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Nieuws its

Van de redactie
Beste allemaal,
Het lijkt gelukkig allemaal de goede kant op te gaan, de zon zien we
steeds meer en de voorjaarsbloemen steken hun kopjes al weer
boven de grond. Wel erg vroeg dit jaar en hopelijk gaat het niet te
hard meer vriezen, want dan bevriest er veel. Wij zijn optimistisch
en kunnen en mogen gelukkig weer meer gaan organiseren. Wat een
geluk dat we in Nederland leven! We mopperen wel eens, maar we hebben het hier nog niet zo slecht.
Op carnavalsdinsdag hebben we al wel met een grote groep leden kunnen genieten van een optreden
van Dieter en Adje. En op 22 maart vond de jaarvergadering plaats in combinatie met de St. Jozefdag.
Hiervoor hadden een groot aantal leden zich aangemeld. In het verleden hebben Frans Tegenbosch en
Hans van Greunsven jarenlang de uitstapjes en dagreizen georganiseerd en dat gaan wij overnemen.
Frans heeft ons uitgebreid geïnformeerd over hoe en waar zij de uitstapjes in het verleden hebben
georganiseerd. Na 2 jaar verplichte rust gaan wij dit weer opstarten. We willen niets overhaast doen,
maar we gaan proberen of we in de maand mei een eerste uitstapje kunnen regelen. Meer daarover
leest u in de nieuwsbrief van 26 april. Hopelijk komt er geen kink in de kabel en kunnen wij de
uitstapjes en andere activiteiten weer ‘als vanouds’ gaan organiseren.
Judith en Jan van Barschot.
Allereerst een excuses voor een fout in de Nieuwsbrief van maart. In de gedrukte versie is helaas een
storende fout opgetreden; vermeldt staat namelijk dat Gerard Stokmans de leeftijd van 90 jaar heeft
mogen bereiken. Helaas is Gerard al enkele jaren geleden overleden. Onze excuses voor deze wel heel
storende fout zijn dus op hun plaats.
De volgende Nieuws its verschijnt op dinsdag 26 april 2022. Mocht u ook iets willen schrijven
lever dan uw kopij in vóór 17 april a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het
redactie-adres: de Kavelen 4, 5581 TM Waalre.

Geslaagde Carnavalsmiddag
Op 1 maart was er in het Klooster eindelijk weer een gezellig samenzijn. De carnavalsmiddag was de
eerste bijeenkomst na de Corona beperkingen van het najaar 2021 en de start van 2022. Ongekend was
de grote opkomst ( meer dan 65 mensen) en de meeste mensen hadden hun carnavalstenue weer uit de
kast gehaald. De middag werd opgeluisterd door het duo Adje en Dieter. Ze zongen over de
plaatselijke gebeurtenissen en andere, voor ieder herkenbare, thema’s.
De middag werd afgesloten met een korte kienronde. De gelukkigen gingen met mooie prijzen naar
huis. Een hele mooie middag in een gezellige sfeer.
De activiteitencommissie
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Fietsen gaat weer van start.
Met goed weer starten we in april onze etsactiviteit weer op. De eerste tocht staat gepland voor
maandag 4 April, aanvang 11.00 uur. We verzamelen op het kerkplein in Waalre. De tochten omvatten
een afstand van ongeveer 40 km. Er zal halverwege een rustpauze zijn om de meegebrachte lunch te
nuttigen. We etsen in principe elke eerste maandag van de maand t/m oktober. Tevens wordt er bij
een café onderweg een gratis drankje genuttigd. Deelname kost 10 euro p.p. over te maken op
rekeningnummer NL75RABO0155709895 van onze vereniging. Er is een groep vaste deelnemers die
reeds in 2020 hebben betaald. De namen zijn bekend en zij hoeven dus dit jaar niets over te maken.
De etstochten staan onder leiding van Toon van Dijsseldonk en Harrie de Greef. Wij zijn nog op
zoek naar een aantal dagleiders. Gaarne aanmelden op maandag 4 april of telefonisch bij een van de
twee bestuursleden. 06-55120784 (Toon) of 06-51528162 (Harrie).
Hieronder staat een deelnemersstrook die ingeleverd kan worden bij een van onze bestuursleden (Zie
hierna) . Ook kan men bij de eerste etstocht deze strook inleveren.
We rekenen weer op een mooi etsjaar.
Ondergetekende(n):
Naam: ……………………………………………….

Tel.nummer: …………………………………………..

Meldt zich aan als deelnemer/voor etser (doorhalen wat niet van toepassing is) voor een etstocht.
Deze strook inleveren graag bij bovengenoemde personen.

