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Van de redactie 

In de maanden juni en juli verschijnt er maar één KBO 
Brabant blad ‘ONS’. Ook ons Nieuwsblad verschijnt maar 
één keer in deze maanden. Dit nummer ligt dus nu voor.
 
Beste leden,
Zoals besloten binnen ons bestuur wordt de pen 
doorgegeven en deze keer is het mijn beurt om een stukje 
tekst aan te leveren voor onze “Nieuwsflits”. Helaas heeft 
“C” nog steeds een grote invloed op een heleboel dingen 
in onze samenleving, behalve op de tijd. Want ik dacht, 
nadat de laatste nieuwflits bij u was bezorgd, dat ik nog 
ruim de tijd had om een stukje te schrijven en nu is het al 
zover. Sinds de laatste uitgave hebben we ook kunnen 
genieten van een aantal prachtige zonnige dagen, dit weer 
nodigde uit om buiten bezig te zijn en alles op te 
vrolijken met bloemen en planten. Hoewel de 
temperaturen nogal wisselden, zag je toch steeds meer 
mensen erop uit gaan door te fietsen of wandelen in ons 
gezellige dorp. We waren eraan toe om naar buiten te 
gaan, ook al werd je af en toe verrast door een stevige bui.

Ook wij zijn toe aan gezelligheid en hopen dat we snel 
weer activiteiten kunnen organiseren voor onze leden en 
zoals u al hebt kunnen lezen komt “het 
Klooster“ hoogstwaarschijnlijk  weer beschikbaar voor 
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Belangrijk 

Bestuur 

Belangrijke bestuursbesluiten: 

• Op dit moment plannen we de 
jaarvergadering van onze 
vereniging in de 2e helft van 
september. 
Hoogstwaarschijnlijk keren we 
daarmee terug in het Klooster.

• Ook word bekeken of we vanaf 
september nog 2 x een 
fietstocht kunnen gaan houden

• Daarnaast willen we het 
maandelijks eetpunt weer gaan 
opstarten. Voorlopig gaan we dit 
houden bij De Doelen en ook 
bezien we het opstarten van 
eten bij de Locale Horeca

Oproep 

Met het vertrek van enkele 
bezorgers zijn we door onze 
reservelijst bezorgers van ONS/
Nieuwsbrief heen en zijn we 
dus op zoek naar nieuw ‘bloed’. 
Bent u geïnteresseerd om 11 x 
per jaar enkele uren onze 
bladen te bezorgen in een vaste 
wijk neem dan contact op met 
onze coördinator Jozef 
Stokmans op tel.nr. 
040-2214622 of mail ons op 
kbo.waalre@gmail.com 

mailto:kbo.waalre@gmail.com
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diverse activiteiten. Het gaat de goede kant op, er mag al wat 
meer, maar we zijn er nog niet, dus geniet zoveel mogelijk van 
de dingen die we wel kunnen en mogen doen. Wij zijn 
optimistisch en gaan er van uit dat we in het najaar weer 
bijeenkomsten in “het Klooster” kunnen regelen voor onze 
leden.

Via de Nieuwsflits wordt u op de hoogte gehouden van de 
nieuwe ontwikkelingen.

Alle goeds voor iedereen. 
Jan van Barschot

De volgende Nieuwflits verschijnt op dinsdag 27 juli. Mocht u 
ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in vóór 18 juli a.s. via 

email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het redactie-adres: De Kavelen 4, 5581 TM Waalre.

Digitaal bankieren 

Digitaal betalen neemt een vlucht in Nederland. Ook veel ouderen 
betalen elektronisch, maar er zijn er ook die hier moeite mee 
hebben. Dat zegt Cees van Tiggelen, die drie seniorenorganisaties 
vertegenwoordigd in het Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer, in een interview in het pas uitgekomen 
jaarverslag van De Nederlandsche Bank.  
Hij kan het niet genoeg benadrukken: er zijn nog een heleboel 
Nederlanders die het moeilijk vinden om te pinnen of digitaal te 

bankieren. En dan gaat het echt niet alleen om ouderen. Een interview met Cees van Tiggelen, die 
zich namens drie seniorenorganisaties inzet voor het behoud van contant geld.

Van Tiggelen vertegenwoordigt KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – samen goed voor 
zo’n 600.000 leden – in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin overleggen 
aanbieders, gebruikers en andere betrokkenen over hoe het betalingsverkeer veilig, betrouwbaar, 
toegankelijk en efficiënt blijft. Digitaal betalen neemt een vlucht in Nederland. Veel mensen zijn daar 
blij mee. U ook?

“Ja en nee. Er zijn genoeg ouderen die elektronisch betalen. Vooral contactloos betalen is populair 
onder deze groep, omdat ze dan geen pincode hoeven in te toetsen. Maar er is ook een grote groep die 
niet elektronisch wil of kan betalen. Omdat ze geen gevoel hebben voor techniek, cash op zak willen 
hebben om hun kleinkinderen geld te geven voor een ijsje, of vanwege hun privacy niet willen dat hun 
bank ziet waar ze boodschappen doen. Voor deze mensen moet contant geld goed beschikbaar 
blijven.”

Gaat het eigenlijk niet maar om een handvol mensen? “Zeker niet. Volgens de overheid vinden zo’n 2,5 
miljoen Nederlanders het moeilijk om digitaal te betalen of te bankieren. Dan gaat het niet alleen om 
ouderen, maar bijvoorbeeld ook om laaggeletterden of mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking.”

Wat ziet u als grootste dreiging voor het behoud van contant geld? “Ten eerste dat banken in het kader 
van efficiency te veel geldautomaten verwijderen. Een tweede punt: winkeliers willen producten 
verkopen en contant geld accepteren, maar lopen er tegenaan dat de kosten voor het afstorten van 
cash toenemen. Een ander probleem is als organisaties met een monopoliepositie geen contant geld 
meer accepteren. Vorig jaar waren er meer dan 30 gemeenten waar je niet contant kon betalen voor je 
rijbewijs of paspoort. Dat vinden wij faliekant fout.”
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Van belang 

De jarigen in onze vereniging die 
90 jaar of ouder zijn geworden in 
het 2e kwartaal feliciteren we van 
harte:

• Tiny Haaken der Kinderen

• Tiny Marrees - Willems

• Ria Pullens - Venhoven

• Mary Scheij - Heesters
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Wat moet er volgens u gebeuren? “Nu woont 99,5% van de Nederlanders binnen 5 kilometer van een 
geldautomaat. Dat moet zo blijven, zeker de komende 10-15 jaar. Dat betekent niet dat er geen 
geldautomaten mogen verdwijnen. In mijn dorp werd een aantal geldautomaten vervangen door één 
automaat van Geldmaat, een samenwerking van verschillende banken. Dat is prima. Verder is er een 
geweldige behoefte onder ouderen aan persoonlijk contact. Banken dreigen net als de overheid 
centrale instituten te worden die ver af staan van de burger. Dat kunnen ze voorkomen met 
servicepunten in bibliotheken of buurthuizen. Ook bezoek aan huis door een bankmedewerker wordt 
door ouderen gewaardeerd.”

Kunnen we ouderen niet beter leren om digitaal te bankieren? “Laat me duidelijk zijn: wij zijn niet 
tegen digitaal bankieren. We investeren ook fors in bijvoorbeeld tablet lessen voor ouderen. Maar je 
moet mensen niet dwingen. Als ze het niet kunnen of durven, moet je dat accepteren.”

Heeft u er vertrouwen in dat contant geld behouden blijft? “De afgelopen jaren konden we prima 
afspraken maken met banken in het MOB. Ik schat in dat dit zo blijft. En anders denk ik dat de 
politiek zich gaat roeren. Dat zag je in Zweden. Daar hebben banken de hele infrastructuur voor cash 
afgebroken. Toen kwam de politiek met een wet waardoor ze het weer moeten opbouwen. Nou, dat is 
pas duur. Laten we dat voorkomen.”
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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:  
-  

Overleden †: 
Mw. Jeltje Lucassen 

Opgezegd: 
Jan van Doormalen (Verhuisd naar Geldrop)
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KRINGREIS 2021, 6-DAAGSE REIS NAAR: 

NEDERLAND - FRIESLAND - RIJS 
VAN 07 T/M 12 AUGUSTUS 2021 

  Deze reis wordt georganiseerd en uitgevoerd door EMA Reizen voor  
KBO Kring Heeze - Leende. EMA Reizen is aangesloten bij de SGR.                Lid Garantiefonds (1399) 

