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Van de redactie 

Voor u ligt de tweede kwartaal-Nieuwsbrief van uw 
vereniging. We waren erg verheugd te mogen vernemen dat 
veel leden deze nieuwe opzet van het Nieuwsblad hebben 
gewaardeerd en ons zelfs meerdere complimenten hebben 
gegeven. Dank daarvoor en om die reden zullen we ook op 
deze weg doorgaan en waar mogelijk nog verbeteren.
Er zijn weinig zaken die we u nieuw kunnen melden, behalve 
dat heel veel activiteiten er voorlopig niet inzitten. Ook ons 
als bestuur bekruipt het gevoel dat er niet veel spannends 
gebeurt in de vereniging. Ogenschijnlijk doen we ons eigen 
ding, maar het is heel vreemd om te merken dat we al vanaf 
februari 2020 achter de schermen al volop aan het werken 
zijn voor de senioren in Waalre. We bedenken van alles en 
doen druk over veel dingen, maar eigenlijk mogen we niet 
veel. Je bent al blij als je een sprankje hoop krijgt in de zomer 
2020 dat je met iets meer mensen bij elkaar mag komen en 
dan in september wordt het alsmaar minder. Je geeft 
iedereen de schuld en je hebt het besef dat de jongeren die 
niet direct betrokken zijn bij gezondheid geen rekening 
willen houden met ons ‘kwetsbare’ ouderen. Wij ouderen 
vinden het gedrag van die jongeren soms niet verantwoord, 
de media vergroten ook alles nog eens enorm uit en wie 
moeten we nu geloven? Is onze eigen ervaring niet 
voldoende? Hebben wij tenslotte niet al voor veel hetere 
vuren gestaan? We weten het niet precies, maar wel dat de 
vaccins tegen het virus er aan zitten te komen en dat wij 
ouderen al snel aan de beurt zullen komen in de volgorde van 
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Belangrijk 

Op 8 febr. heeft het bestuur 
besloten dat alle gezamenlijke 
activiteiten tot juni 2020 
stilliggen, tenzij vóór die datum 
we met z’n allen als ouderen zijn 
gevaccineerd. Mocht er eerder 
wat mogelijk zijn berichten we 
jullie zo snel mogelijk. 

Bestuur 

Belangrijke bestuursbesluiten: 

• 20 04 2021: 
Jaarvergadering; gezien de 
Covid 19 maatregelen heeft 
het bestuur moeten besluiten 
dit door te schuiven naar een 
latere datum. Vermoedelijk 
wordt dit najaar 2020. 

• Ook hebben we moeten 
besluiten om de jaarlijkse 
St.Jozefdag, die stond 
gepland op 16 maart te laten 
vervallen. Wel zullen we in het 
najaar als het allemaal weer 
verantwoord is een 
alternatieve dag gaan 
organiseren. 

• Er komt een plan om 
donateursgelden digitaal te 
kunnen gaan innen. 
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oud naar jong. Als alle planningen goed verlopen is er in mei/juni 
weer meer lucht en dus weer meer mogelijk. Laten we daar naar 
uitkijken en hoop hebben voor alle mensen om ons heen. Blijf 
gezond en op afstand en heb oog voor elkaar. 

De volgende Nieuwflits verschijnt op dinsdag 23 maart. 
Mocht u ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in vóór 14 
maart a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op 
het redactie-adres: De Kavelen 4, 5581 TM Waalre.

 
Van de penningmeester 

Invloed  Corona -crisis op contante betalingen

Het aantal winkeliers dat contant geld accepteert daalt en steeds 
meer ondernemers overwegen om in de toekomst klanten alleen 

nog maar te laten pinnen. Deze beweging wordt door de coronacrisis versneld, zo meldt de 
Nederlandse Bank.
Dit betekent dat wij er niet meer omheen kunnen en steeds meer moeten gaan pinnen. Ook wij willen 
dit bevorderen en zoeken een weg om geen contant in de club te laten rondgaan.
De eerste stap naar digitalisering hebben we vorig jaar genomen met de automatische incasso van de 
contributie. Dit is met succes ingevoerd. Dit jaar willen we een plan ontwikkelen om geen contant 
geld meer te gebruiken, maar uitsluitend digitaal gaan afrekenen. Wij komen later in het jaar hierop 
terug. Zoals eerder is gemeld wordt de contributie 2021 niet verhoogd en zullen wij, voorzover leden 
die al per bank hebben betaald, deze eind februari automatisch incasseren,

Concept financieel verslag over 2020. 

