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Redactie: Wim Kremers
kbo.waalre@gmail.com

Belangrijk
Bestuur
Belangrijke bestuursbesluiten:

• Na lang afwegen heeft het
bestuur gemeend de
jaarvergadering te moeten
doorschuiven naar april 2022.
Er zijn in de laatste 1,5 jaar
nauwelijks activiteiten geweest.
We behandelen dan zowel het
jaar 2020 als het jaar 2021. Wel
zullen we ongetwijfeld weer
gebruik kunnen maken van het
Klooster
• Op 7 september houden we een
‘bijbuurtmiddag’. Deze
feestelijke bijeenkomst houden
we vanwege het feit dat we onze
activiteiten weer kunnen
opstarten
• Daarnaast willen we het
maandelijks eetpunt weer gaan
opstarten. Voorlopig gaan we
dit houden bij De Doelen.
Gezamenlijk eten bij de lokale
horeca wordt nog uitgesteld tot
in het nieuwe jaar
• Op 4 oktober organiseren we
weer de eerste etsdag. Zie het
artikel in deze Nieuwsbrie
• De Kerstviering wordt dit jaar
gehouden op 21 december. De
voorbereiding ervoor is al
begonnen.

Van de redactie
Het ziet ernaar uit dat we eindelijk weer van start kunnen met
onze activiteiten voor de leden van onze vereniging.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de besmettingen
redelijk onder controle en zijn al onze ouderen gevaccineerd.
We hebben in ieder geval de voorbereidingen gestart en
beginnen met een “bijbuurtmiddag” op 7 september.
Deze middag belooft gezellig te worden met een heel jn
muzikaal optreden én met een natje en een droogje. Het
aantal inschrijvingen loopt nu al naar de 50 dus de middag
gaat ijs en weder dienende zeker door in de ons vertrouwde
locatie “Het Klooster” (7 september, 14:00 uur).
De gastheer in Het Klooster zal Rudy van Nuland zijn die ook
de kantine van VV Waalre exploiteerde. En dus bij velen
bekend zal zijn
Ook gaan we weer etsen in oktober en november. Hierover
verder meer in deze nieuwsbrief. Verder kunnen we melden
dat er vanaf 20 september weer wordt gekaart.
Het bestuur van uw vereniging heeft in de afgelopen maanden
een aantal keren vergaderd en heeft een aantal initiatieven
uitgewerkt waar u later nog meer over zult horen. Hierbij
moet u denken aan ons eetpunt, bijeenkomsten later dit jaar
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(denk maar eens de cursus valpreventie, Sinterklaas en de
Kerstviering), koersbalvernieuwingen, donateursactie en de
voorbereidingen voor het volgend jaar

Van belang
De jarigen in onze vereniging die
90 jaar of ouder zijn geworden in
het 3e kwartaal feliciteren we van
harte

Inmiddels hebben we besloten de St.Jozefdag weer te vieren in
maart 2022 en hebben we de jaarvergadering 2020 doorgeschoven
naar 2022 ook al omdat we in 2020 nauwelijks activiteiten hebben
kunnen uitvoeren. Zoals vermeld zullen we dan zowel het jaar
2020 als het jaar 2021 de revue laten passeren

• Marie Konings - Smulders

Al met al hopen we dat we vanaf nu weer volop kunnen gaan genieten van onze bijeenkomsten
Ook wil ik hier vermelden dat wij voornemens zijn het bestuur van uw vereniging uit te breiden met
een tweede ondersteunende secretaris in de persoon van Toon van Dijsseldonk. Als hij in de
jaarvergadering van het voorjaar 2022 door u wordt in het bestuur wordt gestemd bestaat het bestuur
alsdan uit Rikie Derks, activiteiten, Liesbeth Jansen Coördinatie activiteiten, Jan van Barschot, reizen
en uitstapjes, Wim Kremers secretaris, Lou Doorakkers, penningmeester, Harrie de Greef, voorzitter
en dus Ton van Dijsseldonk
We denken dat we hiermede compleet zijn en gaan met nieuwe energie voor u van start
Harrie de Greef
Voorzitte
De volgende Nieuw its verschijnt op dinsdag 28 september Mocht u ook iets willen schrijven
lever dan uw kopij in vóór 19 september a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het
redactie-adres: De Kavelen 4, 5581 TM Waalre.

