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Van de redactie 

Op 7 september mochten we eindelijk na ruim 1,5 jaar weer 
bijeenkomen op onze eigen zogenaamde “Bijbuurtmiddag”. In het 
heropende Klooster mochten we bijna 80 leden verwelkomen en dat 
konden we doen met ondersteuning van Jolanda van den Berghe uit 
Bladel. De oorspronkelijke “Valkenswirdse” wist de zaal ruim 2 uur 
uitstekend te vermaken met haar muzikale optreden. 
Dat voorzitter Harrie de Greef in zijn openingswoord niet helemaal 
overal goed was te verstaan was natuurlijk jammer, maar het weer 
mogen bijeenkomen was belangrijker. 
Gelukkig mogen door de versoepelingen ook andere activiteiten weer 
worden opgestart. Op 20 september start bij de Doelen het kaarten 
en Tiny de Wit was er begin september al helemaal klaar voor. Onze 
secretaris mocht persoonlijk voor hen een heleboel lijsten en nieuwe 
formulieren produceren. 
De Jeu de Boules zijn al opgestart en wij kunnen u melden dat we in 
het Klooster een nieuwe gastheer hebben gevonden voor koersbal. 
Samen met onze Aalster zustervereniging gaan we bezien of we 
elkaars materiaal kunnen delen. Mocht het zo zijn dat ‘onze’ koersmat 
moeten worden vervangen dan gaan we daar de mogelijkheden voor 
bekijken. 
Wanneer u dit leest is de bijeenkomst over valpreventie al geweest of 
gaande. Op 28 september om 14:00 uur geeft de GGD voorlichting in 
het Klooster. 
Samen met een aantal zusterorganisaties én de gemeente werken we 
mee aan Waalre in gesprek, een thema over eenzaamheid waar toch 
stiekem ook een aantal leden van onze vereniging tijdens corona mee 
te maken hadden. Kijk maar eens naar de oproep in dit blad. 
Wij spreken de wens uit dat we binnen enkele maanden weer op ons 
normale activiteitenprogramma mogen zitten en voorzichtig de wens 
kunnen uitspreken dat Corona ons geen echte overlast meer geeft. 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op dinsdag 28 oktober 2021. 
Mocht u ook iets willen schrijven of melden lever dan uw kopij in vóór 
17 oktober a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op 
het redactie-adres: de Kavelen 4, 5581 TM Waalre. 
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Bestuur 

Fietsen 

Op maandag 4 oktober starten 
we om 11:00 uur weer met het 
samen fietsen vanaf het 
kerkplein. Iedereen die mee wil 
fietsen voor een tochtje van 40 - 
45 km. is welkom. 

U hoeft dit keer niet in te 
schrijven. De deelname is voor de 
tochten van 2021 gratis. We 
rekenen naast goed weer op een 
grote opkomst. Voor leden die 
nieuw zijn, denk aan uw 
boterham en koffie voor 
onderweg. 

Ook wordt u een drankje 
aangeboden onderweg. Voor 
nadere informatie kunt u mailen 
met kbo.waalre@gmail.com 

De Sint Nicolaas-viering en de 
Kerstviering staan al ruw in de 
steigers. Houdt uw nieuwsbrief in 
de gaten.

Seniorenvereniging 
Waalre; Jong sedert 1952

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


Nieuwsflits SV Waalre/KBO dinsdag 28 september 2021

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 

Nieuwsflits  / 2 4

 

 

 

Week van de Ontmoeting. 
 
Van 30 september tot en met 7 oktober is er door het 
hele land extra aandacht voor het thema 
eenzaamheid. 
Ook in Waalre vinden we het belangrijk om mensen 
dichter bij elkaar te brengen. 
De week tegen Eenzaamheid 2021 (in Waalre de Week 
van Ontmoeting) wordt als onderdeel van het 
actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ 
georganiseerd door het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Als activiteitencommissie van de seniorenvereniging 
Waalre willen wij ook graag onze bijdrage leveren. 

Daarom organiseren wij op dinsdagmiddag 5 oktober 
a.s. van 2 tot 4 uur in het Klooster te Waalre 
verschillende activiteiten, waar u vrijblijvend aan kunt 
deelnemen. 

Onder het motto hoe meer zielen hoe meer vreugd, 
wordt u aangemoedigd deze middag een introducee 
mee te brengen. 
Dat kan uw buurman of buurvrouw zijn, een 
vriend/vriendin of een familielid. 

VAN HARTE WELKOM!!! 

U kunt zich aanmelden voor deze middag door 
onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij 
een van de bestuursleden. 
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Herstart “Samen Eten” 

Zoals we al eerder konden aankondigen 
heeft het bestuur van S.V.Waalre het 
genoegen U allen weer te kunnen 
uitnodigen  voor deelnamen aan“Samen 
Eten” We kunnen u na bijna 1,5 jaar een 3 
gangen menu in het restaurant “ de 
Doelen ” Markt te Waalre aanbieden. Wij 
bieden U de mogelijkheid om, op 
dinsdag 12-okt-2021 om 12.00 uur 
deel te nemen aan deze gezellige 
bijeenkomst. 

Let op!!! Het maximum aantal 
deelnemers bedraagt in verband met de 
thans geldende coronamaatregelen zo’n 
45 personen. Het maakt het allemaal 
gemakkelijk wanneer u volledig bent 
gevaccineerd, dus neem uw 
inentingsbewijs, gele boekje of QR code 
mee. 

Na het invullen van het keuze menu met 
Naam en Tel.nr.  graag de kosten voor 
deelneming Euro 10,- P.P in de enveloppe 
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Onze jarigen: 

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

Ans Nijenhuis - Köhler

Bep Klomp - Pasteels

Corry Liebregts - Jansen

Mia van de Akker - Leuker

Rabobank Club Support 

Als lid van Rabobank de Kempen krijgt u 
een dezer dagen een brief/bericht waarin u 
in de gelegenheid wordt gesteld om te 
stemmen op de jaarlijkse actie voor 
ondersteuning van de vereniging. Laat u 
stem niet verloren gaan en stem op uw 
eigen vereniging. Het levert ons elk jaar een 
fraai bedrag op waardoor we allerlei 
activiteiten voor u kunnen organiseren

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 nieuwe lid: 
Mevr. Sis Schellekens, 
Dhr. Martin Jacobs, 
Mevr. Annie Jacobs – Panneman. 

Overleden †: 
Walter Louwers

Opgezegd: 
Dhr. Johan ten Hoor 

EENZAAMHEID
WAALRE IN GESPREK

Wat betekent eenzaamheid in Waalre, wat betekent het voor jou?
Tijdens deze avond staat de vraag centraal: Hoe gaan wij om met de 
eigen en andermans eenzaamheid?

Wanneer: Woensdag 27 oktober 19:30-21:00 uur
Waar:   de Bibliotheek Waalre in Het Huis van Waalre
Kosten:  !2,50 bibliotheekleden / !3,- niet-leden
Aanmelden: bibliotheekeindhoven.nl/programma
  Of telefonisch via GoedvoorMekaar Waalre, van 
  maandag t/m vrijdag 9:30-12:00, 06-25762422

mailto:kbo.waalre@gmail.com
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toe voegen en dit samen  inleveren  vóór 5-okt-2021. 

Als U grieperig of  verkouden bent meld U zich tijdig af   (Let op Corona!!!) In het restaurant gelden de dan 
bestaande Corona regels, b.v. (1,50 afstand. / Als U zit geen Mondkapje / lopend een Mondkapje) 

Tot ziens op 12-okt-2021 

 

Invullen  en in leveren:   Joop. v. Bakel Wollenbergstraat 19

Hans v. GreunsvenLoonderweg 37 

Dinsdag 12-okt-2021 12.00 uur: Restaurant “de Doelen” Waalre 

€.10,- per persoon 

Naam: (Verplicht invullen): ………………………………………………………………..

Adres:  (Verplicht invullen): ………………………………………………………………..

Tel.nr.: (Verplicht invullen):  040 - ……………………………………………………………….. 

         06 …………………………………………………………..

Menu keuze 1e keuze 2e keuze

Kippensoep of

Kerriesoep

Varkensfilet met bloemkool + gebakken aardappels of

Panga (vis)  met  worteltjes en puree of

Bamischotel

Ananaspudding of

Meloenijs

Appelmoes

Koffie/thee

Betaling
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