Friesland – Rijs 6 dagen 
Friesland heeft van oorsprong een uitgesproken agrarisch karakter. De provincie staat vooral bekend om de veeteelt en de 
daarmee verbonden zuivelindustrie. Maar ook toeristisch gezien is de provincie in trek. Het vaderland, in het Fries “It 
Heitelan”, is voor de Friezen een veel gebruikte term om de provincie Friesland aan te duiden. Natuurlijk kent u de bekende 
Friese Elfsteden, die ieder over een rijke historie beschikken. Maar ook de minder bekende steden en talloze kleine dorpjes 
zijn zeker de moeite waard om te bezoeken.  
Rijs ligt ten zuidoosten van Stavoren en Bakhuizen en aan de noordoostkant van het Rijsterbos vlakbij het IJsselmeer. In de 
19e en 20e eeuw groeide de plaats door ontginning uit van buurtschap tot een dorp. Het was voor die tijd niet meer dan een 
kleine buurt onder Bakhuizen. Markant onderdeel van Rijs was Huize Rijs dat in 1937 werd gesloopt. Rond dit huis nam na 
1850 de bebouwing toe. Er verrezen enkele villa's, een hotel en woonhuizen. Een van de kenmerkendste villa's die nog 
bestaat is het in 1912 gebouwde Mooi Gaasterland. Naast deze villa staat sinds 1947 een kapelletje van de Dochters van Onze 
Lieve Vrouw van het Heilige Hart. Deze vonden hun oorsprong in 1882 in Issoudun te Frankrijk. Het hoofdklooster voor 
Nederland staat in Tilburg. 
 

Hotel Gaasterland ¶¶¶ 
Het hotel ligt aan de rand van het eeuwenoude Rijsterbos, niet ver van het IJsselmeer. Een ideale locatie voor een onbezorgde 
vakantie. Het hotel beschikt over ruime kamers voorzien van toilet, douche, televisie en telefoon. Een goede nachtrust telt 
mee voor een geslaagd verblijf, daarom heeft men extra aandacht besteed aan het ligcomfort van de bedden. Iedere ochtend 
staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. Ook het diner is in buffetvorm m.u.v. de soep. Verder is het hotel voorzien 
van lift, receptie, bowlingbaan, biljart, gezellige bar met terras en Wi-Fi.  
 

Vertrekdatum – Reissom: 
Zaterdag   07 augustus   
Reissom    € 553,00 p.p. 
Toeslag 1 persoonskamer  €   42,50 p.p.  
 
Bij de reissom is inbegrepen: 
Ø de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met DVD, panoramacamera, toilet, en airco 
Ø de verzorging op basis van halfpension met zowel ontbijt als diner in buffetvorm m.u.v. de soep 
Ø alle kamers met toilet, douche, televisie en telefoon 
Ø de excursies (inclusief de genoemde entrees) 
Ø gratis Wi-Fi 
Ø koffie/thee in het hotel tijdens gehele verblijf gratis (zelfbediening) 
Ø één avond mogelijkheid om te bowlen 
Ø koffietafel dag 1 
Ø entree vlechtmuseum 
Ø overtocht naar Texel 
Ø rondrit met gids op Texel 
Ø boottocht Lauwersmeer 
Ø entree met rondleiding Woudagemaal 
Ø het afscheidsdiner 
Ø alle taxen 
Ø calamiteitenfonds 
Ø reserveringskosten 
Ø SGR consumentenbijdrage 
Ø de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider 
 
