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Het 70 jarig bestaan 

In tegenstelling tot eerdere mededelingen vindt het bestaan van ons 70 jarig jubileum plaats op 
zondag 20 november. De oorspronkelijke datum een week later bleek al te zijn vergeven aan een 
feestvierende bewoonster van het nieuwe Kloostercomplex.
Het belooft een prachtig programma te worden waarbij we verschillende optredens mogen meemaken 
en dus niet alleen het Cabaret Sijbers & Co.
Wanneer u wilt deelnemen aan deze feest- en cabaretmiddag vragen wij u om onderstaand 
opgavenformulier in te vullen. U kunt deze opgave (laten) inleveren bij de bestuursleden. (Zie achter 
in dit blad)

Opgaveformulier feestmiddag 70 jaar SV Waalre op 20 november

Naam/namen: ……………………………………………

Adres: ……………………………………………………….

Wij zijn aanwezig met………persoon/personen

Telefoonnummer: …………………..

Graag vóór woensdag 16 november a.s. inleveren bij één van de bestuursleden. 
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informatie en boekingen

Harrie Sijbers
info@sijbers.nl
t: 06 510 87 880

www.sijbersenzo.nl

Wim Daniëls, schrijver, 
cabaretier:

‘..bovendien zit er veel 
afwisseling in hun optreden, 
waarin de milde humor de 
boventoon voert. 
Het wordt nergens hard of grof; 
het blijft vriendelijk maar toch 
scherp en bovenal amusant. 
Het programma stoelt deels op 
herinneringen aan vroeger; dat 
maakt het voor veel mensen tot 
een mooie o-ja-voorstelling. 
O ja, toen … Ik heb een groot 
publiek zien genieten van deze 
groep.’

‘De groep weet een intieme 
sfeer te scheppen waardoor het 
publiek zich ongeremd het kind 
van vroeger kan voelen in de 
huiskamer van toen.’

‘Cabaret met een zweem van 
vroeger en een knipoog naar 
vandaag’. De avond is een mix 
van vooral cabaret, muziek, 
nostalgie en weemoed en dat 
alles in een vrolijke setting.’

De groep bestaat uit cabaretier Harrie 
Sijbers, twee zangeressen en twee muzikanten. 
Zij brengt zeer gevarieerde, avondvullende 
voorstellingen. Harrie Sijbers zorgt voor de 
gulle lach; hilarische anekdotes, humorvolle 
bespiegelingen en grappen. Muzikale rollen en 
clowneske scenes zijn er voor Benjo Plandsoen 
en Joost Egmond. De vocale bijdragen worden 
verzorgd door Erica van Dijck en Ellen Sijbers. 

Het cabaret van ‘SIJBERS & ZO’ heeft altijd 
veel afwisseling en een dosis ‘dat weet ik nog 
goed’-beleving. De ondersteuning met beelden, 
de liedjes en de teksten roepen een intieme 
sfeer op. De contrasten tussen toen en nu 
worden met veel humor weergegeven.
Het 50+ publiek is de belangrijkste doelgroep.

SIJBERS&ZO  laat natuurlijk ook hun licht 
schijnen op het moderne leven, altijd mild en 
nergens grof. Dit alles met maar één bedoeling: 
de bezoekers een fijne, ontspannen, avond te 
bezorgen waar veel gelachen kan worden!

Theaterprogramma’s:
-Kruimelvlaai
-Voor het donker binnen
-Holle-Kie-Day
-Voor ik het vergeet
-Ze zeggen zoveel
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Van de redactie 

Dit Nieuwsblad heeft voor de verandering éénmalig een heel nieuwe 
voorpagina welke geheel in het teken staat van het 70 jarig bestaan 
van onze vereniging. Op zondag 20 november aanstaande vieren 
we dit gezamenlijk. Aanvankelijk zou dit heugelijke feit op zondag 
27 november worden gevierd, echter bleek de zaal in het Klooster al 
te zijn besproken.

We moeten bewondering en respect geven aan de dames van onze 
activiteitencommissie. Ga er maar aanstaan, hebben ze een 
programma in elkaar gezet blijkt de zaal in het Klooster op de 
gewenste datum niet beschikbaar te zijn. Zoals tot 1 september was geregeld dat het Klooster 
beschikbaar was voor evenementen en bijeenkomsten (die garantie hadden de nieuwe eigenaren ons 
verzekerd) bleek na 1 september dat het moeilijk was om goede afspraken te maken. Sinds begin 
oktober lijkt er wat meer structuur in te komen met de aanstelling door de eigenaren van Mieke van 
Meijgaard, die dit beter overziet en regelt. In tegenstelling tot de Pracht en het Hazzo hebben wij 
feitelijk in Waalre geen ‘eigen’ zaal en dat laat zich voelen. Wat zouden we graag zoals in het Hazzo en 
de Pracht een inlooppunt willen hebben waar u als leden samen kunt komen en elkaar kunt 
ontmoeten. Natuurlijk zijn er leden van onze vereniging die voor ontmoeten en samenkomen gebruik 
maken van Het Huis van Waalre, het Hazzo en de Pracht, maar met name oudere leden en diegenen 
die slechter ter been zijn ondernemen deze reis binnen de gemeente niet en blijven dus verstoken van 
allerlei sociale contacten. Bovendien heeft niet iedereen de buurtbus al ontdekt en mogen ervaren. Op 
verschillende manieren zijn het Kringbestuur en uw bestuur op dit moment met allerlei mensen, 
verenigingen en organisaties (waaronder de gemeente en de eigenaren van het Klooster) in gesprek om 
dit punt goed onder de aandacht te krijgen. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen, maar we zijn ons er van bewust dat dit wellicht een lange adem vergt.

Zoals hierboven al is vermeld wordt het steeds moeilijker voor de activiteitencommissie om goed te 
kunnen plannen, maar toch zijn ons jubileumfeest op 20 november, de Sinterklaasmiddag en de 
Kerstviering toch al weer ‘vastgezet’. Ook voor de mensen van de activiteitencommissie is een dikke 
pluim op z’n plaats, zij verdienen dit meer dan.

Wim Kremers (secretaris)

De volgende Nieuwsflits verschijnt op dinsdag 22 november  
Mocht u ook iets willen schrijven lever dan uw kopij in vóór 14 november a.s. via email: 
kbo.waalre@gmail.com of lever het in op het redactieadres: de Kavelen 4, 5581 TM Waalre. 

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,=)
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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.

 
Sociale Gids Waalre 

Een paar weken geleden lanceerde de gemeente de website socialegidswaalre.nl. De Sociale Gids wijst 
je als inwoner, vrijwilliger én professional de weg naar organisaties en activiteiten in Waalre op het 
gebied van welzijn, hulp en ondersteuning, opvoeden, cultuur en geldzaken. Hiervoor is géén 
verwijzing of indicatie nodig.

Eén overzichtelijke plek	
Met de komst van de Sociale Gids Waalre is er nu één overzichtelijke plek in de gemeente waar 
inwoners, vrijwilligers en professionals terecht kunnen. Wethouder Sociaal Domein Kees Vortman: 
‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen én mee kan blijven doen in onze gemeente. 
Goed voor jezelf zorgen en het houden van eigen regie is erg belangrijk. Met deze wegwijzer willen we 
het makkelijker maken om zelf hulp of ondersteuning te vinden. Of mee te gaan doen aan een 
activiteit die je leuk vindt”.

Inwoners en professionals, jong en oud	
De Sociale Gids is niet alleen handig voor inwoners maar ook voor vrijwilligers, professionals en 
mantelzorgers voor het vinden van hulp, diensten of sociale activiteiten voor cliënten of familieleden. 
Het aanbod op de Sociale Gids is bedoeld voor jong en oud. Zoek je bijvoorbeeld financiële hulp? Of 
ben je juist op zoek naar contact met anderen? En zoek je activiteiten om aan mee te doen? Of heb je 
vragen over opvoeding? Waar je vraag ook over gaat, kijk op Sociale Gids Waalre waar je terecht kunt 
in Waalre. Ga naar www.socialegidswaalre.nl. 	
Een van de organisaties die op de Sociale Gids te vinden is, is PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard. 
Secretaris Peter Oolbekkink: “Het is heel handig dat alle informatie voor inwoners op één plaats te 
vinden is. We hopen dat inwoners onze hulp en activiteiten, waaronder wandelen, culturele dagreizen, 
fietsen maar ook hulp bij het doen van belastingaangifte, daar nog makkelijker vinden”. 	
Ook het aanbod van ontmoetingscentrum De Pracht is op de Sociale Gids te vinden. ‘We zijn 
enthousiast over de Sociale Gids Waalre’, vertelt Loes Kort, secretaris van De Pracht. ‘Zo kunnen we 
nog makkelijker aan bewoners laten zien wat er te doen is en waar je terecht kunt. Ons aanbod richt 
zich op een brede groep en er is een grote diversiteit aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld een 
inloopochtend voor ouders met hun peuters, maar ook onze jeugdclubs en aanbod rondom zorg & 
welzijn. Ik nodig iedereen uit om eens een kijkje te nemen.’

Activiteitenoverzicht. Tijd Waar

Zaterdag 19 november 
Seniorenbeurs Waalre 2022

Aanvang 13:00 uur Het Huis van Waalre; Willibroduslaan

Zondagmiddag 20 november 
70 jaar seniorenvereniging 
Waalre.

Aanvang 13.30 uur Cabaretvoorstelling in samenwerking met 
Sijbers en Zo. (Klooster)

Vrijdagmiddag 2 december Aanvang 14.00 uur Sinterklaasviering in samenwerking met 
Vereniging van de jeugd.(toegang in het 
Klooster voor alle senioren van waalre)

Dinsdagmiddag 20 december Aanvang 14.00 uur Kerstviering met mannenkoor Ambiance.
Klooster
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Uitstapje	naar	het	Edah	Museum.	

Op 15 september ging dan toch ons eerste uitstapje (sinds de coronacrisis) door en wel met 24 leden 
van SV Waalre naar het Edah- en draaiorgelmuseum in Helmond. We waren heel blij dat een paar 
mensen enthousiast reageerden en zich zeer snel aanmeldden. Maar we hebben toch nog een 
herinnering  via de mail uit moeten laten gaan om meer leden mee naar Helmond te kunnen nemen.
Heel fijn was het dat er meteen voldoende chauffeurs bereid waren om passagiers mee te nemen naar 
Helmond. Nogmaals dank daarvoor.
We verzamelden op het nieuwe parkeerterrein bij onze AH-winkel en vertrokken al snel richting het 
Edah museum.
Bij binnenkomst werden we enthousiast ontvangen door een aantal vrijwilligers, die ons begeleidden 
naar het restaurantgedeelte. Daar stond de koffie en thee al op ons te wachten. We konden zelf een 
stuk luxe vla uitkiezen en dat smaakte voortreffelijk. Dat gebak was op zich al een feestje!
Vervolgens werden we in twee groepen verdeeld en onder leiding van een gids werden we tussen 
allerlei opgestelde winkels van vroeger naar de tijd van nu geleid. Zo kwamen we bijvoorbeeld bij de 
slager, de kapper, de melkboer, groenteboer, kruidenier, drogist en tabakswinkel. Je zag er allerlei 
voorwerpen en artikelen van vroeger, die voor de meesten van ons herinneringen opriepen en dus veel 
reacties losmaakten. De gidsen vertelden enthousiast en beantwoordden vriendelijk alle vragen van 
ons. We kwamen eigenlijk tijd tekort.
Daarna gingen we naar het Draaiorgelmuseum, dat zich in hetzelfde pand bevindt. Midden tussen de 
draaiorgels genoten we van een drankje en natuurlijk van draaiorgelmuziek. 
Alle draaiorgels hadden een naam bijv. Onze Klenne, de Blauwe Trom en de Grote Gaudin. Er staan 
kleine maar ook heel grote orgels, zelfs tot aan het plafond. Vroeger was het heel gewoon dat er een 
draaiorgel in een danszaal stond zoals in Helmond bij danszaal Bocken. Deze danszaal is nagebouwd in 
dit museum en daar hebben wij genoten van de draaiorgelmuziek. Enthousiaste vrijwilligers gaven veel 
informatie over de verschillende orgels en de orgelman liet ze allemaal draaien.
Tenslotte bezochten we nog het kleine winkeltje van de Edah, waar snoep, stroop, advocaat en “jam 
van de Edah, Plek, Plek” verkrijgbaar zijn. (Dit moet bekend zijn voor de mensen die er geweest zijn.) 
Terug naar de jassen en de auto’s en weer richting Waalre. Het was een heel gezellige en leerzame 
middag, we hebben genoten.
Judith en Jan van Barschot
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Terugblik op de IVN lezing 

Dinsdag 20 oktober hebben 2 
leden van SV Waalre, Ben 
Putman en Henk de Vriend 
samen een lezing verzorgd 
namens de IVN 
Natuurwerkgroep Waalre. 
Beide heren zijn vrijwilliger 
bij de natuurwerkgroep 
Waalre. De lezing had als 
titel meegekregen ‘het 
natuurlijk	beheer	Vennen	en	
Bossen’.		

In een voordracht van ca 1,5 uur werd voor een publiek van ca 20 personen een enthousiast verhaal 
gebracht dat leidde tot vele vragen van de aanwezigen. Vooral werd er aandacht besteed aan de aanpak 
en het onderhoud van de meer dan 30 vennen binnen de gemeentegrenzen. Zo worden bijvoorbeeld 
planten die er niet thuis horen verwijderd. In het plaatje hieronder worden de natuurgebieden in 
Waalre aangegeven: 
  
Uitvoerig werd 
stilgestaan bij de 
doelstellingen, de 
aanpak, de resultaten 
en wat er allemaal nog 
gaat gebeuren om de 
gemeente Waalre 
groen en leefbaar te 
houden. 
De groep van meer 
dan 40 vrijwilligers 
die zijn aangesloten 
bij de 
natuurwerkgroep 
variëren in leeftijd 
van 55 tot en met 
bijna 90 jaar. Dus leeftijd is geen beletsel om hierin deel te nemen.

Het enthousiasme van de beide heren zorgde voor een bijzonder geslaagde, interessante en gezellige 
middag. Jammer dat er zo weinig belangstelling was van onze leden, maar dit had alles te maken met 
het feit dat op 20 september het ook Prinsjesdag was en dus veel leden toch liever voor de TV naar 
de Koning en Koningin gingen kijken. Het IVN verzorgt ook diverse wandelingen en meer 
informatie is te lezen op de website: https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre

Nieuwsflits www.kbo-waalre.nl  / 6 12

https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre


Nieuwsflits SV Waalre/KBO 25 oktober 2022

Het was een informatieve middag die zeker nog eens voor herhaling vatbaar is en dan voor een groter 
publiek. Dus let op de aankondiging van de agenda in het voorjaar 2023.

Einde Fietstocht seizoen 2022 

Op maandag 3 oktober is de laatste 
fietstocht van het seizoen verreden. Zoals al 
was aangegeven in de vorige Nieuwsbrief 
heeft Jozef Stokmans prachtige 
natuurtochten in de directe omgeving van 
Waalre uitgezet (ongeveer 40 km per tocht).  
Zo ook deze keer weer, waarbij via het FC 
Eindhoven Stadion, Tivoli naar Geldrop 
werd gefietst en van hieruit via de 
Leenderheide en de Drie Bruggen terug naar 
Waalre waar bij het Herberg ’t Loon het 
seizoen werd afgesloten. 17 personen 
maakten deze laatste tocht van het seizoen 
mee en praatten onder genot van een hapje en drankje nog na over het fietsseizoen.

In maart 2023 starten weer met een nieuwe cyclus. Bij deze warm aanbevolen

Rabobank Club Support 

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 
Met deze regel werden wij als vereniging verblijd vanwege onze deelname aan de jaarlijkse Rabobank 
Clubsupport. Rabobank de Kempen heeft aan onze vereniging de faciliteit geboden om in de 
stemronde van september de leden van de coöperatie op ons een stem uit te brengen. Met een 
uitkomst van € 285,64 ten gunste van onze clubkas waren we heel tevreden. 
Wij willen dan ook alle leden die op ons hebben gestemd meer dan hartelijk bedanken voor hun 
vertrouwen in ons.

Het bestuur

Herfstwandeling ‘Kijken, horen, voelen, ruiken en proeven’ 

Natuur doet je goed. Dat geldt ook voor mensen met dementie of 
Parkinson. Toch komen juist zij minder vaak buiten. Dat willen 
we veranderen met een speciale herfstwandeling. We gaan de 
natuur beleven met alle zintuigen: kijken, horen, voelen en 
ruiken. Proeven doen we na afloop, met koffie of thee en een 
lekker stuk Limburgse vlaai!	

De wandeling is bedoeld voor mensen die zelf niet zo makkelijk 
meer de natuur in gaan. U kunt samen met uw mantelzorger of 

maatje aan de wandeling meedoen. Onder leiding van IVN special natuurgidsen Dyonne Heijnen en 
Yvonne Schouten wandelen we ongeveer een uurtje over de verharde paden rondom Het Huis van 
Waalre. De wandeling is ook geschikt als u gebruik maakt van een rolstoel of rollator.	
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Tip: pas uw kleding aan de weersomstandigheden aan.	

Wanneer: Dinsdag 8 november van 10.00 tot 12.00 uur	

Waar: We verzamelen in de hal van Het Huis van Waalre	

Kosten:	De wandeling is gratis (inclusief koffie/thee en vlaai na afloop)	

Aanmelden: Bij Goed voor Mekaar Waalre: 06 – 25 76 24 22 
(maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur) of via 
info@goedvoormekaarwaalre.nl 	

Let op: er kunnen maximaal 20 mensen meewandelen.	

Wacht dus niet met aanmelden!

Een prachtige dagtocht met EMA Reizen! 

‘s Morgens om 8.30 uur op donderdag 6 oktober verzamelen bij De Hoevenakkers. Alle deelnemers  
waren er al eerder, keurig op tijd zaten we in de bus en kon onze chauffeur en reisleider, John, 
vertrekken richting Limburg. Iedereen had goeie zin, het weer zat heel erg mee, de zon kwam al snel 
tevoorschijn en we kwamen geen files tegen. We waren allemaal vroeg wakker  en na ruim een uur 
rijden kregen we echt zin in koffie. Bij “ Aod Thoear,” (Oud Thorn) hadden ze genoeg parkeerplaats 
voor bussen, koffie / thee en stukken echte Limburgse vlaai voor ons.
Na op ons gemak genoten te hebben van de koffie of thee stapten we weer in onze bus, die ons naar 
Horn bracht. Daar kwamen we in een groot museum “Terug in de Tijd,” waar je echt heel veel dingen 
uit het verleden kon bewonderen. De  eigenaar van het museum verzamelt echt alles, oude auto’s, 
brommers, fietsen, speelgoed, kleding, gereedschap, muziekinstrumenten, foto –en geluidsapparatuur 
en gebruiksvoorwerpen. Hij wist er ook veel over te vertellen. Na heel veel zgn. oude koeien uit de 
sloot gehaald te hebben, moesten we weer de bus in. Terug naar Thorn, waar de gedekte tafels bij “Aod 
Thoear” klaarstonden voor ons.  
We genoten van een goed verzorgde uitgebreide lunch, compleet met kroket. Iedereen heeft heerlijk 
gegeten en voldoende kopjes thee of koffie genuttigd. Tijdens het eten werd er gezellig gekletst.

Dan is onze lunchtijd om en moeten we weer de bus in, op naar de 
boot van Rederij Cascade. Ondanks een afgesloten weg brengt onze 
chauffeur ons naar de aanlegsteiger van de boot. We moeten even 
wachten tot alle passagiers uitgestapt zijn en dan mogen wij aan 
boord. De zon schijnt inmiddels zo 
hard, dat we ook buiten op het dek 
kunnen vertoeven. We krijgen een 
heerlijke bootreis gedurende ruim 2 
uur over de Maasplassen en een stukje 

van de Maas. De kapitein vertelt over de grind -en zandwinning 
waardoor deze plassen zijn ontstaan en over de scheepvaart, 
scheepswerven en havens. Inmiddels worden er vakantieparken en 
jachthavens aangelegd en bloeit het toerisme.
Terug bij de kade staat John weer  met zijn bus op ons te wachten. Hij brengt ons door allerlei dorpjes 
naar Deurne. Daar genieten we van een goed 3 gangen-diner in een gezellig zaaltje bij “Restaurant de 
Zwaan.” 
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Er werd tijdens het eten gezellig gebuurd en gelachen. Met een 
voldaan gevoel stapten we de bus weer in om huiswaarts te gaan. Het 
verkeer werkte mee en we waren netjes vóór het donker thuis.
Het was een fantastische reis, goed georganiseerd door EMA. 
Alle lof voor John en Annemarie. 

	

Mogelijk compensatie voor (oud)klanten Rabobank 

Heeft u geld geleend, bijvoorbeeld voor een auto, caravan of 
verbouwing? Heeft u het krediet rechtstreeks of via een 
tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? Dan 
heeft u mogelijk recht op compensatie. Ook als u nu geen klant meer 
bent.  
Klanten van de Rabobank, Freo of Fideaal die in aanmerking 
komen voor een compensatie krijgen automatisch bericht 
hierover. Voor oud-klanten gebeurt dit niet, dus zij moeten zich 
zelf melden bij de Rabobank! 

Producten die onder de compensatieregeling vallen zijn Doorlopend Krediet, Krediet op 
Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard. Had u 
één van deze producten? Dan kunt u zich nu aanmelden via de pagina www.rabobank.nl/compensatie-
variabele-rente. Kijk voor meer informatie op de website www.rabobank.nl/compensatie-variabele-
rente of bel bank op telefoonnummer 088 727 11 51

Collectiviteitsovereenkomst CZ en KBO Brabant 

		  

Graag informeren wij u dat KBO-Brabant een nieuwe collectiviteit-overeenkomst heeft afgesloten 
met zorgverzekeraar CZ. Dat is goed nieuws!  
Met deze collectiviteit-overeenkomst beogen CZ en de koepelvereniging KBO-Brabant – namens alle 
KBO-Kringen in Brabant – de belangen van KBO-leden op het gebied van zorg vanuit de 
Zorgverzekeringswet optimaal te behartigen.  

KBO-Brabant en CZ: De collectiviteit-overeenkomst bestaat uit hetzelfde verzekeringsaanbod als wat 
u nu kent. Daarbovenop heeft KBO-Brabant 10% korting op de aanvullende verzekering Leden 
afgesproken. (Let op: 10% korting is alleen van toepassing op de aanvullende verzekering Leden).
De korting op de basisverzekering is vanaf 1 januari 2023 wettelijk niet meer toegestaan. 
Uit de aanvullende verzekering Leden kunnen KBO-leden hun lidmaatschap van KBO Brabant tot 
maximaal € 25,00 euro per jaar vergoed krijgen. 
Aanbod zorgverzekeringen 2023 Zorgverzekeraars maken het aanbod voor 2023 uiterlijk 12 november 
bekend. Verzekerden worden direct door CZ geïnformeerd middels de nieuwe polis en een daarbij 