Gezondheidsvoorlichting valpreventie
Op 18 januari stond de tweede bijeenkomst op de planning voor deze cursus te geven door de GGD. Zoals wij
a emaal hebben ondervonden kon deze bijeenkomst geen doorgang vinden omdat de overheid de regels weer
verscherpte.
Het is ons inmiddels gelukt om een nieuwe datum de nitief vast te leggen en wel op dinsdag 19 april
aanstaande (direct na Pasen). De mensen die zich al hadden ingeschreven behoeven dat niet opnieuw
te doen en worden om 14:00 uur verwacht in het Klooster. Mocht er nog meer belangstelling bestaan
aarzel niet en schrijf in. Mocht u iemand willen meenemen die geen lid is van onze vereniging dan is
die welkom, wel graag vermelden dat u dan met meerdere personen komt. We kunnen hier dan
rekening houden met de aantallen én de zaalbezetting.
Hieronder vindt u het invulstrookje en de adressen waar dit kan worden ingeleverd.
Namens de activiteitencommissie, Rikie Derks

Naam: ……………………………………………………………………….…..
Tel.nummer (Verplicht invullen svp)

………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………..……………….
U kunt dit én de opgave voor het etsen inleveren bij de bestuursleden, te weten:
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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

Wonen voor Senioren in Waalre nu en in de toekomst.
Op 6 april a.s. organiseert de KBO Kring Aalst Waalre samen met de PVGE en de Seniorenraad een
informatieve avond in het Huis van Waalre. De avond staat in het teken van wonen en woonwensen
van senioren in Waalre.
Voorzitter Leo Bisschops van KBO Brabant zal komen spreken alsmede de verantwoordelijke
wethouder mevrouw Liesbeth Sjouw van Waalre en een vertegenwoordiger van Wooninc..
Deze bijzondere avond is reeds voorafgegaan door een enquête onder onze leden en andere ouderen
met een vraagstelling wat de toekomstige woonwensen zijn van hen. Heeft u deze nog niet ingevuld,
het kan nog steeds. U heeft hier eerder al een mail over mogen ontvangen. De resultaten van deze
enquête zullen kort worden toegelicht. Daarnaast zal er gelegenheid zijn om met de inleiders in
discussie te gaan. De avond wordt voorgezeten door Jan van Zon onze kringvoorzitter.
U bent van harte uitgenodigd om deze interessante avond bij te wonen.
Plaats: Huis van Waalre
Aanvang: 19.00 uur ko e/ 19.30 aanvang avond
Harrie de Greef (Voorzitter SV Waalre)

Ledenadministratie:
Anton van der Heijden, Velddreef 14, 5581JG Waalre. e-mail: velddreef14@gmail.com

Bankrekening: NL 75 RABO 0155 7098 95 t.n.v. KBO afd. Waalre .
Secretariaat, telefoon 06 20977114
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)
Zij brengen deze leden, namens ons allen, een bezoekje of sturen een kaartje.
Nieuwe leden:
Hartelijk Welkom als nieuwe lid:
Mw. Ineke van de Linden - Thoonen
Dhr. Arie Karsmakers
Mw. Maria van Engelen
Mw. Elly Wijnen - Smidt
Mw. Jannie van Hees,
Mw. Jo Smolders
Overleden †:
Joop Janssen
Mevr. Agnes Karsmakers
Opgezegd:
Mw. Ans Nijenhuis
Mw. Anja van der Sangen
Dhr. Will Brands
Dhr. Ad van den Enden
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“Samen Eten” S.V.Waalre

(KBO)

Uitnodiging voor deelname aan de hernieuwde start van het “Samen Eten” op 12-april-2022; aanvang
12.00 uur in restaurant “ de Doelen ” op de Markt te Waalre.
U kunt deelnemen aan een heerlijk en gezellige bijeenkomst het “Samen Eten”
Wilt u hierbij aanwezig zijn vragen wij u het deelname formulier in te vullen met het keuzemenu, uw
naam en telefoon nummer.
Dit formulier samen met de deelnemers bijdrage van € 12,50 p.p. in een enveloppe inleveren vóór 7
april 2022.
Inleveren kunt U op een van onderstaande adressen.
• Joop. v. Bakel, Wollenbergstraat 19. Tel.nr. 040-2213198 of
• Hans v. Greunsven, Loonderweg 37. Tel. nr.040-221560
Tot ziens op 12-apr-2022 (In het restaurant “de Doelen”)
Invulformulier vindt u hieronder.

In Restaurant

Dinsdag 12-apr-2022 aanvang
12.00 uur

1ste
pers.

2de
pers.

Naam (Verplicht invullen)

Kippensoep
Of
Kerriesoep

Adres

Wildzwijn schotel met Puree
en Boontjes

Tel. Nr. (Verplicht invullen)

(Verplicht invullen)

06-

Of

040-

Kabeljauw + Witlof +
Bechamelsaus + Geb.
Aard.

Of
"Samen Eten" 12.00 uur
Dinsdag 12-apr-2022

Nasi schotel

Kiwi pudding

Of

Euro 12,50 P.P

Yoghurt met Peren
Appelmoes

Betaling

1x

2x

Koffie/Thee
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