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Nieuws its

Van de redactie
Op het moment van dit schrijven hebben we te maken met de
eerste echte zomerse dagen en is het voor veel mensen een beetje
opletten met de hitte. Wij ouderen weten dan dat we ons gedeisd
moeten houden.
In de komende zomerperiode staan er enkele activiteiten op het
programma zoals een bijeenkomst op dinsdag 5 juli a.s. in het
Klooster met alle nieuwe leden van onze vereniging. Zij worden
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Op 19 juli gaan we met 40 leden die zich hebben aangemeld met de MuseumplusBus naar Den Haag
voor een bezoek aan het Kunstmuseum aldaar. De belangstelling is zo groot gebleken dat we al op 10
juni een wachtlijst moesten aanleggen.
In de komende periode gaan we ook weer onze donateurs benaderen voor hun jaarlijkse bijdragen die
we goed kunnen gebruiken om de verschillende activiteiten voor u betaalbaar te houden. Ook 14 juli
gaat het “samen eten” in de Doelen door. Ook aan de uitstapjes voor de komende maanden wordt
aandacht besteed. In september staat er een bezoek op het programma naar het EDAH -en
draaiorgelmuseum in Helmond. Kortom ook in de zomer bieden wij als vereniging ruimte om elkaar te
ontmoeten.
Hiernaast ondervinden oudere inwoners van ons land best wel wat moeite om zaken te regelen met de
overheid. Denk maar eens aan de energietoeslag aanvragen of zaken regelen via de computer of tablet.
Ook daar willen we als vereniging proberen uitkomst te bieden en te helpen.
In de maand juli verschijnt er geen Nieuwsblad, u hoort van ons weer einde augustus a.s.

De volgende Nieuws its verschijnt op dinsdag 23 aug. 2022 of iets later. (De drukker van het
blad heeft namelijk tot 22 augustus vakantie, dus zullen we wat water bij de wijn moeten doen) Mocht
u ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in vóór 14 augustus a.s. via email:
kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het redactieadres: de Kavelen 4, 5581 TM Waalre.

Muziekmiddag 17 mei
Tijdens het optreden van zangkoor ‘Ambiance’ bleek in de grote zaal van het Klooster nogal wat
spullen in de zaal aanwezig en zichtbaar te zijn die de sfeer voor enkele bezoekers als rommelig werden
ervaren. Als bestuur kregen we enkele vragen hierover en dit was voor ons aanleiding om dit te
bespreken met de beheerders en de eigenaren van het Klooster. Het probleem wordt onderkend bij
betrokkenen en eigenlijk is dat nog in diezelfde week al een stuk verbeterd.
Hiernaast is het plan om de zaal en de foyer aan te passen waardoor de opbergruimten worden
weggewerkt en er meer sfeer en mogelijkheden ontstaan in de zaal zowel als in de foyer en bar. Zoals
het er nu uitziet zal dit nog wel enkele maanden in beslag kunnen nemen en zullen we het moeten
stellen met wat overlast tijdens die activiteiten. Overigens hebben ook alle andere gebruikers en
verenigingen van het Klooster daar last van tot aan de oplevering. Tijdens onze activiteiten zullen we
extra aandacht besteden aan aankleding en sfeer.
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Optreden Ambiance
Op dinsdagmiddag 17 mei heeft shantykoor ‘Ambiance’ voor ons
opgetreden in het Klooster. Een mannenkoor bestaande uit 11
zangers, prachtige zangstemmen en begeleid door een
accordeonist. Het was een feestje!
De liederen werden ingeleid met een kort verhaaltje.
Bekende meezingers, afgewisseld met Ierse volks- en
zeemansliederen.
Het enthousiasme van het koor werkte aanstekelijk en er werd
dan ook al snel volop meegezongen.
Dat de defecte accordeon moest worden vervangen had verder
geen invloed op het programma.
We hebben genoten van dit mooie optreden.
We zijn dan ook heel blij dat Ambiance onze kerstviering komt
opluisteren.
Het duurt nog even maar zet alvast in je agenda dinsdagmiddag
20 december.
De activiteitencommissie.

