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Ziekendienst 

Indien er bij u in de buurt iemand, zowel leden als niet-
leden, ziek is dan kunt u dit doorgeven aan het 
dorpshuis, tel. 040 2068 342. Er wordt dan geregeld 
dat deze zieke wordt bezocht.  
 

 

Graag een bezoekje? 

Leden die slecht ter been zijn of om een andere 
reden niet van de deur komen of leden die graag 
een bezoekje hebben kunnen dit doorgeven- 
aan Petra van Kuijk tel. 7800211. Zij of Tinus 
Poos en Willy Smolders komen graag met u een 
praatje maken. 

 

 

Adreswijziging 

Indien uw adres wijzigt, of indien u een ander e-
mailadres of telefoonnummer heeft dit graag 
z.s.m. doorgeven aan Bert van Meijl, tel. 2068 
486 of per mail e.van.meijl@hetnet.nl. 
 

 

Het gezamenlijke eten op 26 April 

(daags voor Koningsdag) komt te vervallen. 

Dit houdt u dus nog van ons tegoed! 

 

 

Er zijn deze maand geen leden mutaties geweest 

 

Onze jarige(n) 

 

In april viert een iemand een kroonjaar en wel: 

Annie Kapteijns-Kwinten         19-4   85 jr 

Alle andere jarigen deze maand van harte  

Proficiat! 

 

 

Een keukentafelgesprek met de gemeente 

Indien u in het kader van de WMO een 
zogenaamd keukentafelgesprek met de 
gemeente krijgt dan kunt u zich daarbij gratis 
laten ondersteunen door een KBO-cliënten-
ondersteuner.  

U kunt daarvoor contact opnemen met: 

Walter Mertens: 040-2025132, of 

Margriet Akkermans : 040-2017472. 

 dinsdagmiddag   Soosmiddag, vanaf 13.30u  

 woensdagmorgen  Jeu de Boules 10.00 uur bij de molen 

 woensdagmiddag  Wandelen/ fietsen 13.30u, vanaf d’n Teut 

 donderdagmiddag  Huiskamerproject 13.30-15.30u 

 laatste zondag v/d maand Bijeenkomst alleen gaanden 
 

 vrijdag 5 april    GeheugensteuN, 14–16u, -- 
 maandag 8 april   Lezing mantelzorgers in D’n Teut, 20u 

 dinsdag 30 april   Alzheimer Café VKW/Waalre, Dommelstroom 

 woensdag 15 mei  Presentatie Ave Maria in D’n Teut, 13.30-16u 

 dinsdag 2 juli   Zomerfeest KBO 

 volgende kienmiddag  Dinsdag 7 mei, 13.30-15.30u 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Lezing mantelzorgers in D’n Teut 

Maandag 8 april wordt er door 

Vrouwenorganisatie Borkel en Schaft een 

lezing georganiseerd over “Mantelzorgers 

van een dementerende medemens”. De 

avond wordt gehouden in Dorpshuis D’n Teut 

in Borkel en Schaft en begint om 20.00u. 

Op deze avond wordt de dementie vanuit een 

ander perspectief belicht, namelijk vanuit de 

mantelzorger. Het gaat geleidelijk aan. In je 

omgeving heeft een dierbare steeds meer 

extra hulp nodig. Er wordt steeds vaker een 

beroep op je gedaan. Wat betekent dit voor 

jouw leven?  

Twee medewerksters van Stichting Valkenhof 

komen hierover vertellen. Opgeven voor 

deze avond via tel.: 040-2068 604 

 

 

Ave Maria in Brabant en daarbuiten ! 

In samenwerking van KBO en de Vrouwen 

Organisatie en de parochie H Willibrord wordt 

op woensdag 15 Mei een bijzondere lezing 

georganiseerd. 

Eric Kolen verzorgt van 13.30 tot 16.00 uur in 

het dorpshuis de Teut een presentatie over 

Maria.  

Het is bijna ongelooflijk hoe intens zij mensen 

bezighoudt, inspireert en soms ontroert!  

U bent van harte welkom.  

 
 

 

De volgende kienmiddag staat op dinsdag 7 
mei weer op stapel, en we starten om 13.30 uur 
in “D’n Teut”. 
 
Wilt u zo goed zijn om bij binnenkomst direct door 
te lopen naar het lokaal waar het kienen 
plaatsvindt.  

Natuurlijk is ook nu weer iedereen, ook niet-

leden, van harte welkom op deze gezellige en 

soms spannende middag. Misschien kent u nog 

mensen die graag willen meespelen. Aarzel dan 

niet en nodig ze uit om mee te komen spelen.  

ALZHEIMER CAFÉ 
VALKENSWAARD/WAALRE 

 
De maandelijkse bijeenkomst van Alzheimer 

Café Valkenswaard/Waalre is op dinsdag 30 april 

a.s.  

De locatie is als vanouds café-zaal de 

Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32) 

Het thema van de avond is: Veiligheid en vrijheid. 

 

 

Komende maand in GeheugensteuN 

 

’t Brugske komt over de brug 

 

Zorgboerderij ’t Brugske uit Borkel en Schaft is 

één van de voorzieningen voor dagbesteding in 

onze gemeente. Riny Goossens is niet alleen de 

eigenaresse daarvan. Zij heeft ook jarenlang in de 

zorg gewerkt. Ze heeft ruime ervaring in het 

omgaan met mensen die hun geheugen niet 

alleen als hulp ervaren maar ook als hinder. 

Voor ons een goede reden om haar uit te nodigen 

daarover te vertellen bij de Inloop van 

GeheugensteuN. Riny komt dat doen op vrijdag 5 

april a.s. 

 

GeheugensteuN is een open inloop op de eerste 

vrijdag van de maand. Een plezierige plek voor 

ontmoeting en informatie. Het is bedoeld voor 

mensen die te maken hebben met 

vergeetachtigheid (zoals dementie, depressie en 

niet aangeboren hersenletsel). Maar ook voor 

mensen om hen heen. Zoals familie, buren, 

vrienden, winkeliers enzovoort. Iedereen met 

interesse in dit onderwerp is van harte welkom.  

Het programma bevat zowel terugkerende als 

eenmalige activiteiten, verzorgd door deskundige 

medewerkers. GeheugensteuN is een activiteit 

van Cordaad Welzijn. 

 

Elke eerste vrijdag van de maand van 14 – 16 

uur in de Leeszaal van de bibliotheek, Hofnar 

16 te Valkenswaard. 
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Wie weet Waar     2019   Foto nr 4 
 

Wie weet het plekje van deze bijzondere foto te ontdekken in Borkel en Schaft? 
Het is niet moeilijk, leuk om te puzzelen of om op te speuren. 

Je kunt er een leuke prijs mee winnen. 

Oplossing van de vorige foto, mrt nr 3: Straatbeeld nabij Handboogstraat 13 
Er zijn vijf goede inzendingen ontvangen. 

Oplossingen insturen voor einde van de maand naar 040-2068 486 of e.van.meijl@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar 2019 

Foto:Truus van Meijl 

 

Het goede weer is er weer 

Nu het weer zijn beste kant laat zien ,is het weer 

tijd om  buiten activiteiten te doen. 

Vanaf 10-april gaan we op Woensdag -morgen 

weer Jeu de Boules spelen. 

We kunnen de baan gebruiken bij de molen .  

We beginnen een nieuw seizoen . Er is dan 

gelegenheid om aan te sluiten.  Kom gerust eens 

kijken, je bent van harte welkom.  

Neem even contact op met Bert v Meijl. 

tel. 040-2068 486 

 

- 

Ook starten we op woensdag 17 april met het 

fietsen. Vertrek om 13.30 uur bij het dorpshuis. 

Thuiskomst rond 17.00 uur. Er zullen mooie 

routes gereden worden.  

We komen op plaatsen waar je beslist nog niet 

geweest bent! 

Nog nooit mee geweest? Ga dan eens mee! 

Belangstellenden graag contact op nemen met 

Frans van der Mierden  

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl

