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Van de redactie 

Beste leden,

In deze Nieuwsflits mag ik, als een van uw bestuursleden, het 
voorwoord schrijven .We gaan de pen doorgeven. 
Wanneer dit blad verschijnt vieren we het Koningsfeest. 
Altijd een bijzondere en kleurrijke dag want Waalre vlagt en het 
dorp straalt dan een vriendelijke gezellige sfeer uit. 
Helaas dit jaar wederom geen festiviteiten op de markt of elders 
in het dorp. We zoeken wel naar alternatieven om elkaar te zien of 
te spreken. Wellicht op straat samen met je buren een toast 
uitbrengen op onze koning, genietend van het traditionele oranje 
bittertje of de oranje tompouce. 
Het moment van het ‘oude normaal’ komt gelukkig, als is het 
langzaam, steeds dichterbij en we gaan er vanuit uit dat dat als 
vanouds weer in het Klooster kan gaan gebeuren. Voor u allen 
goed bereikbaar en centraal gelegen in ons dorp. 
Als lid van de activiteitencommissie hoop ik van ganser harte dat 
we u straks weer een leuk en gevarieerd programma kunnen 
presenteren. 
In deze Nieuwsflits treft u een nieuwe rubriek aan genaamd ‘wie-
wat-waar-wanneer’. 
U vindt 5 vragen en deze hebben allemaal met het dorp Waalre te 
maken. Mocht u de antwoorden weten op deze vragen laat het 
ons weten door te mailen naar kbo.waalre@gmail.com; onder 
vermelding van “antwoorden w.w.w.w.” 
Voor de winnaar staat er een heerlijk flesje wijn klaar. Wie het 
eerst komt het eerst maalt.

Ik wens u allen een zonnig voorjaar toe en we kijken uit naar de 
zon zodat we naar buiten kunnen om bijv. een wandeling te maken 
of gewoon te genieten van het mooie weer. 
Het bestuur wenst u alle goeds toe, blijf gezond, houd vol en 
hopelijk kunnen wij u weer snel verwelkomen bij onze 
activiteiten.

Liesbeth Jansen-Steenmans. 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op 25 mei ’21. Kopij svp inleveren 
uiterlijk op 16mei via bovenstaande emailadres of op het redactieadres: 
De Kavelen 4, 5581TM Waalre. 
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NIEUWSFLITS  
Mei 2021 

Redactie: Wim Kremers,  
Email: kbo.waalre@gmail.com  

Belangrijk 

Bestuur
Belangrijke bestuursbesluiten: 

• We starten activiteiten pas op na de 
zomervakantie én indien vrijwel alle 
leden zijn ingeënt tegen Covid 19 

• Er komt in het najaar een alternatief 
voor de vervallen Sint Jozefdag in 
maart jl. 

• Ook onze jaarvergadering wordt 
verplaatst naar het najaar. 

• In de komende maand zullen de 
brieven aan onze donateurs 
worden verzonden met het verzoek 
om onze vereniging ook dit jaar 
weer financieel te ondersteunen, 
waardoor we uw contributie ‘in 
toom’ kunnen houden.

mailto:kbo.waalre@gmail.com
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Goed voor Mekaar Waalre: 

dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp 

Zoek je iemand die af en toe koffie met je wil drinken, een boodschap voor je wil doen of je naar een afspraak wil brengen?  
Ben je mantelzorger en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Heb je andere hulpvragen of wil je juist graag 
vrijwilligerswerk doen? Bij Goed voor Mekaar Waalre ben je met dit soort vragen aan het juiste adres!

Saskia van den Broek, coördinator van Goed voor Mekaar Waalre, vertelt: “Mensen kennen vaak wél onze naam 
maar weten niet wat we precies doen. Dat kan ik me voorstellen want het lijstje is lang. Onze bekendste 
activiteit is waarschijnlijk het begeleid vervoer, de dienst waarbij onze vrijwilligers mensen die niet meer mobiel 
zijn naar afspraken brengen. Dat kan gaan om medische afspraken, zo krijgen we 
nu regelmatig vragen voor ritjes naar de vaccinatielocaties van de GGD. Maar 
het kan ook gaan om andere ritten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een 
kennis. Verder helpen we mensen -meestal tijdelijk- met het doen van de 
boodschappen en met kleine, eenvoudige klusjes in en om het huis.
Minder bekend is misschien dat je ook bij ons terecht kunt wanneer je op zoek 
bent naar een bezoek- of belmaatje, en als je mantelzorger bent en je behoefte 
hebt aan een luisterend oor. Verder coördineren we ouderensociëteit ‘Neffe de 
Kerk’ in Waalre-dorp en de activiteiten ‘Waalre in Beweging’ en ‘Wandelen in 
de Wijk’. En ook de seniorenvoorlichters die op huisbezoek gaan bij inwoners 
van 75 jaar en ouder, vallen onder de paraplu van Goed voor Mekaar Waalre. 
Vanwege corona liggen deze huisbezoeken helaas al een tijdje stil maar we hopen de draad snel weer op te 
kunnen pakken.