Uitnodiging Nieuwe leden bijeenkomst.
Graag nodigen wij u van harte uit op een bijeenkomst voor nieuwe leden (vanaf januari 2019; dus van
vóór de pandemie tot en met heden) in het Klooster op dinsdagmiddag 5 juli a.s. Wij willen u op
deze middag informeren over de activiteiten van onze vereniging en onze connectie met KBO
Brabant. Bovendien krijgt u een inzicht in wat onze betekenis is voor de belangenbehartiging
aangaande de ouderen bij gemeente, provincie en het rijk.
De presentatie zal worden gegeven door onze voorzitter Harrie de Greef en penningmeester Toon
van Dijsseldonk.
Na een korte pauze is er uitdrukkelijk gelegenheid tot het stellen van vragen. Graag vernemen wij
ook ideeën en suggesties van uw kant.
Deze uitnodiging ontvangt u ook persoonlijk via de mail van onze secretaris Wim Kremers. U bent
allen dus meer dan van harte welkom op dinsdagmiddag 5 juli a.s. aanvang 14:00 uur.

Nieuwe leden aanmelden
Steeds weer krijgen wij vragen van onze leden of we er voor kunnen zorgen dat nieuwe leden
gemakkelijk kunnen worden aangemeld. In het bestuur hebben we besloten om dit vooral simpel aan
te pakken. U geeft de namen en eventueel adres en telefoonnummer door aan één van de
bestuursleden en zij zorgen er voor dat het verder in orde komt. Op dit moment gaan dingen
langzamer dan dat u wellicht gewend bent, maar onze ledenadministrateur Anton van der Heijden
moet na zijn ziekenhuisopname nog langzaam opstarten van de artsen. Verder kunt u potentiële leden
ook verwijzen naar onze website.Onder het hoofdstuk ‘info” staat een paragraaf aanmelden (nieuw
lid). Hier kan men zich dus rechtstreeks aanmelden. (https://www.kbo-waalre.nl/aanmelden-nieuw-lid/)
In het najaar gaan we mede op initiatief van onze algemene vergadering een ledencampagne voeren,
immers tijdens de Coronapandemie zijn er nogal wat leden afgevallen door diverse oorzaken. We
worden daarbij extra ondersteund door KBO Brabant.

fl

fl

Nieuws its

https://www.kbo-waalre.nl

2/8

Nieuws its SV Waalre/KBO

28 juni 2022

Kennismaking met Bridge
Een kopje ko e drinken kan veel leuker zijn, als je dat met iemand anders doet. Dan heb je meteen
ook een gezellig "praatje". Vroeger ontmoette je mensen op de sportclub en kon je wat met elkaar
afspreken. Dat sporten is er niet meer zo bij, maar misschien is een denksport een alternatief.
Het kaartspel bridge is bij uitstel geschikt om mensen te ontmoeten. Je speelt met een vaste partner
als paar en dan ontmoet je vanzelf verschillende andere paren. Hoe speel je dat spel dan, zul je je
afvragen. Daarvoor worden er op woensdagen 7 en 14 september voorlichtingen gegeven. Onder het
genot van een (gratis) kopje ko e of thee wordt het spel uitgelegd en speel je een vereenvoudigde
vorm.
Bij die voorlichtingen ontmoet je meteen andere mensen. Misschien vind je het spel niet interessant,
maar dan heb je toch contacten kunnen leggen.
Houdt de Schakel in de gaten: in augustus melden we daar plaats en tijd.

Donateursactie
In de komende zomerperiode gaan we ook weer onze donateurs benaderen voor hun jaarlijkse
bijdragen die we goed kunnen gebruiken om de verschillende activiteiten voor u betaalbaar te houden.
Omdat we vorig jaar de brieven voor een donatie gewoon via de brievenbus hebben bezorgd bleek dat
we nauwelijks minder geld hadden opgehaald. Kennelijk weten de mensen ons te waarderen en
steunen ze volop de activiteiten van u allen.

Energie-toeslag
De uitvoering voor het verkrijgen (onder voorwaarden) van de energie-toeslag is door de landelijke
overheid neergelegd bij de gemeenten in ons
land. Ook in Waalre is dat zo en wilt u hulp bij
het aanvragen kunt u simpel een beroep doen op
de gemeente. U belt hiervoor naar de gemeente
voor een afspraak (tel:040-2282500) of loopt
binnen bij de receptie in het Huis van Waalre.
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Laat het
Iedere dinsdag van 14.00-15.00 uur
dus weten aan de bestuursleden.

Informatiepunt
i ita e er ei

Informatiepunt digitale overheid

•
•

oeilijke brieven

•

DigiD

•

Belastingen & toeslagen

•

AOW aanvragen

•

Werk & uitkering

•

Inburgering

•

Rijbewijs

•

Zorg

•

En nog veel meer. Vraag
ons naar de mogelijkheden
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Digitale vragen

Het Informatiepunt ‘Digitale Overheid’ dat
sinds de 2e week van juni geopend is in de
bibliotheek in Het Huis van Waalre is iedere
dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur geopend.
Hier kunnen mensen terecht voor vragen en
praktische hulp bij digitale vragen, moeilijke
brieven, het aanvragen van toeslagen (zorg,
huur), AOW aanvragen, rijbewijs verlengen enz.
De hulp is gratis en iedereen kan er gebruik van
maken. Je hoeft dus geen lid te zijn van de
bibliotheek. Loop gerust binnen in de
bibliotheek en stel uw vraag. U hoeft zich daar
immers niet voor te schamen
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‘Springende’ start Fietsmaatjes Aalst-Waalre
Geen vliegende maar een ‘springende’ start. Na de opstart van vrijwilligersorganisatie Fietsmaatjes AalstWaalre najaar 2021 ging het initiatief o cieel van start tijdens SPRING begin april met de hulp van Paul
Haarhuis en onze burgemeester. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft haar tanden stevig in het project
Fietsmaatjes Aalst-Waalre gezet. Het opzetten van een organisatie, het werven van fondsen en sponsors en
natuurlijk het werven van vrijwilligers en gasten. Een grote uitdaging waarvan we inmiddels kunnen stellen
dat het allemaal is gelukt. De boodschap vandaag is: Fietsmaatjes Aalst-Waalre is goed van start gegaan. Eind
maart kwamen de 2 etsen binnen. In april en mei hebben we vooral getest, ge etst met vrijwilligers en
diverse proefritten gemaakt met de eerste gasten. Een bewust rustige opstart vooral ook om de organisatie
letterlijk goed op de rit te krijgen. En nu draait alles zoals het hoort.
Medio juni zijn er al ruim 70 ritten gereden door onze vrijwilligers met gasten. We hebben 14 vaste koppels
(vrijwilliger en gast). Op dit moment staan er 6 Fietsmaatjes in de ‘wacht’, nu zoeken we vooral nieuwe
gasten. Fietsmaatjes zijn vrijwilligers die graag willen etsen met mensen die door ziekte, ouderdom of een
beperking dit niet meer zelfstandig kunnen.
Onze duo etsen, genaamd 'Woldersven' en 'Meeuwven', rijden steeds vaker door het dorp en natuurlijk ook
ver daar buiten. De tochten zijn soms kort maar gaan ook vaak verder dan 35 – 40 kilometer. Binnendoor,
buitenom, gewoon lekker etsen in overleg. Fietsen is de basis, maar het gaat vooral om het contact met de
gasten, heerlijk bewegen en gezelligheid tijdens het trappen. Samen plezier hebben, daar draait het om. De
etsen staan ‘gestald’ bij het Wolders Ven in de ‘garage’. Onlangs zijn de deuren vernieuwd en ook andere
voorzieningen getro en om de etsen veilig te kunnen stallen en bereikbaar te maken voor de vrijwilligers.
Met dank uiteraard aan alle sponsors en met name aan de sponsors die zich speciaal hebben ingezet om de
garage te voorzien van de benodigde elektra (P.Willems Elektrotechniek) en een nieuwe deur
(Timmerfabriek Velter). Echt top dat we met ons initiatief op zoveel mooie steun en betrokkenheid kunnen
rekenen.De vrijwilligers kunnen hun ritten aanmelden via een speciaal programma op de website. Alle

vrijwilligers zijn getraind, hebben we eigen ‘pasje’ van Fietsmaatjes Aalst-Waalre, een VOG
(verklaring omtrent gedrag) en uiteraard toegang tot de etsen.

Bezoek aan Kunstmuseum Den Haag. (Met de museumplus bus)
Alle leden die zich hebben aangemeld voor het uitstapje op dinsdag 19 juli kunnen mee.

Programma:
08.30: Opstappen bij de halte van de buurtbus aan de Foes (bij het beeldje van Paul Bijnen)
09.00: Vertrek opstapplaats de Foes
11.15: Aankomst Kunstmuseum
11.45: Ko e en lunch in café de Gember
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12.45: Wandelen van Gember naar Kunstmuseum Den Haag
13.00: Rondleiding
14.00: Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken
15.00: Vertrek uit Kunstmuseum
15.30: Vertrek bus
17.45: Aankomst opstapplaats Bushalte de Foes
De kosten voor de lunch, € 10,50 zijn voor eigen rekening en worden in de bus geïnd. Wij zouden het
zeer op prijs stellen als u met gepast geld betaalt. Wij willen voor deze dag AH de Bus in Waalre
bijzonder bedanken voor het beschikbaar stellen van fris/water en fruit voor in de busreis.
De activiteitencommissie

Middag uitstapje EDAH museum in Helmond
Op donderdag 15 september hebben we een uitstapje gepland naar het vernieuwde EDAH museum en
het draaiorgelmuseum. deze 2 musea zijn gevestigd in loods 20.

Op 31 mei 1917 opende de eerste EDAH winkel haar deuren in Helmond, sindsdien is er veel
veranderd in de verkoop van levensmiddelen. In dit museum blikken we terug in de tijd en dromen
over de toekomst. De musea zijn rolstoel en rollator toegankelijk
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 ontvangst met 2x ko e of 2x thee en luxe vlaai
Daarna volgt een rondleiding door het museum onder leiding van een gids in groepjes van ongeveer 10
personen. Dan is er een pauze waarin u een consumptie aangeboden krijgt. Vervolgens krijgen we een
tweede rondleiding in het draaiorgel museum.
De prijs voor dit arrangement, (ko e/thee met gebak, gids, entree, extra consumptie en verzekering)
bedraagt € 16,- per persoon.
Wilt u graag deelnemen aan dit uitstapje ,wilt u dan de gevraagde gegevens doormailen naar mailadres
jjvbarschot@gmail.com voor 16 Augustus 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 voor 16 augustus over te maken naar NL75 RABO 0155 7098 95 onder
vermelding “EDAH museum.”
We verzamelen om 12.45 uur op het parkeerterrein achter de AH en vertrekken van daaruit naar de
Binnen Parallelweg 2, 5701PH in Helmond
Jan en Judith van Barschot
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Deelname uitstap EDAH -en Draaiorgel museum
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 € 5,-(benzinegeld) per persoon voor de chau eur.
Mocht u nog vragen hebben dan graag een mailtje naar: jjvbarschot@gmail.com