Niet bij de reissom inbegrepen: 
Ø annulerings- en/of reisverzekering 
Ø persoonlijke uitgaven 
Ø niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees
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Reisprogramma: 
Dag 1 Heenreis: Vanaf de bekende opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar ons lunchadres in de Noordoostpolder waar u een koffietafel 
aangeboden krijgt. Na de lunch rijden we naar de Friese plaats Noordwolde waar we het vlechtmuseum bezoeken. In de oude 
Rijksrietvlechtschool is het nationale vlechtmuseum gevestigd. De voormalige opleiding voor vlechtambacht maakte van Noordwolde het 
vlechtdorp van Nederland. Nationale en internationale leerlingen kwamen naar Noordwolde om deze bijzondere ambacht te leren. Doordat 
ouders hun kinderen een beter bestaan wilde geven dan de vlechtindustrie kon bieden, nam het aantal leerlingen af. In 1969 kwam een einde 
aan de school. Nadat we dit leuke museum hebben bezocht rijden we naar ons hotel in Rijs. Na de kamerverdeling volgt het diner. 
Dag 2 Onvervalst Hindeloopen: Deze dag beginnen we rustig aan, na het ontbijt gaan we de omgeving verkennen. Langs de zuidkust van 
Friesland ligt het stuwwallen landschap van Gaasterland. Deze regio heeft een ander landschap als de rest van de provincie. Begin 19e eeuw 
was het een van de meest bosrijke gebieden van Nederland. In de zuidwesthoek liggen ook 5 van de 11 Friese steden zoals Sloten, 
Hindeloopen, IJlst, Workum en Stavoren. Tijdens de rit komen we ook langs het kleinste vissersdorp van Europa, Laaksum. Zo klein als 
Laaksum is, toch geniet de plaats grote bekendheid. In 1345 kwam een klein leger van Graaf Willem IV daar aan wal om de Friezen een lesje 
te leren. In het stadje Hindeloopen maken we een ruime pauze. Deze plaats aan het IJsselmeer kreeg in de 13e eeuw stadsrechten, het is dus 
één van de Friese Elfsteden. Hindeloopen was géén havenplaats, maar wel een handelsplaats. De zogenoemde Hindelooper grootschippers 
voeren over de Oostzee, om in het buitenland Nederlandse producten zoals jenever en wollen stoffen te verkopen. De bloeiperiode was in de 
17e – 18e eeuw, de vloot van Hindeloopen bestond toen uit 80 schepen. De kapiteinshuizen laten zien hoe rijk de Hindeloopers waren. Een 
wandeling door het oude centrum voert u langs mooie authentieke stadswoningen. Via een mooie route rijden we terug naar ons hotel. 
Dag 3 Texel: Vandaag brengen we een bezoek aan Texel, het landschap op Texel is rijk en divers. Het heeft behalve polders, brede 
zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelders. Texel is een geliefd oord voor vogelliefhebbers. Er broeden in het voorjaar, 
vooral in de duingebieden, ongeveer 80 verschillende vogelsoorten. Maar in totaal zijn ongeveer 300 soorten op Texel waargenomen. 
Natuurlijk zijn er ook leuke dorpjes zoals Den Hoorn, De Waal, Oosterend en Den Burg. We rijden via de afsluitdijk naar Den Helder, hier 
gaan we aan boord van de veerpont, deze zal ons in circa 25 minuten naar Texel brengen. Na de ontscheping maken we onder leiding van 
een lokale gids een mooie rondrit over het eiland. Met na afloop van de rondrit een stop in de gezellige stad Den Burg, tevens lunchpauze. 
Omstreeks 16.00 uur verlaten we Den Burg en rijden langs de Oostelijke kant met o.a. het plaatsje Oudeschildt terug naar de boot voor de 
overtocht. Op het vaste land aangekomen beginnen we aan de terugreis.  
Dag 4 Leeuwarden en boottocht door het nationaalpark Lauwersmeer: Na het ontbijt rijden we naar de Friese hoofdstad. 
Leeuwarden is ontstaan aan de oever van de Middelzee. De ligging aan de Middelzee was voor de handel ideaal. Leeuwarden heeft zich als 
stad kunnen ontwikkelen. Maar in de 13e eeuw slibde de Middelzee dicht waardoor de handelsactiviteiten stagneerde. In de 16e eeuw werd 
Leeuwarden de residentie van de Friese stadhouders. In deze eeuwen kwam de stad tot grote bloei. Het aantal inwoners steeg spectaculair, 
Leeuwarden behoorde toen tot de tien aanzienlijkste steden van Nederland. Daarvan getuigen nu nog tal van monumentale gebouwen uit die 
tijd. Zoals de Kanselarij, het belangrijkste monument van de provincie, het Stadhouderlijk Hof, de Waag als centrum van de handel, en de 
scheve toren de Oldehove. Binnen de relatief dun bevolkte provincie Friesland vervult Leeuwarden de functie van centrumstad met een 
uitgebreid scala aan voorzieningen. In de middag maken we een prachtige boottocht van circa 2,5 uur door het nationaalpark Lauwersmeer. 
De vaarroute voert langs kleine eilandjes, groot open water, rietkragen, wilde paarden die soms tot aan hun buik in het water staan, Schotse 
Hooglanders, prachtige natuur, vergezichten en soms zijn er zeearenden te zien. Onderweg geeft de schipper u uitleg over hetgeen wat u ziet.  
Dag 5 Friese tradities en Kathedraal van stoom: Vandaag brengen we een bezoek aan Bolsward. Het is een van de 11 steden in 
Friesland. Bolsward is ontstaan op 3 terpen, en kreeg in de 15e eeuw stadsrechten van Philips de Goede. Het prachtige stadhuis van Bolsward 
staat symbool voor de bloeiperiode in de 17e eeuw, Bolsward was namelijk ook een Hanzestad. Bolsward heeft een leuk winkelaanbod, tal 
van restaurantjes en terrasjes. Vanmiddag bezoeken we het Woudagemaal. Dit gemaal wat nog steeds in werking is, is het grootste 
stoomgemaal wat er ooit gebouwd werd. De oplevering van het gebouw was in 1920. Het gemaal levert een grote bijdrage om te voorkomen 
dat het Friese land overstroomt bij hevige regenval. Aan de hand van een 2D film en een rondleiding komt u meer te weten over dit 
bijzondere bouwwerk, wat gezien wordt als het hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde. Vanavond organiseren we een sportieve 
bowlingavond. 
Dag 6 Huiswaarts: Na het ontbijt nemen we afscheid van het vriendelijke personeel van het hotel Gaasterland. Zodra de bagage weer in de 
touringcar is geplaatst, rijden we naar Enkhuizen. Hier hebt u vrije tijd om op eigen gelegenheid deze mooie stad te bezoeken. Enkhuizen 
wordt ook wel de haringstad genoemd vanwege de vroegere haringvangst. Het door grachten doorsneden stadje Enkhuizen ligt voor een 
groot deel binnen de goed intact gebleven 16e eeuwse omwalling. Na dit bezoek rijden we over de Houtribdijk naar Flevoland. De 
Houtribdijk is een waterkering in Nederland. De dijk (eigenlijk een dam) werd aangelegd tussen 1963 en 1976, en scheidt het IJsselmeer af 
van het Markermeer, dat ook wel het zuidelijke IJsselmeer wordt genoemd. De 26 kilometer lange dijk was bedoeld voor de inpoldering van 
het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer tot de Markerwaard, maar in 2003 is besloten deze polder definitief niet meer aan te leggen. 
Aansluitend rijden we naar ons dineradres. Deze mooie reis door Friesland besluiten we met een heerlijk diner. 
 
 
 

Als u wenst deel te nemen aan bovenstaande reis kunt u zich aanmelden door middel van bijgevoegd 
aanmeldingsformulier bij: 

 

MW. LIESBETH LINGERS, DE IMKER 4, 5591 MX HEEZE 
 

( 06-15659992 : liesbeth.lingers152@gmail.com 
 
 
 
 
 

( 040-2044145 
 WWW.EMA-REIZEN.NL  
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LEEMSKUILEN 38A                                 
5563 CL WESTERHOVEN 
( 040-2044145 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
VERTREKDATUM:   07 AUGUSTUS 2021 
 
BESTEMMING:  NEDERLAND - FRIESLAND   
 
 
1. HR./ MEVR. _____________________________VOORLETTER._____GEB. DATUM______________ 
 
 
2. HR./ MEVR. _____________________________VOORLETTER._____GEB. DATUM______________ 
 
 
ADRES:_____________________________________________________________________________ 
 
POSTCODE:__________________________________________________________________________ 
 
WOONPLAATS:_______________________________________________________________________ 
 
TELEFOON:_______________________________ MOBIEL:___________________________________ 
 
TELEFOON THUISBLIJVER:_____________________________________________________________ 
 
SOORT KAMER: 2 persoons kamer** / 1 persoons kamer**  **doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
OPMERKINGEN: _____________________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________ 
    
Let op!! Er zal worden geprobeerd om aan uw bovenstaande wensen te voldoen. 
 
WILT U EEN REISVERZEKERING           JA/NEE ** doorhalen wat niet van toepassing is 
 
WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING  JA/NEE ** doorhalen wat niet van toepassing is 
 
INLEVEREN: 
INDIEN U WENST DEEL TE NEMEN AAN DEZE REIS, KUNT U DIT AANMELDINGSFORMULIER INLEVEREN 
BIJ:   
 
MW. LIESBETH LINGERS 
DE IMKER 4 
5591 MX HEEZE 
( 06-15659992 
: liesbeth.lingers152@gmail.com 
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Het Klooster 

Natuurlijk heeft u het allemaal al kunnen lezen in de regionale en plaatselijke pers, maar het ziet er 
naar uit, indien de gemeenteraad ook haar akkoord geeft we vanaf 1 september aanstaande weer 
“volledig” gebruik kunnen gaan maken van het Klooster. 
Na de oplevering van de zorg-appartementen, naar verwachting in september 2022 gaat het contract in 
dat de eigenaren hebben ondertekend voor de exploitatie van Het Klooster. Ondertussen wordt al 
volop gewerkt aan het concept, want het afgelopen jaar is vanuit de Senioren vereniging Waalre 
een burgerinitiatief gestart met steun van Waalre in Dialoog en een aantal Waalrese Verenigingen om 
tijdens de overbruggingsperiode al op een goede manier gebruik te kunnen maken van Het Klooster. 
Twan Wijnen is bereid gevonden om als zeer ervaren professional de exploitatie in goede banen te 
leiden. Wijnen is een bekende in de gemeenschap van Waalre en zal samen met de verenigingen Het 
Klooster tijdens de overbruggingsperiode exploiteren. Gezien de gemeente dit initiatief zeer 
waardeert en uitziet naar het totaalconcept voor haar inwoners is reeds een éénmalige financiële 
bijdrage gereserveerd. De gemeenteraad neemt hierover nog een besluit.  
Wij zijn erg content met het feit dat met name onze voorzitter Harrie de Greef gewaardeerd wordt in 
deze voor het uitsteken van zijn nek.

 
Onderzoek naar ‘duo-fiets’ 

In het afgelopen jaar is in het bestuur het plan opgevat (initiatiefneemster Liesbeth Jansen) om te 
bezien of we voor de ouderen en slecht ter been zijnde inwoners van Waalre over te gaan naar de 
aanschaf en exploitatie van een zogenaamde duo-fiets. Met een dergelijk hulpmiddel is het mogelijk 
om mensen die minder mobiel zijn te laten genieten van de omgeving door middel van een duo-fiets. 
Zij kunnen dan samen met een vrijwilliger tochten maken in de omgeving en desgewenst nog iets 
verder. We zijn in gesprek met initiatiefnemers in Riethoven en met het landelijke project Fietsmaatje 
om te bezien of dit allemaal goed en financieel haalbaar te realiseren is. 

Maar bovenal is belangrijk dat we voldoende vrijwilligers krijgen die met de minder mobiele mensen 
willen gaan fietsen. Vandaar hierbij een oproep voor lezers van dit blad om zich op te geven als 
vrijwilliger voor dit project. Natuurlijk mag u ook uw kinderen, vrienden en kennissen enthousiast 
maken hiervoor. 
Laat maar even weten of je belangstellend bent door je op te geven via kbo.waalre@gmail.com of bij 
Liesbeth Jansen (Tel: 06 46596051). 
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Uitslag quiz mei (w.w.w.w.) 

De vragen: 

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

2. Wat was/waren “de Seyen”? Arbeiderswoningen van een sigarenfabrikant aan de Willibrorduslaan

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

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

 
 

meisjesschool Waalre 1965 klas 3.

Hoewel er niemand van de inzenders dit exact wist laten we toch even de namen vermelden van de 
meisjes die op deze foto uit 1965 staan. 
Meisjesschool Waalre 1965  klas 3 met juffrouw Ven, M v.d. Zittend van links naar rechts: Greve, 
Liesbeth/ Boonen, Carian/ Jansen, Annie/ Leyten, Annet/ Konings, Willy/ Franken, Susanne/ Broos, 
Marjo/ Hoffard, Gury/ Bollen, Marleen/ Hoens, Franca/ Natris, Daniëlle/ Leeuwen, Marieke van. 
Midden van links naar rechts: Theunissen, Anja/ Gastel, Marjo van/ Heyden, Gonnie vd/ Liebregts, 
Marja/ Lierop, Ingrid van/ Wenting, Maria/ Stokmans, Fanny/ Sambeek, Sabrina/ Dingen, Ellen/ Bie, 
Annelies de/ Bie, Marian de/ Lepper, Petra. Boven van links naar rechts: Meuer, Lorette/ Keeman, 
Elly/ Broek, Marloes vd/ Hoex, Josette/ Wouters, Tonny/ Hurk, Anjo vd/ Hondt, Karin de/ Jansen, 
Tonnie/ Kuringen, Wilma van/ Wenting, Ineke / Oosterwaal, Barbara/ Lepelaars, Jet

Van de inzenders was de familie Cor en Han Versmissen het meest compleet en wij zullen om die 
reden binnenkort een goede fles wijn laten bezorgen bij hen.

In augustus zullen we nieuwe vragen aan u allen voorleggen. In ieder geval voor nu bedanken we de 
inzenders.
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Op vertoon van uw KBO pas krijgt u 
5% korting op alle aankopen

Haar Studio 
Burg. Uijenstraat 15, 
5581JC Waalre  

040-2213141 
www.kimzhaarstudio.n
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Deze actie is geldig tot half juni of zolang de voorraad strekt.
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