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Van de redactie 

 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op dinsdag 25 oktober  
Mocht u ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in vóór 16 
oktober  a.s. via email: kbo.waalre@gmail.com of lever het in 
op het redactieadres: de Kavelen 4, 5581 TM Waalre. 

Fietstocht = Natuurtocht 

Sinds de Algemene Ledenvergadering in maart mag ik u 
penningmeester zijn. En dat is een plezierige taak, want door mijn voorgangers zien de financiën van 
onze vereniging er zeer gezond uit. Wij kunnen tegen een stootje. Heren van harte dank hiervoor!! 
Ook mag ik me sinds die tijd bezig houden met de fietstochten. Door het afhaken van mijn neef 
Tommy, vanwege privé omstandigheden, blijft dit zo binnen de familie. Wij wensen Tommy en zijn 
familie alle kracht en sterkte toe.  
De fietstochten zijn echte natuurtochten. Als voorbereider maakt Jozef Stokmans de prachtigste 
tochten door nabije omgeving. Inmiddels hebben de vijvers in Bergeijk, de Achtse Barrier, de omgeving 
van Geldrop, de omgeving van de ZOO in Veldhoven en de Leenderhei al aangedaan. Prachtige 
natuurgebieden die wij door een fietstocht van ca 40 km aandoen. Onderweg is er tijd voor een zoetje, 
lunch met de eigen bammen en een afsluiter met een drankje. Vooral tijdens dat laatste bezoek komen 
de verhalen uit de oude Wolderse doos tevoorschijn.  
Het is altijd zeer gezellig al mocht de belangstelling wat groter zijn. Op maandag 3 oktober sluiten we 
het seizoen af, dus grijp je kans. 
 
Hopelijk tot ziens bij één van onze activiteiten. Zijn er nog ideeën voor nieuwe activiteiten laat het 
weten 
 
Toon van Dijsseldonk 
 

Ingezonden brief 

Even een opmerking over de ontmoetingsruimte in het Hazzo die door de Aalster Seniorenvereniging is 
gecreëerd. Op de eerste plaats gunnen we het de Aalster 50-plusser van harte dat er zoiets gezelligs is 
gemaakt. Maar de Seniorenvereniging Waalre zou in plaats van trots te zijn op het feit dat Waalrerse 
bejaarden daar ook mogen komen zich af moeten vragen waarom er niet al lang zoiets in Waalre is. Er 
zijn zoveel mensen die op een rollator zijn aangewezen om gezelligheid te zoeken. Altijd alles in Aalst 
en niet in Waalre 
 
Tiny de Wit  
Reactie bestuur: Wij zijn er trots op dat het ons gelukt is, met de nodige pijn en moeite, om de Klooster 
zaal voor Waalre te behouden. Momenteel wordt de organisatie van het Klooster opnieuw ingericht en 
zullen wij de (on)mogelijkheden in het Klooster bekijken. 

 

 

 

Redactie: Wim Kremers,  

kbo.waalre@gmail.com 

 

Nieuwsflits 
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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. 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/) 

Voor de volledigheid melden we hier dat wanneer u gedurende het jaar lid wordt niet direct het 
eerste jaar de hele contributie in rekening wordt gebracht maar slechts het gedeelte wat niet wordt 
afgedragen aan KBO Brabant. Pas met het ingaan van het nieuwe jaar betaalt u dan de volledige 
contributie die we u in rekening brengen via automatische incasso. (Op dit moment € 21,=) 

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. 

 

Activiteitenkalender 2022  

Donderdag 6 oktober Reis naar de Maasplassen  

Zaterdag 26 november Jubileum 70 jarig bestaan SV Waalre  

Dinsdagmiddag 29 november Sinterklaas viering Klooster 

Dinsdagmiddag 20 december Kerstviering met medewerking van zangkoor 
Ambiance 

Klooster 

 

Speciale aandacht hierbij voor de viering van ons 70 jarig bestaan op zaterdag 26 november. Zet 
deze datum alvast in uw agenda 

Samen Eten” 

 
S.V.Waalre organiseert weer het maandelijks Samen Eten op dinsdag 11 oktober 2022 in 
restaurant “de Doelen ” op de Markt in Waalre. 
Vul op het keuzemenu in; naam, telefoonnummer.en lever het strookje samen met € 12,50 p.p. in in 
een enveloppe vóór maandag 3 oktober-2022 bij een van onderstaande adressen: 

Joop. v. Bakel; Wollenbergstraat 19 
of 
Hans v. Greunsven, Loonderweg 37 
 
P.S. Let op: Als U zich AL heeft ingeschreven tijdens het “Samen Eten” op 13-sept-2022 is het 
natuurlijk niet nodig om dit nogmaals te doen. 
 
Graag tot ziens op dinsdag 11-okt-2022  aanvang: 12:00  uur, in restaurant de Doelen) 
  

https://www.kbo-waalre.nl/aanmelden-nieuw-lid/
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Invulformulier voor dinsdag 11 oktober 2022; 12:00 uur in restaurant “de Doelen”  

Naam:                                             Tel.nr                                                          voor 1 Pers. 2 Pers. 

Bloemkoolsoep   

Of   

Tomatensoep   

Schnitzel met gekookte aardappels en boontjes    

Of   

Kabeljauw met aardappelpuree en worteltjes    

Of   

Macaronischotel   

Mango pudding   

Of   

Yoghurt met ananas   

Appelmoes   

Koffie of Thee   

Betalen                        Totaal : € 12,50 € 25,-- 
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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.  

Nieuwe leden: 

• Mevr. Erna Kremers - Sondervan    

• Dhr. Jan Groenen       

• Mevr. Anny Groenen  

•  

Overleden: 

•  

Beëindiging lidmaatschap: 

•  

mailto:velddreef14@gmail.com