Onderzoek naar behandeldoelen van
70-plussers, doet u mee?
De coronapandemie is er al ruim twee jaar. Ook veel ouderen zijn hierdoor geraakt. In de
corona-zorg werden vaak belangrijke beslissingen genomen over hun behandeling. Zulke
behandelbeslissingen moeten passen bij de doelen en wensen van de patiënt, en zullen
verschillen van persoon tot persoon. Dit geldt ook voor beslissingen bij andere ziektes.
Onderzoekers van het academisch ziekenhuis in Leiden (LUMC) en ouderen van de Ouderen
Adviesraad willen graag onderzoeken welke doelen en wensen ouderen zélf hebben bij het
nemen van beslissingen bij acute en/of ernstige ziektes. Het gaat om een grote landelijke
studie: de “Gevolgen van Corona bij Ouderen” (COOP)-studie.
Dit onderzoek bestaat uit een eenmalige vragenlijst. Deelname is mogelijk als u 70 jaar of
ouder bent en in Nederland woont. Om mee te kunnen doen hoeft u geen corona of een
andere acute, ernstige ziekte gehad te hebben. Meedoen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en
uw antwoorden worden anoniem opgeslagen. Doet u mee? Hartelijk dank namens de Ouderen
Adviesraad!
Om naar het onderzoek te gaan volgt u de link naar de vragenlijst:
Scan hier de vragenlijst
Of zoek op internet https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9QO5veQz7coBgMK
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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 .

Het bestuur van SV Waalre:
Voorzitter Harrie de Greef; Stephan Zoetmulderdreef 105, 5581TJ Waalre 06 51528162
Liesbeth Jansen; Lindenlaan 2, 5581 HC Waalre 06 46596051
Jan van Barschot, Ansbalduslaan 10c, 5581CW Waalre 06 47968516
Penningmeester Toon van Dijsseldonk, Vossenlaan 21, 5581EC Waalre 06 55120784
Wim Kremers, De Kavelen 4, 5581TM Waalre (secretaris) 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) of Mevr. Stokmans
van de Looij (Tel.: 040-2216904)
Zij brengen deze leden, namens ons allen, een bezoekje of sturen een kaartje.
Nieuwe leden:
Mevr. Muris Borgman
De heer Henk de Graaf
De heer Henk de Vrind
Mevr. Marie José de Vrind Knops

Wij heten hen van harte welkom in onze vereniging.

Overleden †:
Mw. Ine Wouters van Gennip
Opgezegd:
Mevr. Bernadine van de Ven - Putman
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“Samen Eten” S.V.Waalre

In restaurant “de Doelen” op de Markt te Waalre
(“Samen Eten” hee geen vakantiestop in de zomer van 2022).
Hierna treft u het inschrij ormulier aan voor deelname aan “Samen Eten” op dinsdag 12-juli-2022.
Voor deze dinsdag 12-juli-2022 om 12.00 uur kunt u na inschrijving deelnemen aan een heerlijke, maar
vooral ook gezellige bijeenkomst van het “Samen Eten”
Vul het keuzeformulier in met Uw menu keuze, naam en telefoonnummer. Lever deze ingevulde
formulieren in in een enveloppe samen met € 12,50 p.p.
Dit alles moet dan ingeleverd worden vóór woensdag 6 juli-2022. bij een van onderstaande adressen.
• Joop. v. Bakel, Wollenbergstraat 19 of
• Hans v. Greunsven, Loonderweg 37
Graag tot ziens in restaurant de Doelen)

Invulformulier voor dinsdag 12-juli-2022; 12:00 uur in restaurant “de Doelen”
Naam:

Tel.nr

voor

1 Pers.

2 Pers.

Champignonsoep
Of
Kippensoep
Kabeljauw + Gek. Aard. + Worteltjes
Of
Goulash + Puree

+ Boontjes

Of
Nasi Schotel
Aardbeien ijs
Of
Yoghurt met perzik
Appelmoes
Ko e of Thee
Betalen

Totaal :
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