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Van de redactie 

Mochten we in juni toch nog onverwacht uitkijken naar 
versoepelingen (zeker voor de volledig 
gevaccineerden), 14 dagen erna was het weer bijna 
terug naar af.  
Voor het bestuur van uw vereniging is het dan opnieuw 
uitzoeken wat er allemaal weer wel en niet mogelijk is. 
Op dit moment (half juli) denken we met enkele van 
onze activiteiten toch in september weer te kunnen 
opstarten. Wel blijft het bestuur telkens afwegen wat 
verantwoord is om te organiseren en waar dit veilig kan 
geschieden.  
Achter de schermen zijn wij als vereniging actief doende 
om samen met anderen en de gemeente het project 
één tegen eenzaamheid op te zetten. In de komende 
maanden zult u dit voldoende merken. 
Een aantal leden zijn weer kunnen beginnen met Jeu 
Des Boules op de baan aan het het Meester 
Broosplantsoen.  

In mei j.l. mochten wij 48 exemplaren verdelen van de 
Margriet Special over Koningin Maxima. Deze waren ter 
beschikking gesteld via KBO Brabant.  
Maar wat moet je nu doen bij meer dan 300 adressen 
van leden en maar 48 exemplaren. Als bestuur hebben 
we gemeend om op de eerste plaats al onze leden in de 
Hoevenakkers een exemplaar te bezorgen. Hiernaast 
hebben we onze vaste bezorgers van het Nieuwsblad en 
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Bestuur 

Omdat de vooruitzichten om 
binnen met veel mensen bijeen 
te komen nog onzeker zijn 
verplaatsen we de 
jaarvergadering naar april 2022. 
Bovendien is het aantal 
activiteiten in de afgelopen 1,5 
jaar zeer beperkt geweest.

Een beperkt aantal activiteiten 
starten weer op, zie elders in 
deze flits

Op 7 september a.s. zullen we 
onder voorbehoud van de 
overheid een alternatief voor 
de Sint Jozefdag houden.

We proberen in 2021 nog 2 keer 
een fietsdag te organiseren

In oktober willen we weer het 
“samen eten ‘ starten

Ook zijn we Sint Nicolaas en 
de Kerstviering aan het 
voorbereiden 

Seniorenvereniging 
Waalre; Jong sedert 1952
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ONS één tot 3 exemplaren gegeven. Ze mochten deze 
bladen verdelen in hun eigen wijk aan die leden die toch 
dit extra verdiende.  
Helaas konden we natuurlijk niet iedereen verblijden, maar 
dit was wel de meest eerlijke manier. Uit veel reacties bleek 
dat deze attentie zeer op prijs werd gesteld. 
Op onze oproep in het vorige nummer voor (reserve) 
bezorgers van het Nieuwsblad en ONS hebben tot onze 
verbazing maar liefst 5 leden gereageerd. Onze 
coördinator Jozef Stokmans kan nu putten uit extra 
capaciteit indien dit aan de orde is.  
We noemen de mensen die positief hebben gereageerd en 
danken hen hartelijk voor hun reactie: 
Une Krol, Jan en Loes Nelissen, Lian Verschuijten, Paula 
Kouwenberg. 
Verder spreken wij als seniorenvereniging Waalre uit dat we 
langzaamaan het nieuwe normaal mogen gaan vinden voor 
onze leden. Tot dan toe geniet vooral van de 
zomermaanden 
Wim Kremers, Secretaris 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op dinsdag 24 
augustus 2021. Mocht u ook iets willen schrijven of melden lever dan uw kopij in vóór 15 
augustus. a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het redactie-adres: de 
Kavelen 4, 5581 TM Waalre. 

Jaarvergadering 

We hebben vanaf februari 2020 nauwelijks activiteiten kunnen houden en ook op dit moment is het 
het nog hoogst Corona onzeker of we in het najaar met de ‘normale’ opkomst een goede 
jaarvergadering kunnen houden. Hoewel we de statuten niet helemaal volgen willen de jaarvergadering 
doorschuiven naar april 2022. We behandelen dan zowel het jaar 2020 als het jaar 2021 in één keer. 
U wordt uiteraard tijdig geïnformeerd.

