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Voorwoord	

Beste leden van onze vereniging.

Het jaar zit er weer bijna op en opnieuw hebben we dit 
afgelopen jaar veel activiteiten moeten afgelasten. Een jaar 
waarbij we nog steeds te maken hebben met het C- virus. 
Weliswaar hebben we een aantal activiteiten in de afgelopen 
maanden weer voorzichtig kunnen opstarten maar op het 
moment dat ik dit schrijf lopen de besmettingen helaas weer 
torenhoog op. 
Het bestuur van uw vereniging worstelt net als u met de 
balans tussen voorzichtigheid en het kunnen voortzetten van 
onze sociale contacten . Wij hopen dat we deze periode snel 
achter ons kunnen laten en eindelijk weer een jaar krijgen 
waarin we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten zowel in het 
klooster, in de lokale horeca en natuurlijk gezond in de 
buitenlucht. 
In de afgelopen maanden hebben we een aantal activiteiten in  
en buiten het Klooster in gang gezet. 
Een prachtige ‘bijbuurtmiddag’ met muziek gevolgd door een 
valpreventie-middag die een iets andere invulling kreeg werd 
vervolgd door een leuke spelmiddag. Ook hebben we weer 
gedanst, gekaart, gekoersbalt en werd het jeu des boules weer 
opgepakt. Ook hebben we weer twee keer gefietst met een 
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Belangrijk 

Bestuur 

Belangrijke bestuursbesluiten: 

• Na lang afwegen heeft het 
bestuur gemeend de 
jaarvergadering te moeten 
doorschuiven naar 19 april 2022.  
We behandelen dan zowel het 
jaar 2020 als het jaar 2021.

• De Sinterklaasmiddag die 
gepland stond op 
dinsdagmiddag 30 november 
komt helaas te vervallen i.v.m. 
de aangescherpte 
coronamaatregelen van 12 
november

• De Kerstviering wordt dit jaar 
(onder voorbehoud van 
maatregelen) gehouden op 21 
december.
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klein aantal deelnemers.

We hebben met vrijwilligers het eetpunt in de Doelen weer 
opengesteld met meer dan 50 deelnemers.

En toch zitten we nu daags na de persconferentie van 12 
november met het dilemma wat te doen rond Sinterklaas en de 
Kerst. Verderop leest u daar meer over. 
Wij gaan ervan uit dat het nieuwe jaar ons op dit terrein meer 
goeds gaat brengen, maar u mag ook van het bestuur 
verwachten dat we kritisch zullen blijven over de gezondheid 
van u en ons allen. 

Namens het bestuur wens ik u een feestelijke decembermaand 
toe met mooie Kerstdagen met uw familie en een gezonde 
start van het nieuwe jaar 2022.

Een Hartelijke Groet namens het bestuur. 
Harrie de Greef (voorzitter) 
 

De volgende Nieuwflits verschijnt uiterlijk op dinsdag 28 december Mocht u ook iets willen 
schrijven lever dan uw kopij in vóór 19 december a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het 
in op het redactie-adres: De Kavelen 4, 5581 TM Waalre. 

Gezondheidsvoorlichting valpreventie 

Mochten we op 28 september jongstleden veel leden verwelkomen op onze voorlichting over 
valpreventie bleek al heel gauw dat er nog voldoende behoeften waren om meer te weten over dit 
onderwerp. Om die reden organiseren we op dinsdag 18 januari 2022 een vervolg. In het december-
nummer kunt u zich opgeven en zullen we meer informatie geven. Noteer alvast de datum in uw 
agenda.

Namens de activiteitencommissie, Rikie Derks 

ACTIVITEITEN 

De Sinterklaasmiddag van dinsdagmiddag 30 november a.s. gaat tot onze spijt helaas niet door. 
Op het moment van het samenstellen van dit Nieuwsblad vond de persconferentie van vrijdag 12 
november plaats. Op basis van die persconferentie heeft het bestuur samen met de vereniging voor de 
Jeugd koortsachtig overlegd hierover. De aangescherpte coronamaatregelen voor de aankomende 
weken hebben het Bestuur doen besluiten de Sinterklaasmiddag te laten vervallen. Op vrijdag 3 
december bekijkt het kabinet wat de eventuele vervolgmaatregelen moeten zijn. Pas na deze afweging 
zal het bestuur opnieuw een besluit moeten nemen aangaande het al dan niet doorgang laten gaan van 
onderstaande activiteiten. 
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Jarigen 

De jarigen in onze vereniging die 90 
jaar of ouder zijn geworden in het 4e 
kwartaal feliciteren we van harte: 
 
Ans Nijenhuis - Köhler 
Bep Klomp - Pasteels 
Jo Stokmans - vd Palen 
Corry Liebregts Jansen 
Thea Sars - vd Wielen 
Toos Thijssen - van Och 
Simon van den Broek 
Jeanne Sanders - Daems 
Mia van de Akker - Leuken. 
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Dinsdagmiddag 21 december nodigen wij U uit voor de jaarlijkse 
Kerstmiddag. Deze middag wordt muzikaal ondersteund door Kevin 
en Lindsay. Twee muzikale jonge mensen die prachtige kerstliederen ten 
gehore zullen brengen .Daarnaast komen de bekende kerstmedley `s 
voorbij en u kunt uit volle borst meezingen. Tevens houden wij een 
loterij deze middag. 
De middag start om 14.00 uur in het Klooster. U dient zich voor de 
middag aan te melden via het inleveren van het aanmeldformulier. 
Omdat wij absoluut nog niet weten of de middag doorgang kan vinden 
is het noodzakelijk dat u uw telefoonnummer invult zodat wij u wanneer 

nodig tijdig kunnen bellen over het al dan niet doorgaan. 
Zie voor het aanmeldformulier achter in dit Nieuwsblad.

Valpreventie dinsdagmiddag 18 januari a.s. 
Wij zijn heel blij dat we de GGD wederom bereid hebben gevonden om naar Waalre te komen en een 
middag te verzorgen over valpreventie. Deze middag vindt plaats in het Klooster en zal dit keer alleen 
over valpreventie gaan.

In de Nieuwsflits van december volgt nadere informatie en vindt u tevens een aanmeldformulier.

Activiteiten 2022. 

18 januari: Valpreventie verzorgd door de GGD Brabant. 
1 maart: Carnavalsmiddag. 
22 maart: Sint Jozefdag. 
19 april: Jaarvergadering. 
17 mei: Muziekmiddag. 
21 juni: Lezing. 
Juli/aug: Geen activiteiten 
20 september: Shantykoor. 
18 oktober: Spel/bewegen. 
29 november: Sinterklaasmiddag. 
20 december: Kerstviering. 
 
Het zal u allen duidelijk zijn dat deze activiteiten een voorlopig karakter hebben. Via het Nieuwsblad 
en de Nieuwsflitsen zullen we u allen op de hoogte houden. 

ONS, het blad van KBO Brabant 

Ook u allemaal heeft te maken met stijgende kosten voor de aanschaf van allerlei zaken. Uw vereniging 
werd ook geconfronteerd met een bericht over kosten en dit kwam dit keer uit Den Bosch van KBO 
Brabant.  
Nu niet meteen denken dat er een contributie verhoging in het verschiet ligt maar KBO Brabant 
meldde ons dat ze geen 11 maal, maar slechts 10 maal het blad ONS gaan uitbrengen in 2022. De 
januari-editie die gepland was voor bezorging in de week van 20 - 28 december aanstaande vervalt. 
Einde januari komt daarom de uitgave die we 1 / 2 (januari/februari) noemen In verband daarmee 
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verschuift het andere dubbelnummer naar eind juni. Dat noemen we dan 7 / 8 (juli/augustus). 
Voorlopig is dit een tijdelijke maatregel waarvan Den Bosch hoopt dat dit in 2023 weer hersteld naar 
11 nummers. Wel kunnen we u melden dat onze eigen Nieuwsflits van einde december (het 
januarinummer dus) wel zal worden gemaakt. 

“Samen Eten - KERST-DINER”

Dit zal onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen worden gehouden op dinsdag 14 
december aanstaande om 12.00 uur.  
Zoals elders in de Nieuwsbrief wordt genoemd heeft het bestuur op zaterdag 13 november (Daags na 
de Corona persconferentie) helaas moeten besluiten om de geplande Sinterklaasbijeenkomst van 30 
november te moeten cancelen. Als bestuur houden wij er rekening mee dat het waarschijnlijk niet 
verantwoord is om 90 kwetsbare ouderen bij de Doelen bijeen te laten komen. Wel melden wij u allen 
dat wij dit besluit willen uitstellen tot 4 december als we weer nadere informatie krijgen vanuit de 
volgende persconferentie. 
Om die reden is het absoluut noodzakelijk dat bij de opgave voor dit Kerstdiner u uw 
telefoonnummer invult. Dit geeft ons de gelegenheid om u bij een onverhoopte afgelasting tijdig 
hiervan op de hoogte te stellen.

Daarnaast vragen wij u te blijven voldoen aan het onderstaande:
Voelt u zich niet lekker op 14 december, Blijf thuis. 
Alleen met een geldige QR code dan bent u Welkom in “de Doelen” voor het deelnemen aan 
Kerstdiner van de vereniging.

Samen met de heer Bakermans van restaurant “de Doelen”, hebben we besloten om het kerstdiner 
onder het hiervoor genoemde voorbehoud toch te serveren voor onze leden. 
Wij kunnen dan voor maximaal. 90 deelnemers een heerlijk kerstdiner aanbieden voor de prijs van  
€ 19,- per persoon.  
We proberen samen met U een leuke kerstsfeer te creëren met kerstzang (waar mogelijk) 
Achteraan in dit blad vindt u het menu alsmede het invulformulier.Vul het keuze formulier in wat U 
zelf heerlijk vindt. Lever dus snel in want vol is vol.

Hopelijk zien we u graag op 14 december 2021,

Commissie “Samen Eten” 

Gymnastiek voor Senioren 

In de gezondheidsvoorlichting aan senioren komt het voortdurend aan de orde hoe belangrijk het is 
om te blijven bewegen. Wellicht weet u het niet maar in Waalre is er best een groot aanbod om 
hiervan gebruik te maken.

 
Elke donderdag vindt er in de Doelen gymnastiek plaats onder leiding van mevrouw Els Koster. De 
‘lessen’ zijn bedoeld voor 60+ en duren een vol uur. De lessen vangen aan om 13:30 uur. Mocht u 
informatie willen hebben kunt u bellen met Els op 040 - 2217927.
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Hiernaast biedt Max Fysio Waalre boven sporthal de Hoeveland (Meester Slootsweg 3a) wekelijks op 
woensdag 0m 10:00. 10:45, 11:00 en 11:45 uur, alsmede op vrijdag om 11:15 en 12:00 uur gelegenheid tot 
bewegen aan onder leiding van een sportinstructeur. Wilt u hierover informatie inwinnen kunt u 
bellen op 040 - 2025128.

Elke donderdag om 12:00 uur biedt Ellen Raijmakers van 12:00 tot 13:00 uur senioren-gymnastiek aan 
in het Klooster. Voor nadere informatie kunt u haar bellen op 06 - 14189051 of kunt u haar website 
inzien via www.fitelle.nl

 
Gezocht: lid Consumentenplatform Taxbus 

Taxbus regelt in de 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant het Wmo-vervoer. In Waalre hebben bijna 500 
inwoners een Wmo-pas voor het gebruik van deze Taxbus. 
Taxbus vindt het belangrijk dat reizigers mee kunnen praten over het Wmo-vervoer. Daarom heeft 
Taxbus een zogenaamd consumentenplatform. Dit platform komt op voor de belangen van de 
reizigers. Het platform geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies, en vergadert maximaal 6 keer per 
jaar.

Het consumentenplatform is op zoek naar iemand die namens de reizigers uit Waalre wil deelnemen. 
Heeft u ervaring met de Taxbus en is dit wat voor u? Neem dan contact op met mw. Yvonne Schouten 
van de gemeente Waalre via e-mail: yschouten@waalre.nl

Rijbewijs-keuring voor 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 te Valkenswaard. 
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 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.
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Opgeven Kerstmiddag 21 december 

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 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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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:  Wij heten hartelijk welkom als nieuw lid:  

Mevr. Anja van der Sangen 
De heer Eggel de Groot 
De heer. Sjors Poulissen 
Mevr. Wilhelmien Oomen - Karsmakers 
Mevr. Agnes Karsmakers -Duret 

Overleden †: 

•

Opgezegd: 

Mevr. Truus v.d. Heiden - Bijnen 
Mevr. Riet Elders - Goijarts 
De heer. Harry Dircks 
Mevr. Jos Dircks 

mailto:kbo.waalre@gmail.com
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Inschrijfformulier voor “KERSTDINER 2021” S.V.Waalre 
       14-dec-2021 (Max.  90 Pers.)  12.00 uur “de Doelen” 

                                                                                                                                                             
Ik wil graag deelnemen met ….......... pers.  

(Kosten € 19,00 p.p. te voldoen bij inlevering)  

Naam: …...................................................... Tel. nr.: 040-..................... 

Adres: …...................................................... Postc.: …....... 
 

(Keuze gerechten invullen) 
Glas Wijn of Frisdrank      (niets in te vullen) 

       
Zalmsalade met                                        Aantal …….X          
(Gerookte en Gekookte zalm) 
 Of 
Roompaté met Gerookte Kip     Aantal …….X 
         ----------------- 

Soep              
Bouillon à la viennoise        Aantal ……X 
(Ossebouillen met paprika crêpes kaas pasta)   
         ----------------- 

Wildzwijn Stoofvlees met               
Perzik en Gestoofde Prei met Rode kool en Aard. Puree Aantal ……X 
 Of 
Gebakken Kabeljauw met ravigotte saus en 
Witlof met Worteltjes en Geb. Aardappeltjes  Aantal ……X 
         ----------------- 
   
Kerstdessert                             (niets in te vullen) 

Appelmoes        (niets in te vullen) 

Koffie / Thee        (niets in te vullen) 

***************************           *************              ************************** 
Betaald   aantal personen Totaalbedrag  

Ja / Neen   …......   x €  19 ,00  =   €    …............   

Keuzeformulier ingevuld inleveren t/m 1-dec-2021 
(Inschrijving is compleet met betaling) 

Inleveren en betalen t/m 1-dec-2021 bij 
Joop v. Bakel   Wollenbergstraat 19   
Hans v. Greunsven  Loonderweg 37
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LUCA CATERING
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Haar Studio 
Burg. Uijenstraat 15, 
5581JC Waalre  

040-2213141 
www.kimzhaarstudio.n
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Op vertoon van uw KBO pas krijgt u 
5% korting op alle aankopen
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