Nieuwsflits www.kbo-waalre.nl  / 9 12

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7fef956f64&e=8aef6fbd9d
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7fef956f64&e=8aef6fbd9d
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7ce3d57bea&e=8aef6fbd9d
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7ce3d57bea&e=8aef6fbd9d


Nieuwsflits SV Waalre/KBO 25 oktober 2022

behorende eindejaar-brief. In deze brief zijn de wijzigingen te zien voor het nieuwe jaar. KBO-Brabant 
gaat hierover uiteraard ook communiceren via het ledenmagazine Ons in november. 

Overgang naar nieuwe collectiviteit-overeenkomst KBO-Brabant 
De verzekerde leden ontvangen uiterlijk 12 november een nieuwe polis op basis van de afspraken uit 
de nieuwe KBO-Brabant collectiviteit-overeenkomst.

Voor de goede orde; voor verzekerden bij het VGZ gold de voorgaande jaren ook de oude regeling van 
het kunnen terugkrijgen van het lidmaatschap van onze vereniging.
Ook het VGZ heeft natuurlijk te maken met dezelfde wettelijke bepalingen als CZ, maar heeft (nog) 
geen afspraak met KBO Brabant. Ook zij zullen uiterlijk op 12 november met hun nieuwe 
polisvoorwaarden en inhoud komen. 
Wij zullen proberen u in de volgende Nieuwsbrief van november hierover nadere mededelingen te 
doen.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN VALKENSWAARD	

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor via Goedkope Keuringen 2x per week (ook op 
zaterdag) terecht bij Medex Medische Diensten, Dijkstraat 54, Valkenswaard. 
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.  
De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij het ZorgDomein.

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 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).

Ook inwoners uit onze gemeente Waalre zijn van harte welkom.
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“Samen Eten” 

“Samen Eten” vindt elke 2e dinsdag van de maand plaats, zo ook weer op op dinsdag 08-
november-2022 in het restaurant “ de Doelen ” op de Markt in Waalre.
Vul hieronder uw menukeuze, uw naam en uw telefoonnummer in.
Hiernaast vragen wij u om dit samen met € 12,50 p.p. in een enveloppe in te leveren vóór maandag  
31-okt-2022
 
P.S. Let op: Als U zich al heeft ingeschreven tijdens het “Samen Eten” op 11-oktober-2022 is het 
natuurlijk niet nodig om dit te herhalen

Inleveren graag bij een van onderstaande adressen:
Joop. v. Bakel, Wollenbergstraat 19
of
Hans v. Greunsven, Loonderweg 37

Invulformulier voor dinsdag 08 november 2022; 12:00 uur in restaurant “de Doelen”  

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

Uiensoep

Of

Witte Bonen soep

Panga met aardappelpuree en witlof in bechamelsaus

Of

Kabeljauw met aardappelpuree en worteltjes

Pasta met Runderragoût

Witte Chocoladepudding

Of

Yoghurt met kersen

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: Stephan Zoetmulderdreef 105 (06 51528162)

• Wim Kremers, secretaris: De Kavelen 4 (06 20977114)

• Toon van Dijsseldonk, penningmeester: Vossenlaan 21 (06 55120784)

• Liesbeth Jansen, activiteitencommissie: Lindenlaan 2 (06 46596051)

• Jan van Barschot, reizen en uitstapjes: Ansbalduslaan 10c (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. 

Wij heten de volgende Nieuwe leden van harte welkom bij SV Waalre: 

• Sjoerd Groenhuis

• Mw. Kit Vleeschouwers - Rademakers

Overleden: 

•

Beëindiging lidmaatschap: 

• Mw. Tiny Kosman

Onze sponsoren 
We kennen op dit moment de volgende sponsors. Het ondersteunt uw vereniging wanneer u regelmatig 
uw inkopen doet en/of van hun diensten gebruik maakt bij deze zaken in Waalre en Aalst

• 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 

mailto:velddreef14@gmail.com
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