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Van de redactie 

Allereerst willen wij de nieuwe leden hartelijk welkom heten bij 
onze vereniging. In de loop van dit jaar zullen wij alle nieuwkomers 
uitnodigen voor een bijeenkomst om ons nader voor te stellen en 
om wensen en nieuwe ideeën uit te wisselen. 
Op dit moment missen wij allen het sociale samenzijn. Maar nu de 
ouderen boven de 75 binnenkort zijn gevaccineerd hebben wij 
goede hoop dat we medio dit jaar weer voorzichtig zouden kunnen 
beginnen met onze samenkomsten. Hierbij denken wij als eerste 
aan onze eetpuntactiviteiten. We wachten nog even af dus.
Op dit moment houdt het bestuur zich bezig met maandelijkse 
vergaderingen via de computer en een van de zaken die tijd vergen 
is nog steeds “Het Klooster”.  
Wij bereiden met andere verenigingen een voorstel voor om zodra 
wij zouden kunnen starten ook daadwerkelijk de zalen te kunnen 
gebruiken met huishoudelijke- en horeca-ondersteuning. 
Binnenkort hoort u hier meer over.
Onze penningmeester heeft inmiddels de contributie bij u 
geïncasseerd. Wij zijn blij dat we ondanks onze geringe activiteiten 
in het afgelopen jaar heel veel van u als lid hebben mogen 
behouden. 
Alle 70-jarigen in onze gemeente hebben een brief gekregen waarin 
gratis digitale ondersteuning wordt aangeboden. Zowel t.b.v. de 
smartphone, iPad en computer kunt u gebruik maken van een 
ondersteuningsvorm door studenten van het Summa college onder 
de titel “jong leert oud”.
Wij bevelen u deze ondersteuning aan ook al bent u bedreven met 
deze media. Er wordt namelijk een gratis jaarabonnement bij wordt 
aangeboden op het maandblad van Seniorweb. Zeer leesbaar en vol 
tips over deze ondersteuning.
Tot slot wensen wij u alle sterkte in deze moeilijke tijden, nog even 
volhouden, en blijf gezond!

Harrie de Greef. 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op 23 april’21. Kopij svp inleveren 
uiterlijk op 17 april via bovenstaande emailadres of op het redactieadres: 
De Kavelen 4, 5581TM Waalre. 

Cees van Barschot bedankt. 

Einde februari zou Cees van Barschot de laatste keer het blad 
ONS en de Nieuwsbrief hebben rondgebracht. Omdat hij op 
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Belangrijk 

Bestuur
Belangrijke bestuursbesluiten: 

• Al eerder is besloten moeten 
worden om de jaarvergadering 
evenals in 2020 door te schuiven 
naar het najaar. 

• Sint Jozefdag vervalt zoals al eerder 
vermeld. We gaan kijken of we in 
het najaar een alternatieve 
gelegenheid kunnen gaan 
organiseren 

• Het financieel jaarverslag over 2020 
is akkoord bevonden in het bestuur 
en zal worden voorgelegd ter 
goedkeuring aan de leden tijdens 
de jaarvergadering in het najaar. 
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de betreffende dagen verhinderd was vanwege onderzoek in het ziekenhuis heeft Jozef Stokmans dit 
overgenomen. Cees, heel hartelijk bedankt voor het werk en de inzet gedurende heel lange tijd. Het ga 
je goed. De nieuwe bezorger blijft in de familie, ons nieuwste bestuurslid Jan van Barschot zal het 
bezorgen van zijn neef Cees overnemen. 

Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne Senioren en 
Veiligheid. Deze vindt plaats in april.
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met Catharine Keyl 
gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing.
Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze maand wordt 
georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden de Politie 
en het CCV.
Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden gepresenteerd. Catherine zal u samen 
met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te 
voorkomen.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinars. 

Op 15 april is de webinar over Spoofing.  
Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank en u op deze manier geld probeert af te 
nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u er 
tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing 
weer aan bod.
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u veilig kunt 
internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het maken van 
updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt 
voordat u ergens op klikt!

U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl:
• Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing;
• Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over veilig internetten.
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later moment 
de webinars terugkijken.
Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u uitkomt.

De buurtbus 

Even een berichtje om jullie te laten weten dat de Buurtbus Waalre vanaf 8 maart weer rijdt, volgens de de 
coronaregels van Hermes. Er waren technische aanpassingen nodig maar nu is de Buurtbus van alle gemakken 
voorzien om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn er kuchschermen, luchtfilters en ventilatie 
aangebracht. Om een veilige afstand tussen de chauffeur en reizigers te creëren mogen er maximaal zes personen 
in de bus zitten.
De Buurtbus rijdt volgens een vaste route op vaste tijden (dienstregeling). Langs de route die de buurtbus rijdt, 
kunnen reizigers op elke gewenste plaats in- en uitstappen, mits de verkeerssituatie het toelaat. Door het 
opsteken van de hand kunnen mensen de chauffeur kenbaar maken dat ze willen instappen. Bij het uitstappen 
kunnen mensen tijdig aan de chauffeur aangeven waar ze willen uitstappen. Het is niet noodzakelijk om van een 
halte gebruik te maken. De chauffeur kan echter niet van de vastgestelde route afwijken. Meer informatie is te 
vinden op: www.buurtbuswaalre.nl

Team GoedvoormekaarWaalre 
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http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.buurtbuswaalre.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GJWZCwuNdopuADyTV6dTX_zL_9Van0RmztM-mipDnfiR98SXVtgc4nvk&h=AT2wXXxwzfTZvk3295tiOHSoeErZEW5AGCHxVVIBkkaV2z-Ck7V0r9HzT5NMApS7z50hnorecrD2eDNnRFQJIcwM9mT1MnE0K5K4beXXTRnCthZbib6JMms_LQv97Mq4uzmc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ifflaJfWNaWftEJBgvRUTts7TiCU3CaLtPm9LL6qr341t67U-z1biK85-VY4pZduSwDkJmVJa5b-GLvAwX8qNnNPjGsb89QZHh0x_0poAnTRJe0LmP3g0AxMJTdrHEDqbNj7hJo5u6po35W5Msi0PUiCgk59QWljeCTAmfz6qPfZ1MqegOAFdRPHkfY63Xh2P3xI
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Belastingtips 

Hans Baltus, onze belastingondersteuner meldt het volgende.
Houdt bij het invullen van uw belastingaangifte over het belastingjaar 2021 rekening met: 

Specifieke Zorgkosten.
Vanaf 2021 zijn er meer eigen bijdrages ZVW niet meer aftrekbaar (net als de 25% van het gehoortoestel niet 
meer aftrekbaar is).
✦ Voor het plaatsen van een gebit uit de basisverzekering is 25% niet aftrekbaar.
✦ Voor orthopedische schoenen is € 125,-- per jaar niet aftrekbaar.
✦ Voor pruiken is alles boven het maximum van € 425,-- niet aftrekbaar.
✦ Voor specifieke vorm van ziekenvervoer (geen ambulance) maar bijvoorbeeld voor vervoer voor nierdialyse is € 

108,-- per jaar niet aftrekbaar. 

Giften.
Giften die contant worden voldaan en waar dan een kwitantie voor uit word geschreven worden vanaf 2021 niet 
meer als giften aangemerkt. Alleen per bank overgemaakte giften.

Hans Baltes

“Ons” Zomerfair 2021 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! 

In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder 
controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair 
organiseren. 
We hebben verrassend veel ambachtelijke talenten in onze 
achterban. 

Doe ook mee! 
 
Na zo’n lang isolement willen we er deze zomer een echt 
feestje van maken: op een mooie locatie met eten en drinken, 

muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers. 
Bent u lid van KBO-Brabant en wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren en wellicht verkopen?  
Meldt u dan aan op https://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ . 

Het verplicht tot niets, dit is een eerste inventarisatie. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij aan de slag met het 
organiseren en nemen wij contact met u op.
Indien u wel creatief maar niet digitaal bent, bel dan naar Jacquelien Cuppers van KBO-Brabant:  
Tel: 073 – 644 40 66.
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Volksuniversiteit Waalre 

Volksuniversiteit Waalre (VU) gaat in de komende maanden een drietal lezingen via ‘Zoom’ verzorgen. 
Wij bedachten dat het leuk zou zijn als er meer mensen deze lezingen zouden kunnen volgen. Leden van de 
seniorenverenigingen kunnen dit keer ‘gratis’ meedoen.
 
De volgende lezingen gaan ‘de lucht in’: 
30 maart 2021 door Geert Krijnen – Grenzen en Grenspalen ,
18 mei 2021 door Peter Bleijs  -  Biodiversiteit (in en om Waalre)
8 juni 2021 door Joris Kivits  -  Zandsculpturen

 
De VU betaalt de sprekers en verzorgt de publiciteit via de Schakel, posters en onze website 

(www.volksuniversiteitwaalre.nl)
 
De leden kunnen zich opgeven via een inschrijfformulier op onze website. Zij krijgen dan van ons op de dag van 
de lezing een “link” om de lezing via Zoom te kunnen volgen. Ook krijgen zij een schriftelijke instructie om het 
deelnemen aan een Zoom-bijeenkomst te vergemakkelijken.

Namens Volksuniversiteit Waalre
Ada Ouwerkerk
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Ledenadministratie 
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 . 

Secretariaat, De Kavelen 4, 5581 TM Waalre. Email: kbo.waalre@gmail.com  

Mobiel 0620977114 

Nieuwe leden:  
Hartelijk Welkom als nieuwe lid: 

- 
Overleden †: 
Mw. Trees Couwenberg - Liebregts 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies 

Opgezegd: 

mevr. Riet Bluekens.(verhuisd) 
mevr. Jet Bos - Mollen (verhuisd) 
mevr. Monique Leijssen 
De heer Jan Willem Leijssen 
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