De “nieuwe” Oud Waalre Quiz
Zoals beloofd vindt u in dit nummer weer een 5 tal vragen over Oud Waalre, welke zijn samengesteld
door ons mede-lid Jan Nillesen. Met de beantwoording van deze vragen is weer een leuk prijsje te
winnen.
De vragen:
• Wat was de naam waaronder Bakker Manders ook bekend stond
• Wie was de eerste prins van CV “De Keien” en hoe was de prinsennaam
• Hoe heette de Onze Lieve Vrouwendijk vroeger
• Door wie werd het boek Aalst-Waalre in oorlogstijd geschreven
Hiernaast voegen we een foto toe als extra zoekopdracht.
Wie herkent de dames van de foto, vul achter de aangegeven nummers de u bekende naam in. Hoe
meer herkenning hoe meer u kans maakt op een prijs
U kunt de goede antwoorden op deze vragen inleveren via de mail kbo.waalre@gmail.com of u kunt
dit inleveren bij het redactie-adres De Kavelen 4, 5581 TM
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Gezondheidsvoorlichting valpreventie
We zijn zeer blij dat we weer een voorlichting kunnen laten geven door de GGD. Deze voorlichting
vindt plaats in het Klooster op 28 september om 14:00 uur. Deze voorlichting kan mensen helpen nog
beter met hun gezondheid om te gaan, wanneer we ouder worden.
Het aanbod gaat over
• Blijf op de eigen benen staan, valpreventi
• Gezonde voedin
• Overgewich
• Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wone
• Houd je hart gezon
• Stil staan bij bewege
Een breed aanbod dus voor een ieder, met belangrijke informatie welke kan helpen bij de gezondheid
voor alle SV Waalre leden, de deelname is gratis. Wanneer u aanwezig wilt zijn vul dan het formulier in
achter in deze Nieuwsbrief.
Namens de activiteitencommissie, Rikie Derks
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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:
Hartelijk Welkom als nieuw lid:
• De heer Nars Jonkman
• Mw. Mieke Ockhuizen
• De heer Johan ten Hoor
Overleden †:
• Mw. Tiny Haaker
Opgezegd:

Wordt lid van de Rabobank
U zult zich afvragen waarom we dit hier vermelden? Het antwoord is tweeledig op de eerste plaats
heeft u door lidmaatschap wat in te brengen bij Rabobank de Kempen,
Stemrecht om o.a. mee te beslissen naar welke club of vereniging onze winst gaat;
Korting op exclusieve bijeenkomsten en evenementen, Rabo &Co magazine 3 keer per jaar op je
deurmat.
Hoe wordt u lid? U kunt zich aanmelden via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/de-kempen/
lidmaatschap/ of u kunt bellen naar de bank op telefoonnummer 088 7226300
Wij hopen dan dat er in het najaar veel leden gaan stemmen voor ons als Seniorenvereniging, waarbij
we de opbrengst van 2020 ( € 521,-) gaan overtre en. Wij zullen het stemmen op tijd aankondigen,
maar u als lid opgeven moet u nu doen

Samen eten bij de Doelen
In oktober a.s. herstarten we met samen eten. Voorlopig doen we dit nog bij de Doelen. De Doelen is
prima uitgerust voor dit programma, terwijl ons ‘oude’ adres in het Klooster nog zeker hiervoor tot
september 2022 niet voldoende is toegerust. In de volgende Nieuw its (van oktober), welke verschijnt
op 28 september kunt u zich weer aanmelden en dan ook weer een keuze maken voor de verschillende
gangen tijdens het eten
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We kunnen weer gaan kaarten
Nog net voor sluiten van de kopijdatum van deze Nieuwsbrief bereikte ons het bericht dat het kaarten
weer start. De Doelen is dan weer gastheer/vrouw voor het kaarten voor leden van SV Waalre. Gestart
wordt er op maandag 20 september en wel op de voor u gebruikelijke tijd van 13:30 uur.♠

Rijbewijs-keuring voor senioren in Valkenswaard
Senioren, chau eurs 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 en die is
verkrijgbaar bij de 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

Fietsen weer van start
We willen het etsen dit jaar weer starten in en wel op 4 oktober en 1 november a.s.
Op 4 oktober staat het vertrek gepland om 11.00 uur s’morgens vanaf het kerkplein. Iedereen die mee
wil etsen voor een tochtje van 40-45 km is welkom. U hoeft dit keer niet in te schrijven. Deelname is
deze keren gratis
Voor de leden die in 2021 reeds betaald hadden zullen wij dit bedrag reserveren voor 2022. Mochten er
leden zijn die dit bedrag terug willen hebben kunnen ze contact opnemen met onze penningmeester.
Hij is te bereiken op tel. nr. 06 53655002 of via email: l.doorakkers@outlook.com
Na ruim een jaar niet kunnen etsen rekenen wij op een goede opkomst op 4 oktober. En voor de
leden die nieuw zijn denk aan uw boterham en ko e voor onderweg. Tevens wordt u een drankje
aangeboden ergens onderweg.
Voor nadere informatie kunt u mailen met kbo.waalre@gmail.com
De etscommissie.
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“Bijbuurtmiddag”
Zowel in 2020 als in 2021 hebben we als bestuur helaas moeten besluiten in verband met Covid 19 om
de jaarlijkse Sint Jozefdag te moeten annuleren. De volgende geplande dag ligt nog ver weg en het is
dan al maart 2022. Om die reden heeft het bestuur gemeend om op 7 september aanstaande in het
Klooster een zogenaamde “bijbuurtmiddag” te organiseren
Er hebben zich al meer dan 45 leden opgegeven en is de inschrijving gesloten. Immers, komen er nog
meer leden moeten er aanvullende maatregelen in verband met Corona worden genomen en daar zijn
het Klooster en wij nog niet op ingericht. Het programma ziet er overigens fantastisch uit op 7
september om 14:00 uur
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Wapen u tegen cybercrime!
Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad. Inbrekers
dringen op slinkse wijze binnen in je computer of telefoon. Ze
installeren kwaadaardige software en stelen je identiteit.
Cybercriminelen worden steeds creatiever en hun methoden met de
dag geavanceerder. WhatsApp fraude, phishing, Marktplaats fraude,
helpdesk fraude en spoo ng – alsof je benaderd wordt vanuit een betrouwbare bron.
Internetcriminelen zoeken net zo lang totdat ze een ingang vinden. Denk niet dat je niet interessant
bent voor hackers, iederéén is interessant!
Op de website van de Rabobank vindt je een voorlichtings lm over veilig bankieren.
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/de- kempen/voorlichtings lm -samen-veilig-bankierenvoorkom-fraude/

Wandelen langs kunst en natuur in Eersel
LandArtBrabant – 28 augustus tot en met 19 september 202
De prachtige natuur van Noord-Brabant heeft er deze zomer een attractie bij:
LandArtBrabant in Wintelre. Wandelend langs een route van 5 kilometer door de natuur
komen wandelaars twintig kunstwerken tegen van kunstenaars uit heel Nederland. De
kunstenaars werken met duurzame materialen. De creaties staan in het bos en op het water
langs het Grootmeer en Kleinmeer in Wintelre. Wandelen en het beleven van kunst gaan zo
samen. De route is vrij toegankelijk en start bij Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1 in Wintelre.
De route is met pijlen aangegeven
Zie ook www.landart.nl.
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Opgeven voor activiteiten
Wanneer u zich wilt opgeven voor de cursus valpreventie vult u onderstaand strookje in en levert u
dit in op de volgende adressen
Naam ……………………………………………………………..
Het telefoonnummer willen we weten indien we onverhoopt op het laatste moment moeten afgelasten
of verplaatsen
Tel.nummer (Verplicht invullen svp)
………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………

U kunt dit inleveren bij de bestuursleden, te weten
• Harrie de Greef; Stephan Zoetmulderdreef 105, 5581TJ Waalr
• Rikie Derks; Elandlaan 1c, 5581 CL, Waalr
• Liesbeth Jansen; Lindenlaan 2, 5581 HC Waalr
• Wim Kremers, De Kavelen 4, 5581TM Waalre
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LUCA CATERING
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Haar Studio
Burg. Uijenstraat 15,
5581JC Waalre
040-2213141
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Op vertoon van uw KBO pas krijgt u
5% korting op alle aankopen
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In samenwerking met:

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

WELKOM

Mondkapjes

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.

Wij hebben ze 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 speeksel
(zelf-)testen, 96%
nauwkeurig. Nu voor €9,95.

Advies aan huis

Leen gratis uw hulpmiddel

Service van A tot Z

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.

Wij beschikken, in samenwerking
met Medipoint over
een uitgebreid assortiment van
medische uitleenhulpmiddelen.
MediPoint levert veilige
hulpmiddelen van de hoogste
kwaliteit. Hiermee bent u
verzekerd van de beste
zorg.

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!

Sleutelservice
Sinds december hebben
wij de sleutelservice
overgenomen
van DHZ van der Linden. We
kunnen uw kast-, deur-,
poort- en fietssleutels
dupliceren, maar hebben ook
cilinders en
SLEUTELKASTJES.

Eindhovenseweg 56 - Waalre - 040-3688275 - dekempen@zorgdiscounter.nl www.zorgdiscounter.nl/dekempen
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