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NIEUWSBLAD
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Redactie: Wim Kremers
kbo.waalre@gmail.com

Bestuur
Belangrijke bestuursbesluiten:

• Op 5 juli worden alle nieuwe
leden vanaf januari 2019 t/m
heden hartelijk welkom
geheten door het bestuur en
wordt hen verder wegwijs
gemaakt in de vereniging.
• Samen met KBO Brabant
worden de statuten van
SV Waalre geactualiseerd.
• Het ‘werven’ van nieuwe
leden zullen we meer
toegankelijker gaan maken.
De huidige leden zal worden
aangemoedigd vrienden,
familie en kennissen
enthousiast te maken. Direct
aanmelden kan via de
bestuursleden.
• Aanmelden voor activiteiten
kan d.m.v. ingevulde
strookjes, maar vanaf april
ook door je telefonisch aan te
melden bij de bestuursleden
(Zie hieronder bij rubriek
ledenadministratie)

Van de redactie
Beste leden,
Sinds de jaarvergadering ben ik jullie nieuwe penningmeester.
Geboren en getogen in Waalre en bij sommigen bekend als
Toon van Toontjes. Mijn wieg stond ruim 64 jaar geleden in
de Dreefstraat, vlak bij het huidige voetbalclub. De
voetbalclub heeft een belangrijke plaats in mijn leven gespeeld
en nog. Sinds 1965 ben ik lid van de vereniging en ik heb
ongeveer 25 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Eerst 20 jaar
secretaris en enkele jaren later nog ongeveer 5 jaar
penningmeester. Sinds 1 januari ben ik met vervroegd
pensioen, waarvoor ik ruim 30 jaar gewerkt heb in de energie
wereld, o.a. bij Essent.
Met pensioen betekent meer vrije tijd en de voorzitter vond
dat ik die tijd nuttig kon invullen als bestuurslid van uw
vereniging en zelfs als penningmeester sinds de
jaarvergadering. Buiten onze vereniging ben ik nog actief als
secretaris van de Bridgeclub Waalre en Fietsmaatjes AalstWaalre. Dus als je daar iets over wilt weten dan weet je me te
vinden.
Hopende elkaar in de komende , (hopelijk coronavrije)
periode vaker te ontmoeten o.a. tijdens onze maandelijkse
etstochten.
Toon van Dijsseldonk
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Van belang
In het tweede kwartaal vieren Ann
Goos van der Sanden, Nol Jansen,
Marietje Krol - Vissers, Ria
Pullens - Venhoven, Mary Scheij Heesters, Arie Schippers en Joke
Venhovens van.den Broek het
bereiken van 90 jaar of meer. Wij
wensen hen van harte pro ciat
namens alle leden.
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De volgende Nieuw its verschijnt op dinsdag 24 mei. Mocht
u ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in vóór 15 mei a.s.
via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het
redactie-adres: De Kavelen 4, 5581 TM Waalre.

St. Jozefdag en Ledenvergadering
Op 22 maart jl. hebben wij als
seniorenvereniging onze algemene
ledenvergadering gehouden en stil
gestaan bij de St. Jozefdag.
Ruim 100 leden waren deze dag
aanwezig in het Klooster te
Waalre. Voor de activiteiten