Fietstochten
In het najaar willen we nog 2 keer een fietstocht gaan houden. Omdat onze huidige coördinator heeft 
aangegeven hiermee te stoppen vragen wij u allen of u bereid bent als nieuwe coördinator, samen met 
de bestaande organisatoren dit te gaan overnemen.  
Hiernaast zijn we ook nog op zoek naar enkele vrijwilligers die de tochten op de dag zelf willen 
ondersteunen. U kunt zich hervoor aanmelden door contact te leggen met voorzitter Harrie de Greef 
( 06 51528162) of door een reactie te geven via kbo.waalre@gmail.com  
Nadere informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Samen eten
In oktober willen we onder voorbehoud weer de maandelijkse ‘Samen eten’ opstarten.  
We moeten hierover nog wel afspraken maken met De Doelen wat er mogelijk is tegen die tijd. Ook 
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Van belang 

Onze jarigen: 

Deze maand zijn de volgende 
leden 90 jaar of ouder 
geworden, van harte 
gefeliciteerd:

• Toos Beusen - Kol

• Trees van Diest - Lavrijssen

• Tiny Haaker - der Kinderen

• Willemijn den Hoed

• Marie Konings - Smolders

• Ria Pullens - Venhoven

• Mary Scheij - Heesters

mailto:kbo.waalre@gmail.com
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dit zal in het septembernummer verder worden 
bekendgemaakt. De andere activiteit over eten bij de 
locale horeca wordt voorlopig niet opgestart gegeven de 
geldende beperkingen.

Valpreventie
Op 28 september hebben we een bijeenkomst gepland 
over valpreventie. In het septembernummer wat einde 
augustus verschijnt zult u nadere informatie en 
aanmelding terug kunnen vinden. Noteer de datum alvast 
in uw agenda

Lezing Griekenland
Al een paar maal uitgesteld vanwege de 
coronamaatregelen en dus hebben we de lezing door 
Hans Teeuwen over Griekenland nu ingepland voor 
donderdag 18 november. T.z.t. zullen we dit tijdig 
aankondigen en openstellen voor inschrijving.

Feestdagen
We zullen voor de viering van Sinterklaas en Kerst tijdig 
moeten beginnen en de start hiervoor is inmiddels 
gegeven. De datum voor Sinterklaas is nog niet bekend 
(volgt uiteraard op tijd), terwijl de Kerstviering voorlopig 
staat gepland voor dinsdag 21 december. Ook daarvan 
zult u tijdig bericht krijgen. 

GOEDKOPE RIJBEWIJS KEURING SENIOREN	

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 2x per week (ook op zaterdag) terecht bij 
 
 Medex Medische Diensten, Dijkstraat 54. 
 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616.  

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.	
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 55,00.	

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de 
keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden, welke verkrijgbaar is bij de 
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Ledenadministratie 
 
Onze ledenadministratie wordt verzorgd 
door: Anton van der Heijden, Velddreef 14, 
5581JG Waalre Tel.: 2214329  
e-mail:, kbo.waalre@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:  
Mw. Lies van der Krieken 

Hr. Jan-Willem Leijssen 

Hartelijk Welkom als nieuwe lid 

Overleden †: 
Mw. Ria Karssen, 

Mw. Marietje Vos - Lubbers 

Opgezegd: 

- Hr. Hein Rutter 

https://www.goedkopekeuringen.nl/
mailto:kbo.waalre@gmail.com
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gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).		
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per 
post of via de mail).	

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd 
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte welkom.

Voorzichtig weer opstarten 

In de bestuursvergadering van 7 juli hebben we gemeend weer langzaam op te starten in september.  
Omdat het Klooster weer beschikbaar komt zijn de voorbereidingen gestart om op dinsdagmiddag 
7 september een feestmiddag te organiseren. U kunt zich aanmelden door het onderstaande strookje 
in te vullen.

Naam: ……………………………………………………………..

 
Tel.nummer (Verplicht invullen svp) 
Het telefoonnummer willen we weten indien we onverhoopt op het laatste moment moeten afgelasten 
of verplaatsen.

 
…………………………………………………………………………

 
Adres: ……………………………………………………………….

U kunt dit inleveren bij de bestuursleden, te weten:

• Harrie de Greef; Stephan Zoetmulderdreef 105, 5581TJ Waalre

• Rikie Derks; Elandlaan 1c, 5581 CL, Waalre

• Liesbeth Jansen; Lindenlaan 2, 5581 HC Waalre

• Wim Kremers, De Kavelen 4, 5581TM Waalre
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