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Van de redactie
Op de eerste plaats wens ik u allen een gelukkig en gezond
2022. Een woord van dank aan onze bezorgers voor het
rondbrengen van het Nieuwsblad en van de heerlijke
kerstattentie. Hopelijk is dit bij eenieder in de smaak gevallen.
We blikken vooruit op een mooi nieuw jaar en wat het ons zal
brengen is natuurlijk afwachten. Velen van ons missen het
contact met anderen en derhalve hopen we dat we elkaar toch
meer mogen gaan zien en ontmoeten.
Als lid van de activiteitencommissie kijk ik terug op het afgelopen half jaar met mooie
momenten, ontmoetingen en activiteiten samen met u. De betrokkenheid en het
enthousiasme van de bezoekers was heel jn om te ervaren. Dat doet deugd. Omdat er onder
onze leden verschillende behoeftes bestaan bieden wij ook dit jaar weer een grote variëteit
aan activiteiten aan, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
Verder op in het Nieuwsblad vindt u een overzicht van de planning aangaande de activiteiten
voor dit jaar. Heeft u suggesties of ideeën voor verbeteringen schroom niet om ons hierop aan
te spreken. We willen ook heel graag kennismaken met de nieuwe leden. U krijgt van ons een
uitnodiging hiervoor om samen te komen met het bestuur in het Klooster.
We wachten weer even af wat er kan en mogelijk is de aankomende tijd.
Onze activiteiten liggen door de Covid maatregelen op dit moment stil. Toch houden wij u op
de hoogte van de planning voor de komende periode. Zie de agenda hieronder.
Op naar een mooi 2022!
Liesbeth Jansen-Steenmans.
In de vorige Nieuws its hebben wij u al gemeld dat we in de naaste toekomst de Nieuwsbrief/
Nieuws its meer en meer digitaal gaan verspreiden. In dat licht bezien zijn we blij dat er
inmiddels weer 14 leden hun emailadres hebben opgegeven dan wel hebben geactualiseerd.
(Met dank aan onze administrateur Anton van der Heijden).
Inmiddels hebben onze leden op 262 van de 300 woonadressen een email (87,3 %). Natuurlijk
willen we dit aantal verder verhogen en vragen we iedereen die hun emailadres nog niet heeft
opgegeven dit alsnog te doen. Stuur even een email naar
kbo.waalre@gmail.com
Contributie.
Wij maken u er op attent
dat er in februari een
bedrag van uw rekening zal
worden afgeschreven voor
de jaarcontributie van
SV Waalre. De contributie
bedraagt jaarlijks € 21,-

De volgende Nieuws its verschijnt op dinsdag 22 februari.
2022. Mocht u ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in
vóór 13 februari 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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Agenda geplande activiteiten
Natuurlijk hebben we te maken met het virus en dus kunnen we niet alles de nitief vastleggen
in de planning. Toch heeft de activiteitencommissie gemeend u al uitzicht te geven op wat ze
van plan zijn voor u te betekenen in 2022. We zullen u via de Nieuws itsen regelmatig op de
hoogte houden van de actuele stand van zaken van de activiteiten. Uiteraard zullen we ook de
vaste wekelijkse/maandelijkse activiteiten (Fietsen, samen eten, koersbal, kaarten etc.) melden
zodra daar weer ruimte voor is.
19 januari

Valpreventie GGD

I.v.m. de coronaregels verplaatsen we dit in
samenspraak met de GGD naar april.

1 maart

Carnaval

Carnavalsmiddag met muzikale opluistering.

22 maart

St.Jozefdag/
Jaarvergadering

We willen dit dit jaar combineren tot één middag.
Dit besluit is nog niet de nitief, maar wordt tijdig
gecommuniceerd

19 april

Valpreventie GGD

Datum onder voorbehoud. GGD moet nog
inplannen

17 mei

Muziekmiddag

21 juni

Lezing

juli en
augustus

Kof e-inloopochtenden

september

Lezing

18 oktober

Spel/
Gymnastiekmiddag

29 november

Sinterklaasmiddag

december

Kerstviering

Met muzikale ondersteuning

Valpreventie-voorlichting door GGD.
Gepland stond om op dinsdag 18 januari opnieuw een voorlichting door de GGD te laten
plaatsvinden voor onze seniorenvereniging Waalre over valpreventie.
Inmiddels is duidelijk dat door de bestaande coronamaatregelen dit niet kon plaatsvinden. De
mensen die zich hiervoor al hadden aangemeld zijn tijdig op de hoogte gebracht. Maar
gelukkig komt er toch een uitgesteld vervolg wat voorlopig staat gepland op dinsdag 19 april.
Noteer de datum alvast in uw agenda. Had u zich voor januari al aangemeld behoeft u zich niet
opnieuw aan te melden. Uiteraard kunnen andere leden zich wel aanmelden voor de
voorlopige datum in april.
Vul het bijgaande strookje in en deponeer het in de brievenbussen die staan genoemd.
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Nog even beknopt hetgeen u mag verwachten:
Voorlichting kan helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. Ongelukjes in en om huis
komen voor bij alle leeftijdsgroepen. Bij ouderen wordt de kans echter groter dat zij letsel
oplopen wanneer zij vallen. Dit heeft onder andere te maken met lichamelijke
veranderingen .Het is dus belangrijk om ongelukjes en valpartijen zoveel mogelijk te
voorkomen.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst komen de risicosituaties in uw woonomgeving in beeld.
Tevens wordt besproken hoe u de risico's kunt verkleinen en welke organisaties u daarbij om
advies kunt vragen. Naast de informatie is er tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen.
Valpreventie :Blijf op eigen benen staan
Door onderstaand strookje in te vullen kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.
Dinsdag 19 april 2022. Aanvang 14.00 uur.in het Klooster. (Datum nog onder voorbehoud)

Aanmelden
.
Naam: ……………………………………………………………………….…..
Tel.nummer (Verplicht invullen svp)
………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………..……………….
U kunt dit inleveren vóór 16 april 22 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

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN
Valkenswaard: 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 € 55,00. en Taxipas € 65,00
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).
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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 (dus ook leden van SV Waalre) zijn van harte welkom

Onze sponsoren
Zoals al aangekondigd gaan we gegeven de (te)grote ruimte die advertenties innemen ons
beperken tot het telkens noemen van onze sponsoren/adverteerders. Hiermee hopen we de
extra kosten hiervoor binnen de perken te houden. We kennen op dit moment de volgende
adverteerders:
✦

De Bakkerij, de Bus 39

✦

Chef GJ, Eindhovenseweg 46A; Maaltijdservice voor senioren, dagelijks vers én warm
bezorgd

✦

Kimz Haarstudio, Burg. Uijenstraat 15. Op vertoon van uw KBO pasje ontvangt u 10 %
korting

✦

Van Hardeveld Optiek, Willibroduslaan 52A. Op vertoon van uw KBO pasje ontvangt u
5 % korting

✦

Keurslagerij Albert Vos, Blokvenlaan 2

Ledenadministratie:
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:
Mw Marjo Blom
Overleden †:
De heer Gerard Dereumaux
Opgezegd:
-
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