geplaatst.

14

Nieuwsblad september - oktober – 2020 – (209)


Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht
worden besteed aan de onderwerpen;
Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.

Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze
vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail
sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met
vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen
naar 073-6444066. Natuurlijk kunt u ook met een van onze bestuursleden contact
opnemen.
Lezing Hans Teuwen.
De Griekse Mythologie.
Graag introduceren wij u de heer Hans Teuwen die een lezing komt verzorgen over
de Griekse mythologie op dinsdagmiddag 20 oktober a. s in HET IN HUIS VAN
WAALRE. (Aanvang 14.00 uur).
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als leerkracht aan basisschool “de
Wilderen” te Waalre maakte Hans de keuze om geschiedenis te gaan studeren en de
overstap te maken naar het middelbaar onderwijs en wel het Stedelijk College te
Eindhoven. Tot aan zijn pensioen is hij daar werkzaam geweest waarvan heel wat
jaren als rector.
In de gemeente Waalre was hij ruim 25 jaar actief lid van de politieke partij D’66.
Binnen het vak geschiedenis heeft de Griekse mythologie zijn brede interesse. Hij
verblijft dan ook jaarlijks voor langere tijd in Griekenland.
Zelf introduceert hij zijn lezing als volgt:
“Om maar met de deur in huis te vallen: ik geef geen lezing. Ik vertel verhalen over de
Griekse mythologie. Die verhalen gaan over goden en half goden, hun gekrakeel
onderling en hun gedoe met mensen. Vaak onwaarschijnlijke en onmogelijke
verhalen, zeker in de ogen van de moderne mens, maar voor de goden is niets
onmogelijk.
Ik begin mijn verhaal met de schepping volgens de Grieken uit de Oudheid, kom dan
al gauw bij de Titanen, Giganten en verwanten, de Olympische goden, zo genoemd
naar hun woonplaats, de hoogste berg in Griekenland, de Olympos.
Die oude Grieken hadden zo ongeveer een god voor alle aspecten van het leven en
dan zagen ze de natuur ook nog als goddelijk beleefd, goden zat dus, maar de
mindere werden niet toegelaten tot de Olympos. Daar was oppergod Zeus de baas,
soms vergezeld door zijn vrouw en zus, Hera. Ik zeg ‘soms’ want vaak was Zeus niet
thuis, want op zoek naar een fraai godinnetje of meisje.
De goden hadden dezelfde eigenschappen als de mens, met dezelfde
mensenwensen en dezelfde mensenstreken, waar heb ik dat eerder gehoord? Ze zijn
dus blij, boos, verliefd, argwanend, jaloers enz. Dat levert natuurlijk ook weer
prachtige verhalen op. Ze hadden wel twee grote voordelen: ze waren vrijwel allemaal
knap en genoten de eeuwige jeugd.
Ik hoop dat u van die verhalen kunt genieten. Ik zal in ieder geval mijn best doen.”!
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(vervolg Griekse Mythologie)

U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze lezing bij:
Liesbeth Jansen tel.06-46596051 of bij
Margot Verhoeven tel.040-2214772.
(inspreken mogelijk),
De (nieuwe) activiteitencommissie.
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Voor het laatste Nieuws of
gewijzigde tijden of afgelastingen
Kijk op even onze

Webpage: WWW.KBO-WAALRE.NL

Of neem even tel.contact op met een van onderstaande
bestuursleden
o

Harrie de Greef; voorzitter

040-2216528

o Wim Kremers; secretaris

06-20977114

o Lou Doorakkers; penningmeester
o Rieky Derks; activiteiten

040-2213715

o Liesbeth Janssen; activiteiten

06-46596051

o Jan van Barschot; uitstapjes en reizen

20