commissie was het vroeg dag en mochten we met een aantal
vrijwilligers 250 broodjes en
120 krentenbollen smeren.
Alles in gereedheid brengen
voor een heerlijke lunch.
Ook aan een gezellige
aankleding werd gedacht en de frisse voorjaarskleurtjes van de
tulpen maakte het geheel compleet. Diaken Bas hield een
moment van overweging en stond stil bij de overleden leden van
de afgelopen twee jaar. Na het nuttigen van de lunch en het
gezellig bijpraten startte onze voorzitter Harrie de Greef de
algemene ledenvergadering waar u verderop in dit Nieuwsblad meer
over kunt lezen.
De loterij, met mooie prijzen en de borrel met bitterballen maakte de dag compleet.Wij kijken terug
op een zeer geslaagde dag!
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(Concept) notulen algemene ledenvergadering
Datum: Dinsdag 22 maart 2022
Aanwezig 130 leden
O cieel afgezegd: 9 leden
Opening door voorzitter Harrie de Greef met een toelichting van het programma van deze dag.
Els de Greef licht vervolgens de huishoudelijke zaken toe voor vandaag. De voorzitter bedankt de vele
vrijwilligers van de activiteitencommissie die de ledenvergadering mogelijk hebben gemaakt incl. de
bereiding van de lunch.
Vervolgens wordt het woord van overdenking gegeven aan Diaken Bas Leijtens. Hij geeft een korte
terugblik op zichzelf en legt uit waarom hij een aantal maanden afwezig is geweest in het afgelopen
jaar. Corona heeft veel impact gehad op alle mensen en zeker ook de ouderen in onze samenleving.
Hiernaast noemt hij de instabiele tijden van dit moment met de oorlog in de Oekraïne.
Vervolgens herdenken we met z’n allen de overleden leden van september 2020 t/m heden.
Lunch met ko e en thee
Algemene Leden Vergaderingen (2020 in het kort en 2021)
Gestart wordt met de nadere introductie van de bestuursleden, incl. het kandidaat lid Toon van
Dijsseldonk.
Verder doet de voorzitter een oproep aan alle leden om te zorgen voor het enthousiast maken van
vrienden, familie en kennissen om ook lid te worden van onze vereniging. Immers het aantal leden is
tijdens de corona periode redelijk stabiel gebleven, maar wel een beetje gekrompen. Reden was vooral
het veelal ontbreken van nieuwe leden (en activiteiten).
Gemeld dat nieuwe leden niet alleen op de vergadering van harte welkom zijn, maar ook dat ze in juni
een uitnodiging mogen verwachten voor een kennismakingsbijeenkomst op 5 juli a.s..
Korte behandeling en formele vaststelling nancieel verslag over 2020.
De voorzitter licht in het kort toe het afwezig zijn van de penningmeester die om persoonlijke
redenen geen deel (meer) zal uitmaken van het bestuur. De jaarcijfers over 2020 worden formeel
besproken en toegelicht. De vergadering neemt kennis van deze zaken en dechargeert de
penningmeester in deze onder hartelijke dank voor het gedane werk.
Vaststelling notulen van 15 september 2020
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld onder dankzegging van notulist Joop van Bakel.
Mededelingen + In- en uitgaande stukken
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
Jaarverslag door Wim Kremers (secretaris)
•2 jaar Corona heeft zijn sporen nagelaten; nauwelijks activiteiten en vele afgelastingen
•Vernieuwing bestuur, ink aan de slag gegaan zonder dat leden direct hiervan iets gemerkt hebben
•Klooster nauwelijks beschikbaar voor verenigingen. Bijzonder werk van de voorzitter richting de
gemeente om het gebouw open te houden voor alle verenigingen.
•Krapper wordend budget voor activiteiten (> 50 % naar KBO Brabant). Volgende periode zullen we
het vermogen aanspreken en/of contributie gaan bespreken.
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•Donateurs nieuwe methode van geld ophalen succesvol, nauwelijks minder middelen opgehaald in de
coronaperiode.
•Automatische incasso van de contributie van alle leden voltooid.
•Vernieuwing Nieuwsblad. Papier zwart/wit, steeds meer ook digitaal (Sneller en kostenbesparend).
Komende periode blijven ze naast elkaar bestaan.
•Zowel in 2020 als in 2021 extra attentie voor alle leden
•Ondanks alles blijven de vele vrijwilligers actief voor de vereniging. Zij verdienen een extra pluim
•Korte periode activiteiten (zomer 2021 t/m oktober 2021) toen weer niets
•Sint Jozefdag combineren we vandaag met ALV
•Samenwerking ouderen met gemeente Waalre: Eén tegen eenzaamheid, Goed voor mekaar Waalre,
Kring en participatieraad
•(Digitale) enquête wonen onder alle ouderen (Kring, ASV, PvG en SV Waalre)
•Groeien toe naar één orgaan van belangenbehartiging voor ouderen in de gemeente
Activiteiten planning voor 2022 door Liesbeth Jansen
•22 maart; Sint Jozefdag gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering
•19 april; Valpreventie door de GGD
•17 mei; Muziekmiddag met zangkoor Ambiance
•21 juni; Lezing door Jan van Eyk (Conservator Museum Oirschot en oud huisarts)
•5 juli; introductie en ko e bijeenkomst voor nieuwe leden
•Juli/aug; geen activiteiten, wellicht wel inloopmogelijkheden
•20 september; Shantykoor
•18 oktober; Spel en beweging
•29 november; Sinterklaasmiddag
20 december; Kerstviering
en verder natuurlijk weer: Fietsen, Samen eten, Eten bij lokale horeca, kleine en grote uitstapjes,
kaarten, wandelen, Koersballen, etc.
Leden wordt gevraagd daar waar ze wensen hebben dit kenbaar te maken bij de bestuursleden.
Hierna geeft Liesbeth Jansen een korte toelichting op het project ‘Fietsmaatjes’ Achter in de zaal
kon een folder hierover worden gepakt. Verdere informatie geschiedt binnenkort via allerlei media,
waarbij het project o cieel van start gaat tijdens Spring Waalre op 2 april.
De voorzitter bedankt Liesbeth voor het nemen van dit initiatief in 2021 en het tot stand brengen
hiervan.
Op de vraag of ook alle overige activiteiten worden vernoemd, wordt toegezegd dat deze in het
Nieuwsblad van mei worden opgenomen.
Financieel verslag 2021 + begroting 2022
De jaarcijfers over 2021 worden nader toegelicht door de voorzitter bij afwezigheid van de
penningmeester. Op een vraag van Mw. de Wit over de hoge afdragen aan KBO Brabant wordt
gemeld dat zij voor alle 270 afdelingen in Brabant opleidingen verzorgen voor (toekomstige) bestuursen kaderleden waaronder belastinghulpen en senioren bezoekers. Men behartigd op provinciaal en
landelijk niveau de belangen van de ouderen (ook richting de politiek) Denk hierbij aan de AOW
compensatie en de WMO.
Verder geven zij het maandblad ONS uit met daarin naast allerlei informatie ook kortingsacties. Ook
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de woonbijeenkomst op woensdagavond 6 april ’s avonds in het Huis van Waalre wordt mede met hen
georganiseerd. Verder ondersteunen ze afdelingen met juridische kennis en advisering bv. hoe te
handelen tijdens de Corona pandemie.
Mw. Heijmans vraagt toelichting over de samenstelling en hoogte van de ingekomen donatie bedragen.
Aanvullend wordt verzocht hoe de aanvullende verzekering bij VGZ wordt behandeld in combinatie
met het terugkrijgen van de KBO contributie. In het komende Nieuwsblad zal hierover nogmaals een
toelichting worden gegeven.
Als SV Waalre hebben we een grote reserve opgebouwd dus is de vraag gerechtvaardigd of dit zo moet
blijven? Toegelicht wordt dat we een dergelijk grote reserve eigenlijk niet nodig hebben en dat het
bestuur heeft besloten dit te laten interen op een verantwoord tempo. Dit komt dan tegoed aan meer
en wat grotere en nog betere activiteiten en acties.
Verslag kascommissie (Frans Tegenbosch/Hans Baltes)
Omdat Hans Baltes niet bij de vergadering is heeft Frans Tegenbosch gerapporteerd dat de nanciën
zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Namens de ledenvergadering wordt onder dankzegging de
penningmeester Lou Doorakkers decharge verleend over de jaarcijfers 2021. Zijn opvolger wordt
succes gewenst met het overnemen van deze bestuurstaak.
Verzocht wordt ter vervanging van Frans Tegenbosch of zich iemand wil aanmelden als kascommissie
lid over 2022. Joop van Bakel meldt zich indien er geen andere kandidaten worden gevonden hiervoor,
naast de al benoemde Jan Faassen.
Mededelingen Kring Waalre (Jan van Zon)
In zijn hoedanigheid als kringvoorzitter licht Jan van Zon toe het belang van samenwerking in de hele
gemeente van de verschillende ouderenorganisaties. Het doel is om de belangenbehartiging in de
gemeente op een hoger plan te brengen door vooral samen te werken. Dit zal geschieden tussen SV
Waalre, Aalster Seniorenvereniging, PvGE en de seniorenraad. NB. Voor de gemeente is slechts één
orgaan van inspraak en dat is de participatieraad.
Bestuurs (her)verkiezing.
Aftredend is Rikie Derks (stelt zich niet opnieuw herkiesbaar) en Harrie de Greef (herkiesbaar).
Lou Doorakkers heeft aangegeven vanwege persoonlijke omstandigheden zijn bestuurslidmaatschap
neer te leggen maar blijft de komende jaren de administratieve nanciële taken uitvoeren hetgeen zeer
gewaardeerd wordt.
De voorzitter bedankt Rikie voor de jaren dat ze deel uitmaakte van het bestuur en de vereniging mag
zich gelukkig prijzen dat ze behouden blijft voor de activiteitencommissie.
Nieuw beoogd bestuurslid is Toon van Dijsseldonk. Hij zal gaan optreden als penningmeester en plv.
secretaris.
Door middel van hand opsteken wordt Toon benoemd. De secretaris vraagt of de vergadering akkoord
is met de herbenoeming van voorzitter Harrie de Greef. Ook hem wordt akkoord gegeven door de
vergadering. Beide bestuursleden bedanken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen.
Rondvraag en sluiting
Op de vraag hoe het bestuur te bereiken is, wordt in de komende Nieuwsbrieven hun naam en
telefoonnummer opgenomen.
Op een vraag over het Klooster wordt geantwoord dat de planning is dat de verbouwing wordt
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opgeleverd op 1 september 2022. Na 1 augustus is in planning dat het horeca-gedeelte ook zal worden
heringericht. Uitgesproken wordt dat in de nabije toekomst er nog meer gebruik gemaakt mag worden
van het Klooster.
De Jeu des Boules club kan nog nieuwe leden gebruiken. Zij nodigen belangstellenden uit om op
maandag en vrijdag bij de baan tegenover de Oude Toren te komen.
Het zou prettig zijn indien er ook een inleverpunt voor invul- en opgave strookjes bij de
Hoevenakkers kan worden gevonden. Het bestuur zegt toe dit centrale punt in het dorp te gaan
onderzoeken en wellicht uit te breiden met een telefoonnummer waarbij men zich kan opgeven.
Melding hiervan komt terug in het Nieuwsblad.
Op de vraag waarom men een brie e moest invullen voor deze verandering wordt gemeld dat formeel
er nog coronamaatregelen golden op het moment van uitnodiging en wij als bestuur dus moesten
voldoen aan de regels.
Een tip van Mw. de Wit aan de bestuursleden is om af en toe ook hun gezicht te laten zien bij de
reguliere activiteiten. Ook dit wordt haar toegezegd.
Afsluiting.
Harrie de Greef sluit de vergadering af met een bedankje richting de mensen die de zieke leden
bezoeken en nodigt iedereen uit om de loterij aansluitend bij te wonen.
Waalre 22 maart 2022

Senioren Expo Veldhoven afgelast.
We ontvingen het bericht van KBO Brabant dat de jaarlijkse Senioren expo geen doorgang kan
vinden. Heel vervelend, maar de Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat niet door.
Donderdag 17 maart was de laatste dag dat de organisator Expolaan een ‘go/not go’ door moest geven
aan de locatie Koningshof.
Expolaan had toen nog niet voldoende standhouders die zouden deelnemen. Vandaar dat er niets
anders resteerde dan af te gelasten.
In 2023 zal de Senioren Expo gehouden worden van 17 januari t/m 22 januari 2023.

Wonen voor senioren in Waalre
Woensdagavond 6 april jl. organiseerde de Kring Waalre samen met PVGE en Seniorenraad een
bijeenkomst inzake de toekomst van wonen voor senioren in Waalre. Een grote opkomst met 150
mensen in de zaal gaf aan dat dit onderwerp leeft in onze doelgroep. Voorzitter Leo Bisschops,
Voorzitter van KBO Brabant, schetste een weinig rooskleurig beeld over de beschikbaarheid van nu
reeds voldoende zorgplekken en zorgmedewerkers en dat wordt in de naaste toekomst nog nijpender.
Zijn conclusie was dat ouderen tijdig het heft in eigen hand moeten nemen om voorbereid te zijn op
deze ontwikkeling door in eigen omgeving een netwerk te onderhouden voor hulpvragen. De
gemeentelijke instanties zijn daar mede voor beschikbaar. In Waalre doet “Goed voor Mekaar’ hierbij
ondersteunend werk. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden de samenwerkende
seniorenvereniging een enquete gehouden onder haar leden. De belangrijkste conclusie is dat senioren
zo lang mogelijk ona ankelijk in hun huis willen blijven wonen, liefst 85% was deze mening
toegedaan. Tweede keus was een appartement of bungalow met zorg aan huis.
75% woont in een niet aangepaste woning en 66% van deze groep is niet op de hoogte dat men bij de
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gemeentelijke instanties terecht kan voor woningaanpassing en zorg. Wethouder Liesbeth Sjouw zei in
haar toelichting toe dat de gemeente verder werk gaat maken van een woon/zorg beleidsnotitie om
tegemoet te komen aan de wensen van senioren. Dat moet echter in nauwe samenhang gebeuren met
de wensen van jongeren in onze gemeente. Tot slot presenteerde Wooninc. de mogelijkheden en
plannen voor de woon/zorgmogelijkheden. Met name de plannen Malvalaan en Het Laar in Aalst
werden daarbij genoemd.
Voorzitter van de avond, Jan van Zon, zegde toe dat de avond nog dit jaar een vervolg krijgt.

Fietsen in de maand Mei. (Let op datum 16 mei).
De eerste maandag van de maand wordt er bij goed weer meestal ge etst.
Maandag 4 april stonden een 10-tal etsers bij de kerk klaar voor het vertrek maar vanwege de kou en
regen hebben we de tocht helaas moeten afgelasten. In mei doen we een nieuwe poging. I.v.m. de
vakanties van de voor etsers staat de etstocht van mei gepland voor 16 mei. Vertrek om 11.00 uur
stipt vanaf het kerkplein.
Toon van Dijsseldonk en Harrie de Greef zijn dan de voor etsers. De route die we gaan etsen is de
route van april. De nieuwigheid die we hebben ingevoerd is dat we knooppuntenroutes etsen hetgeen
‘administratief ’ minder werk is en iedereen kan de route na etsen (op eigen gelegenheid).
Bij goed weer verwachten we u weer bij de kerk. En nog steeds geldt dat degenen die in 2020 reeds
betaald hebben dit jaar niet opnieuw hoeven te betalen. De coördinatie van het etsen is vanuit het
bestuur in handen van Toon van Dijsseldonk. Het telefoonnummer van Toon 06-55120784.
Inmiddels zijn er diverse routes beschikbaar gemaakt door Toon. Wij zoeken echter nog steeds
mensen die een route willen voor etsen. Je kunt je opgeven bij Toon of bij de eerstvolgende etstocht.
Iedereen die een ets heeft en 40 km kan etsen kan deelnemen. Een lunchpakketje graag zelf
meenemen naar een picknickplaats die we onderweg aandoen. Tot ziens op de 16e mei.

Activiteiten 2022
17 mei:
21 juni:

Muziekmiddag; Optreden van zangkoor ‘Ambiance’
Lezing Jan van Eyk (Conservator Museum Oirschot). Thema “de huisarts
vroeger en nu”
Kennismaking nieuwe leden
Geen activiteiten (wellicht inloopmogelijkheden)
Shantykoor.
Spel/bewegen.
Sinterklaasmiddag.
Kerstviering.

5 juli
Juli/aug:
20 september:
18 oktober:
29 november:
20 december:

Via het Nieuwsblad en de Nieuws itsen zullen we u allen op de hoogte houden. Bij heel late
wijzigingen gaan we bellen en/of mailen.
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN
VALKENSWAARD
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 - 4883616. Zelf een
datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl
Tarieven (incl. BTW): Leeftijd 75plus 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.
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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 (dus ook Waalre en Aalst) zijn van harte welkom.

Middag uitstapje SV Waalre
Op dinsdag 24 mei is het zo ver en gaan we ons eerste uitstapje (na corona) maken en wel naar het
Rijtuigenmuseum te Valkenswaard.
We zijn heel blij dat we daar op bezoek kunnen komen in deze zeer drukke tijd voor het museum. Het
is zeer de moeite waard om te bezoeken en de gids kan boeiende verhalen vertellen over het reizen met
rijtuigen en alles wat er mee samenhangt.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: ontvangst door onze gastheer Eric van den Heuvel
met ko e of thee en vlaai.
Daarna volgt het eerste deel van de rondleiding
( ± 3 kwartier).
Dan is er een pauze waarin u een drankje aangeboden
krijgt .
Vervolgens krijgen we het tweede deel van de rondleiding
en daarna krijgt u de gelegenheid om zelf rond te kijken.
De prijs voor dit totale arrangement, (ko e/thee met
gebak, gids, entree, extra consumptie en verzekering) bedraagt € 22,- per persoon.
Wilt u graag deelnemen aan dit uitstapje ,wilt u dan de
gevraagde gegevens doormailen naar het emailadres
jjvbarschot@gmail.com vóór 13 mei a.s.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn te mailen, dan kunt u
onderstaand ingevuld strookje in de brievenbus doen op
Ansbalduslaan 10c, 5581CW Waalre.
Gelieve het bedrag vóór 13 mei over te maken naar NL75
RABO 0155 7098 95 ten name van KBO Waalre onder
vermelding “Rijtuigenmuseum.”
We verzamelen om 13.00 uur op het (nieuwe) parkeerterrein achter de AH en vertrekken van daaruit
naar de Molenstraat 200 in Valkenswaard
Wij verwelkomen u van ganser harte,
Jan en Judith van Barschot
9 / 12
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Deelname uitstap Rijtuigenmuseum
NAAM:………………………………………………………………………………………………………………
ADRES:……………………………………………………………………………
POSTCODE:………………………PLAATS:...............
AANTAL PERSONEN:……….. TELEFOONNR. …………………………………………………..
WIL RIJDEN JA / NEEN
Heeft inzittenden verzekering JA/NEEN
Heeft plaats voor …….personen
Enkele nieuwe regels betre ende de uitstapjes:
We gaan zo veel mogelijk digitaal ( e-mail en geld overmaken) regelen.
Indien u met iemand meerijdt, dan stellen we een bedrag voor van € 3,-(benzinegeld) per persoon voor de
chau eur.
Mocht u nog vragen hebben dan graag een mailtje naar: jjvbarschot@gmail.com

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

ff

ff
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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 .
Bestuursleden:
• Harrie de Greef (Voorzitter) 06 51528162
• Wim Kremers (secretaris) 06 20977114
• Toon van Dijsseldonk (penningmeester) 06 55120784
• Liesbeth Jansen (activiteitencommissie) 06 46596051
• Jan van Barschot (reizen en uitstapjes) 06 47968516
Bij ziekte, na ziekenhuisopname of bij een jubileum dit graag melden aan:
Mevr. v. Bakel de Wit (Tel.: 040-2213198), Mw. Diny Bakel - v.d. Hurk (040 - 2216882) of Corry
Bongaerts - v. Tongeren. (0402216633)
Zij brengen deze leden, namens ons allen, een bezoekje of sturen een kaartje.

Er zijn deze maand voor het eerst sinds de corona-uitbraak geen ledenmutaties te melden.

“Samen Eten”
Wij bieden U de mogelijkheid om op dinsdag 10-mei-2022 om 12.00 uur deel te nemen aan deze
heerlijk gezellige en sociale bijeenkomst in restaurant ‘De Doelen’ op de Markt in Waalre.
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
woensdag 4 mei 2022.
Inleveren kunt U op het onderstaande adres.
• Joop. v. Bakel, Wollenbergstraat 19. Tel.nr. 040-2213198 (Hans van Grunsven is op vakantie, dus
daar dit keer niets daar inleveren)
Tot ziens op 10 mei 2022 (In het restaurant “de Doelen”)
Invulformulier vindt u hierna
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Dinsdag 10 mei-2022 aanvang
12.00 uur

In
1ste
pers.

2de
pers.

Naam (Verplicht invullen)

Groentesoep
Of
Mosterdsoep

Adres (Verplicht invullen)

Tel. Nr. (Verplicht invullen)
06Of
040-

Of
"Samen Eten" 12.00 uur
Dinsdag 10 mei 2022
Pasta kip

Ananas pudding
Of
Chocolademousse

12,50 P.P. 2 Pers.

25,-

Appelmoes
Koffie/Thee
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