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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  feb 2019  -  #2 

www.kbo-valkenswaard.nl 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

 
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. 

 

 

Er zijn deze maand geen leden mutaties geweest 

 

Onze jarige(n) 

 

Deze maand vieren een kroonjaar: 

 

Gerda van Giessel   24/2 80jr 

Annie Smolders-Scheepers 28/2 85jr 

Alle andere jarigen in februari: Proficiat! 

 

 

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  Darten 10u, Dorpshuis 

 woensdagmiddag  Wandelen 13.30u, vanaf d’n Teut 

 donderdagmiddag  Huiskamerproject 13.30-15.30u 

 laatste zondag v/d maand Bijeenkomst alleen gaanden 
 

 vrijdag 22 feb   Gezamenlijk eten in het dorpshuis, 16u 

 zondag 24 feb   Brunch / Lunch, Dorpshuis, 11u 

 dinsdag 26 feb   Alzheimer Café, Dommelstroom, 19.15u 

 maandag 4 mrt   Carnavalsmiddag Teutenzaal, 14.11u 

 volgende kienmiddag  Dinsdag 12 maart 2019, 13.30-15.30u 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Laatste dinsdag v.d. maand: 
 

ALZHEIMER CAFÉ 
VALKENSWAARD/WAALRE 

 

 

In de maand februari is de bijeenkomst van 
het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre op 
dinsdag 26 februari a.s. De locatie is als 
vanouds café-zaal de Dommelstroom in 
Dommelen (Bergstraat 32). Het thema van de 
avond is :  

Verandering van gedrag bij dementie. 

Het programma begint om 19.30 en eindigt 

om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 

uur. Toegang is gratis.  

 

 

Contributie 2019 

Bij deze het vriendelijke verzoek om de 

contributie 2019 van € 25,- per persoon over 

te maken op rekening  

NL22 RABO 0108 2026 74  t.n.v.  

KATH. BOND VAN OUDEREN AFD. 

BORKEL EN SCHAFT   

Graag voor 1 maart 2019. Graag zien wij uw 

betaling tegemoet, waarvoor onze 

vriendelijke dank. Er zijn nog 40 leden die 

de contributie nog niet hebben betaald. 

Wil je zo vriendelijk zijn om die over te 

maken. 

Frans v.d. Mierden 

Penningmeester 

 

 

Spreuk van de Maand. 

Ieder mens is de schepper van zijn eigen 

geluk! 

 

Hulp bij Stamboomonderzoek 

 

Al diverse keren gekeken naar "Verborgen 
Verleden"? 

En benieuwd hoe men aan al die informatie kan 
komen? 

Dan kan heemkundekring Weerderheem u 
misschien helpen. 

Binnen de werkgroep Genealogie van 
Weerderheem is ruime kennis aanwezig om u te 
helpen met het opzetten en uitzoeken van uw 
familie-stamboom. 

U dient natuurlijk wel enige aanknopingspunten te 
hebben, zoals trouwboekje van ouders en/of 
grootouders.  

Ook als u al een keertje bezig bent geweest met 
het uitzoeken van uw voorouders, kan 
Weerderheem u waarschijnlijk verder helpen om 
de stamboom uit te breiden. 

Voor hulp bij stamboomonderzoek kunt u op 
afspraak terecht in de Heemkamer van 
Weerderheem aan de Oranje Nassaustraat 8F 
(tweede verdieping). 

Bij voldoende respons kunnen we ook een groepje 
vormen dat een keer per week of per maand bij 
elkaar komt om samen deze hobby verder uit te 
werken. 

U kunt hiervoor heemkundekring Weerderheem 
benaderen via: 

Wil Peels 
tel. 0402043697 
e-mail: wgmpeels@onsbrabantnet.nl  

of 

Loet Visschers 
tel. 0402017453 
e-mail: vissloet@onsmail.nl 

mailto:wgmpeels@onsbrabantnet.nl
mailto:vissloet@onsmail.nl
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Jaarvergadering 

In de algemene ledenvergadering van 22 

januari j.l. is Jac Spoorenberg onderscheiden 

met de zilveren speld met goud en een 

oorkonde van de KBO voor de vele 

verdiensten voor de KBO Borkel en Schaft en 

voor zijn inzet op regionaal en provinciaal KBO 

niveau. Hij is meer dan 15 jaar bestuurslid 

geweest van de afdeling Borkel en Schaft en 

bekleedde daarnaast ook nog functies in het 

Kringbestuur en de Kringraad. Hij zorgt er ook 

voor, dat we elke maand “Ons” en “Om te 

weten” in de brievenbus vinden. 

 

We zijn veel dank aan hem verschuldigd en 

natuurlijk ook aan Marij. Zonder haar 

medewerking was dit allemaal niet gelukt. 

Onze felicitaties aan jullie beiden en we hopen 

dat jullie nog lang kunnen genieten van wat 

meer tijd samen.  

Omdat Jac uit het bestuur is getreden, is dit 

aangevuld met twee nieuwe leden, te weten: 

Dhr. Co Kuijpers  (oud Borkelnaar)  

nu wonende in Valkenswaard  

en  

Mevr. Anke van de Ven-Kemperman.  

We wensen hen beide veel wijsheid en 

enthousiasme toe met hun verkiezing in het 

bestuur.  

Hopende op een goede gezondheid en  

prettige samenwerking. 

Namens het bestuur,  

Bert v Meijl 

Alleen gaanden. 

Wij zijn ‘n groepje alleen gaanden, die 1x per 
maand bij elkaar komen en wel op de 
laatste zondag van de maand. 

In de wintermaanden drinken we dan 
gezellig koffie/ thee, organiseren een brunch 
of we spelen spelletjes. 

Ook gaan we wel eens naar toneel of ‘n 
andere voorstelling in de Hofnar. 

In de zomermaanden pakken we graag de 
fiets en maken dan onderweg wel eens 
gebruik van de heidehapjes. 

Zijn er nog mannen of vrouwen die dit ook 
wel leuk vinden, meld je dan aan bij: 

Frans Bierens 06 5100 2233 

Annie Roothans 040 2068 433 

 

 

Gezamenlijk eten in het dorpshuis ! 

 

Het kookteam Neframabejarie gaat de 

mouwen weer opstropen en zich gereed 

maken voor het bereiden van een volgende 

maaltijd. Deze zal een bijzondere zijn en 

passen in het winterseizoen . 

Wat dacht je van een heerlijke tomatensoep 

als voorgerecht, een hoofdgerecht dat 

bestaat uit Turks brood met tonijnsalade, 

eiersalade of shoarma en als afsluiter een 

warme appel crumble met een bolletje ijs. 

U wordt uitgenodigd om van hun kookkunst 

te genieten en wel op vrijdag 22 februari 

a.s. om 16.00 uur  in dorpshuis “D’n Teut”. 

De kosten voor deelname zijn €10,00 per 

persoon, te voldoen bij binnenkomst. 

Als U wilt deelnemen dan dient u zich 

uiterlijk 15 februari op te geven bij Nel 

Evers-Janssens; tel.: 040-7875778 of per 

mail: nevers@live.nl  

Het kookteam wenst u alvast smakelijk eten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeyvze05PgAhXQCuwKHR9pAxUQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjzxKTb05PgAhVLsKQKHVzbAYwQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kok-i11338.html%26psig%3DAOvVaw1xyy54mRdLCwWVowloSEvp%26ust%3D1548874059982570&psig=AOvVaw1xyy54mRdLCwWVowloSEvp&ust=1548874059982570
mailto:nevers@live.nl
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Brunch / Lunch 

Op 24 februari willen we weer een brunch 
organiseren. 
Graag wil het team voor u een brunch / lunch 
bereiden op zondag 24 februari.  
Er moeten dan wel minstens 10 deelnemers 
zijn.  
De kosten voor deelname zijn € 7,50 per 
persoon te voldoen bij binnenkomst.  
We starten om 11.00 uur in het dorpshuis.  
Indien u wilt deelnemen dan moet u zich 
voor 17 februari opgeven bij Annie 
Roothans, tel. 040 2068 433 of per e-mail 
annieroothans@onsbrabantnet.nl.  
Het team wenst u alvast een heel gezellige 

en smakelijke maaltijd toe. 

 

 

Carnaval in het Zuiden 

“Tweede jeugd”middag  

in de teutenzaal ! 

Maandag 4 maart vanaf 14.11 uur. 

 

Carnavalsvereniging “De Mulkslobbers” 

nodigt alle senioren uit op maandag 4 maart 

voor een geweldige carnavalsmiddag voor de 

“tweede jeugd” mensen. Er wordt een 

speciaal programma in elkaar gezet voor de 

senioren. Iedereen is welkom, ook als je 

geen lid bent van de KBO. Het is een leuke 

middag om samen met anderen plezier te 

maken, te zingen en wellicht voor velen ook 

nog te dansen of aan de polonaise mee te 

doen. Senioren storten zich niet meer, zoals 

de jeugdigen, volop in het carnavalsgedruis, 

maar op deze middag kun je toch met volle 

teugen genieten van het carnavalsfeest.  

We hopen, dat er veel senioren van de partij 

zijn!! 

Alaaf ! 

 

Wie weet Waar     2019 
 

Foto nr 2 
 

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. 

Goede oplossingen insturen voor einde 

van deze maand naar 

040 2068 486  of  e.van.meijl@hetnet.nl 

 

Oplossing van de vorige foto, 

jan nr1 

Voetstuk van ploeg monument in de tuin 

van de molen 

Er zijn twee goede inzendingen ontvangen 

 

 

 

Foto: Mientje Kwinten 
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