Ook met andere vragen kun je contact met ons opnemen. Denk bijvoorbeeld 
aan vragen over maaltijdvoorzieningen, dagbesteding of hulp bij het invullen 
van formulieren, geldzaken, achterstanden en schulden. Want als wij zelf niet 
kunnen helpen, dan doen wij in ieder geval ons best om u door te verwijzen 
naar de plek waar je wél moet zijn.
Maar je kunt natuurlijk ook bij ons aankloppen als je als vrijwilliger iets voor 
een ander wil betekenen. Wij helpen graag bij het vinden van een passende 
vrijwilligersklus!”

Goed voor Mekaar Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06 – 25 76 24 22.  
Mailen kan via info@goedvoormekaarwaalre.nl. En je kunt ons volgen via onze website 
www.goedvoormekaarwaalre.nl en via onze Facebook.com/GoedvoorMekaar.  
Vanwege de coronamaatregelen kun je voorlopig nog niet terecht bij ons loket in Het Huis van Waalre. 
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Wie – Wat – Waar - Wanneer ? 

(oftewel Over hoe het vrûger waar?) 

Wij hebben via Jan Nillesen van het Waalres Erfgoed een aantal vragen mogen ontvangen die we 
konden verpakken in een quiz.

Hoe doe je mee? 
Beantwoord de 4 vragen hieronder en probeer daarna zoveel mogelijk mensen te herkennen op de foto 
5 van de meisjesschool Waalre 1965 klas 3. 
Hoe zend je de antwoorden in? Het kan gemakkelijk digitaal door de antwoorden te sturen aan 
kbo.waalre@gmail.com onder vermelding van “antwoorden w.w.w.w.” of lever de antwoorden in in een 
gesloten enveloppe op het redactieadres De Kavelen 4, 5581 TM Waalre

De vragen: 

1. Wie was ten tijde van het 50-jarig samengaan van Aalst en Waalre de burgemeester?

2. Wat was/waren “de Seyen”?

3. Hoe heet het beeld van Antoon Coolen bij het oude kerkje?

4. Wie was de veldwachter van Waalre tussen 1848 en 1908 ? 
 

meisjesschool Waalre 1965 klas 3.

Probeer bij deze foto zoveel als mogelijk namen te noemen, schrijf deze als antwoord op. 

mailto:kbo.waalre@gmail.com
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Volksuniversiteit Waalre 

Wij hopen dat de lezing via Zoom over Grenspalen in de smaak gevallen is bij de leden van Seniorenvereniging / 
KBO Waalre, die de lezing gevolgd hebben. 
Op dinsdag 18 mei zal de volgende lezing gegeven worden, weer van 20 – 21 uur met als onderwerp ‘Biodiversiteit 
in Waalre’ door Peter Bleijs. 
 
De leden kunnen zich alsnog opgeven (als zij het nog niet gedaan hebben) op www.volksuniversiteitwaalre.nl

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

Email: vuwaalre@gmail.com 
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Ledenadministratie 
Anton van der Heijden, Velddreef 14, 5581JG Waalre Tel.: 2214329 
Bankrekening: NL 75 RABO 0155 7098 95 t.n.v. KBO afd. Waalre . 

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

Mobiel 0620977114 

Nieuwe leden:  
Hartelijk Welkom als nieuwe lid: 

- 
Overleden †: 
Mw. Elly Coppelmans 

Piet Smolders 

Lena Peeters 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies 

Opgezegd: 

-  

http://www.volksuniversiteitwaalre.nl/
mailto:vuwaalre@gmail.com
mailto:kbo.waalre@gmail.com
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