In opdracht van het bestuur is het financieel verslag 2020 van uw vereniging samengesteld op basis van 
kas en bankbescheiden. 
2020 is een bijzonder jaar geweest door corona alsmede diverse bestuurswijzigingen waaronder die van 
de penningmeester. Het corona virus heeft vanaf maart stevig toegeslagen zodat op het einde van het 
jaar het land op slot ging. Hierdoor zijn er weinig of geen activiteiten voor ons geweest.
Het St Jozef feest kon ook niet doorgaan. Echter we hebben wel enkele kosten hiervoor gemaakt. In 
de zomer heeft het bestuur besloten om iedereen een attentie te geven met een waardebon van slagerij 
Vos alsmede op het einde van het jaar een Kerstattentie.
De fietsclub heeft niet gefietst maar wel betaald. Deze post is doorgeschoven naar 2021
Voor het nieuwsblad zijn we van drukkerij veranderd waardoor de kosten enigszins hoger zijn dan 
voorheen. De Gemeente Waalre heeft een donatie gedaan voor “ Eén tegen eenzaamheid”. Van KBO 
Brabant hebben we een ondersteuning ontvangen voor onze "Kerst actie".
Het boekjaar 2020 is positief afgesloten met een saldo van € 1.791 welke is toegevoegd aan het eigen 
vermogen. Per 31 december 2020 telt de vereniging 384 leden. Het bestuur heeft deze verantwoording 
in haar vergadering van 8 februari goedgekeurd, waardoor deze kan worden voorgelegd aan de 
algemene ledenvergadering die nog moet worden uitgeschreven.
Mocht u meer willen weten over de boekhouding kunt u contact opnemen met ondergetekende 

Lou Doorakkers; Penningmeester SVW
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Van belang 

Voor zover onze 
ledenadministratie “bij” is hebben 
wij in 2021 geen enkel lid dat zijn 
of haar zilveren lidmaatschap 
viert.

In het eerste kwartaal vieren Ria 
Kox - Poppeliers en Jan Marrees 
het bereiken van de 90 jarige 
leeftijd. Wij wensen hen van harte 
proficiat.
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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) of  
Mevr. Stokmans van de Looij (Tel.: 040-2216904) 

Zij brengen deze leden, namens ons allen, een bezoekje of sturen een kaartje.  
Nieuwe leden:  
Hartelijk Welkom als nieuw lid:  
Nelly Verbeek - Bijsterveld 

Overleden †: 
Piet Couwenberg 
Mw. Thea Biemans - van Tilburg  
Leo van Nassau 

Opgezegd: 
Mw. Riet van de Ouweland

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona
Wellicht heeft u het al in een van de regionale kranten gelezen. In de editie van 20 januari van het Eindhovens 
Dagblad is een interview met KBO-Brabant opgenomen. 
Waar gaat het om? 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd een gezamenlijke 
actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor 
vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. 
Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden 
via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  Trap er niet in, want 
het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
 
Hoe het echt werkt:
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het 
coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de 
GGD om een afspraak te maken.

Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht? 
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld worden. Maak geen geld 
over, hang op en meld het allereerst bij de politie. 
Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer nog 
stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372.
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend!) 
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. 
Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website gemaakt,  lees meer -> Leven in 
coronatijd als je risico loopt | Vilans

https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item22
https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item22
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Haar Studio 
Burg. Uijenstraat 15, 
5581JC Waalre  

040-2213141 
www.kimzhaarstudio.nl 
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Uniek project gemeente Waalre en Summa college Eindhoven 
Project jong leert oud, oud leert jong  Met digitale 
vaardigheden meer in contact met de omgeving 
Project jong leert oud, oud leert jong, wat is het? 
Gratis ondersteuning bij gebruik van een 
smartphone, iPad of computer voor 70 plussers 
in Waalre. 
Wie geeft de ondersteuning? 
MBO studenten van Summa college Eindhoven. Zij 
doen zo ervaring op met het werken met ouderen. 
 
Waarom dit project? 
Digitale vaardigheden zijn een meerwaarde om in 
contact te blijven met vrienden en familie. Internet 
geeft vele mogelijkheden juist nu met alle beperkende 
Corona maatregelen.  
Ondersteuning op afstand  
De ondersteuning gaat van start in april 2021. 
Studenten komen niet aan huis zolang de overheid dit 
afraadt. Zij beantwoorden dan de vragen telefonisch 
of met Whatsapp.

Aanmelden:  
Bel naar de gemeente Waalre, 040-2282500 op maandag, woensdag of donderdag en vraag naar Yvonne 
Schouten of stuur een e-mail naar yschouten@waalre.nl met daarin vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer.
Het project jong leert oud, oud leert jong is mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van ZonMw, onderdeel van het actieprogramma 
Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van VWS.  
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Op vertoon van uw KBO pas krijgt u 
5% korting op alle aankopen

“Bakkerij de Proost 
een schot in de 
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Eindhovenseweg 56 - Waalre - 040-3688275 - dekempen@zorgdiscounter.nl - 
www.zorgdiscounter.nl/dekempen

LENEN, HUREN EN KOPEN
Service met zorg, compassie en een glimlach

Sleutelservice

Sinds kort hebben wij de 
sleutelservice overgenomen 
van DHZ van der Linden. We 

kunnen uw kast-, deur-,
poort- en fi etssleutels 

dupliceren, maar hebben ook 
cilinders en sleutelkastjes. 

In maart IEDERE 3e SLEUTEL 
GRATIS!

WELKOM
Zorg-Discounter de Kempen 

is dé winkel voor al uw 
zorghulpmidelen, zowel nieuw als 
gebruikt. Ondanks corona kunt u 

veilig bij ons winkelen. Wij volgen 
de RIVM-maatregelen die bij ons 
toegepast kunnen worden, in de 

winkel én bij huisbezoeken. U kunt 
de winkel bezoeken van dinsdag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Parkeren kan het makkelijkst 

in de Emmastraat.

Mondkapjes

Wij hebben ze weer op 
voorraad en nergens zijn 
ze goedkoper: Medische 

mondmaskers, voor extra 
veiligheid. FFP2, 5-laags en 
uit EU. Nú €8,75 per 5 stuks. 

Ook hebben we nog een 
aantal doosjes chirurgische 
mondkapjes, €25,- waarvan 

€7,50 voor Voedselbank 
Waalre!

Advies aan huis

In diverse situaties kan het zijn 
dat u niet naar de winkel kunt 
komen. In die gevallen kunnen 

wij altijd naar u toe komen. Neem 
in dat geval telefonisch contact 
op met de winkel: 040-3688275. 
We maken dan een afspraak en 

kijken vooraf al wat er eventueel 
nodig is. Vaak kunnen wij 

direct uit voorraad producten 
demonstreren.

Service van A tot Z

Wij kunnen u, naast uitleen, 
verhuur en verkoop, ook 
helpen met service op 

maat en reparaties aan uw 
hulpmiddelen. Dit kan in 
de winkel, maar ook aan 

huis. Indien het niet direct 
te verhelpen is, krijgt u een 

leenartikel tot de reparatie is 
uitgevoerd! 

Leen gratis uw hulpmiddel

Wij beschikken, in samenwerking 
met Joerns Healthcare, over 

een uitgebreid assortiment van 
medische uitleenhulpmiddelen. 

Joerns levert veilige hulpmiddelen 
van de hoogste kwaliteit. Hiermee 

bent u verzekerd van de beste 
zorg. 
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