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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 
Om te Weten  -  aug 2019  -  #8 

www.kbo-valkenswaard.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

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. 

 

 
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. 

 

Onze jarige(n) 

Een kroonjaar deze maand vieren: 

Fien van de Ven - Slegers         4 - 8   85 jr 

Tiny Schenkels - Rijkers          13  - 8   80 jr  

Alle andere jarigen van harte proficiat!  

 

 

Overleden 

Jac Kuijlaars   82 jaar 
Mien Baken – van Laarhoven   87 jaar 

We wensen de families veel sterkte. 

Opzegging 
A Smits   Dorpsstraat 

 

 

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.  

 dinsdagmiddag   Soosmiddag, vanaf 13.30u  

 woensdagmorgen  Jeu de Boules 10.00 uur bij de molen 

 woensdagmiddag  Fietsen 13.30u, vanaf d’n Teut 

 donderdagmiddag  Huiskamerproject 13.30-15.30u 

 laatste zondag v/d maand Bijeenkomst alleen gaanden 
 

 zaterdag 17 aug  fiets- en wandeldag bij Natuurpoort De Malpie 
 dinsdag 20 aug   ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 

 volgende kienmiddag  Dinsdag 3 sept, 13.30-15.30u 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 

 

 

De eerstvolgende bijeenkomst in het 

Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre is 

op dinsdag 20 augustus 2019. In 

verband met de kermis in Dommelen 

een week eerder dan gewoonlijk. 

Het onderwerp is: 

Dementie of vergeetachtigheid 

Vergeetachtigheid is een onschuldig 

verschijnsel waarbij iemand zich 

tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij 

dementie is de informatie niet meer 

toegankelijk en lijkt het alsof deze 

voorgoed is verdwenen. 

 

Iemand met dementie vergeet niet 

alleen de naam van een kennis, maar 

herkent de persoon helemaal niet meer. 

Wat kun je doen als je vermoedt, dat 

iemand met deze ziekte te maken 

heeft?  

 

Op 20 augustus hebben we als gast 

psychiatrisch verpleegkundige Wilma de 

Kinderen met als speciaal 

aandachtsgebied dementie. 

 

De locatie is als vanouds café-zaal de 

Dommelstroom in Dommelen 

(Bergstraat 32). Het programma begint 

om 19.30u en eindigt om 21.00 u. De 

zaal is open vanaf 19.00u. Toegang is 

gratis.  

 

 

 

Verslag excursie bij Smolders 

Houtindustrie op 12 juni 2019 
 
 

 
 

We werden ontvangen door Gerard Toussaint 
en Wendy Waarma met koffie en vlaai.  
 
Door Gerard Toussaint werd een interessant 
overzicht geschetst vanaf het ontstaan van 
het bedrijf in 1850 tot heden. Zo vertelde hij, 
dat de firma Baken ontstaan is in 1860 uit een 
afsplitsing van Smolders. Begin 20e eeuw 
werd de eerste aangedreven machine in 
gebruik genomen. Het bedrijf kon stapsgewijs 
de technische ontwikkeling volgen en zo kon 
veel handwerk overgenomen worden door 
machines. Er werden veel kisten 
geproduceerd en na de Tweede Wereldoorlog 
begon de productie van de pallets. Het hout 
hiervoor werd als boomstammen aangeleverd 
en in de eigen zagerij in planken gezaagd. In 
2001 is de keuze gemaakt om te stoppen met 
het zagen van hout.  
 
Na de interessante uitleg hebben we de 
diverse productiehallen bezocht, waar zowel 
2-weg of 4-weg pallets worden geproduceerd. 
Een palletlijn, bediend door twee werknemers, 
kan per dag zo’n 1500 pallets produceren. 
Daarnaast worden er ook kleine partijen 
pallets geproduceerd. Aan enkele klanten 
worden kisten geleverd met een lengte tot ca. 
12m. Smolders onderscheidt zich door 
maatwerk producten te leveren, die aan de 
wensen van de klanten voldoen.  
 
Belangrijk is dat het bedrijf een prettig contact 
onderhoudt met de naaste buren.  
 
Het was heel interessant om nader kennis te 
maken met een bedrijf uit ons dorp. Voor 
sommigen van de 14 belangstellenden was 
het een verrassing om te zien hoe groot het 
bedrijf is. 
Anke v.d. Ven 
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De volgende kienmiddag staat gepland op 
dinsdag 3 sept a.s.  We starten om 13.30 uur 
in Dorpshuis “D’n Teut”. 
 
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. 
 
Wilt u zo goed zijn om bij binnenkomst direct 

door te lopen naar het lokaal waar het kienen 

plaatsvindt. 

 

 

Fiets of wandel mee op 17 augustus 
vanaf Natuurpoort De Malpie 

 

Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend 

startpunt om op de fiets de natuur te ontdekken, 

te ontspannen of lekker actief buiten te zijn.  

De ANWB, Stichting Brabantse Natuurpoorten 

en KBO-Brabant dragen hier graag aan bij en 

organiseren deze zomer vier fiets- en wandel-

dagen door het Brabantse landschap.  

Zo is er op zaterdag 17 augustus een fiets- en 

wandeldag bij Natuurpoort De Malpie in 

Valkenswaard. Deelname is gratis en 

aanmelden is niet nodig. 

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. 

Tussen 10.00 en 14.00 uur kun je de 

routebeschrijving afhalen bij de stands van 

ANWB en KBO-Brabant bij Natuurpoort De 

Malpie, Molenstraat 211, 5556 TA 

Valkenswaard. De afstand van de fietsroute is 

circa 35 km en de wandelroute 11 km. 

Vrijwilligers van de ANWB en KBO-Brabant 

staan op locatie klaar om iedereen welkom te 

heten.  

Ook zijn vrijwilligers van IVN aanwezig om 

informatie te bieden over de natuur. Fiets of 

wandel je liever niet alleen, sluit dan aan bij een 

groep. Voor mensen met een fysieke beperking 

is er de mogelijkheid om een driewieler uit te 

proberen. Het bedrijf Senzup, leverancier van dit 

soort fietsen, is aanwezig  met een aantal 

driewielers die gratis getest kunnen worden. 

Er is voldoende horeca en parkeergelegenheid. 

Meer informatie: 

www.natuurpoorten.nl/anwbtochten 

 

 

Rabo Club Support: 

 

Alle leden van de Rabobank kunnen van 27 

september 2019 t/m 11 oktober 2019 stemmen 

op de verenigingen. Dus het zou heel fijn zijn 

wanneer u ook één stem voor de KBO B&S 

uitbrengt. Maar …vergeet ook de andere 

Borkelse verenigingen niet.  

Begin september ontvangen alle Rabobank leden 

uitleg en een persoonlijke stemcode per post.  En 

voor degenen die het moeilijk vinden om met de 

computer om te gaan: Vraag hulp aan kinderen, 

kleinkinderen of goede vrienden of aan 

Penningmeester KBO.  

De Rabobank keert dit jaar €270.000 uit aan de 

verenigingen die zich hebben aangemeld. Kleine 

moeite, mooi meegenomen toch! Alvast bedankt 

voor uw medewerking. De opbrengst wordt 

besteed aan “Vrijwilligers Jubileum 60 jaar KBO 

Borkel en Schaft”.   

Let op je kunt maar één stem uitbrengen op 

een vereniging !!!                                                           

Groetjes, 

Frans van der Mierden, Penningmeester 

 

 

http://www.natuurpoorten.nl/anwbtochten
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Huldiging jubilarissen Seniorenvereniging 

Op 2 juli werd in dorpshuis “D’n Teut” het jaarlijks zomerfeest van de 

Seniorenvereniging van de KBO Borkel en Schaft gehouden. Met deelname aan het 

zomerfeest worden de sociale contacten onderhouden. Speciaal in de zomertijd, als 

er velen op vakantie gaan, is er voor de thuisblijvers iets anders. Door de werkgroep 

was er een heel leuk en gezellig programma samengesteld. Er was een goede opkomst.  

De middag begon met koffie en een lekker stuk vlaai. Nadat de voorzitter zijn 

welkomstwoord had uitgesproken was het de beurt aan de conferencier G. v. Kol. Met 

zijn voordracht en het meezingen van liedjes van vroeger, kwam de stemming er al 

meteen goed in. Hierna werden de jubilarissen, die vele jaren trouw lid van de 

vereniging zijn, gehuldigd voor hun inzet voor de vereniging, 

Er waren 5 leden die 10 jaar, 5 leden die 15 jaar, twee die 20 jaar en een lid die 25 

jaar vol maakten. En zelfs een drietal met 30 jaar. Zij ontvingen naast het 

certificaat van de afdeling ook een bijzonder aandenken van KBO Brabant.  

Door de voorzitter Bert v. Meijl werd aan de aanwezige jubilarissen een mooie bos 

bloemen en een oorkonde overhandigd. 

De jubilarissen, die door omstandigheden afwezig waren, werden thuis opgezocht. 

 

 

Op de foto: v.l.n.r.  

Jac Spoorenberg, Tiny Gerritsen, Net Aarts- van Mierlo, Jan Aarts, Rietje van der 

Mierden-Aarts, Frans van der Mierden, Lidia Aarts-Biemans, Gerard Houben, Jose 

Houben –van Gorp.  

Mary Spoorenberg-Hendrikx ontbreekt.  
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Op de foto’s v.l.n.r.: 

Sien Rijkers-Bax, Dora Schellekens-Smets ,Marianne Ahrens,Jo van der Heijden- 

Schreuder.  

Op de foto ontbreekt Jo de Brouwer – Verdonk. 

 

De winnaars van het darten van de 

winterperiode werden bekend gemaakt. 

Aan het team Jos de Kuster/ Bert van 

Meijl werd de wisselbeker overhandigd. 

 

Tot slot was er een loterij met mooie 

prijzen. De dag werd afgesloten met een 

gezamenlijk eten.  

 

Wa hebben we wir ene schone midig 

gehad.  

Om 19.00 uur keerde men voldaan huiswaarts. 

 

BvM   

 

Van de werkgroep kortingen. 

Berry Bikes laat ons weten dat de marktprijs voor elektrische en elektronische 

componenten en onderdelen een dusdanige ontwikkeling hebben doorgemaakt dat 

geen korting meer gegeven kan worden op deze onderdelen. 

De korting voor fietsen, reparaties en accessoires blijft wel gehandhaafd. 

 

Van Blokkopie ontvingen we het bericht dat de firma haar activiteiten volledig heeft 

gestaakt. Blokkopie is derhalve dan ook van de kortingenlijst verwijderd. 
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Wie weet Waar     2019   Foto  nr 8 

 

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, mei nr 6/7: 

Een gedeelte van het kruisbeeld op  het kerkhof 

Er zijn 3 goede inzendingen ontvangen 

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

 

 

 

Foto: Bert van Meijl 

 

 

Vragen: 

Hoeveel torentjes zijn hier? 

Waar is dit? 

 

 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl

