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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. 

 

Leden mutaties 

Er zijn aan het begin van dit nieuwe jaar 5 

opzeggingen ontvangen. 

Het ledenaantal is nu 129 personen 

 

Onze jarige(n) 

 

Deze maand vieren een kroonjaar: 

Maria Jansen-Kwinten       1-1  65jr 

Stina Jansen-vd Waarden   11-1  90jr 

Jo Verweijen-v Kimmenade 25-1  80jr 

Alle andere jarigen in januari: 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. 

 dinsdagmorgen   Darten 10.00u, Dorpshuis 

 dinsdagmiddag  Soosmiddag, vanaf 13.30u  

 woensdagmiddag  Wandelen 13.30u, vanaf d’n Teut 

 donderdagmiddag  Huiskamerproject 13.30-15.30u 

 laatste zondag v/d maand  Bijeenkomst alleen gaanden 

 di.15 t/m zo. 20 jan. 2019 Senioren Expo, Koningshof, Veldhoven 

 dinsdag 22 jan  Jaarvergadering Dorpshuis. 13.30u 

 dinsdag 29 jan  Alzheimer Café. Dommelstroom 19.15u 

 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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Kieners    Opgelet ! 

Officieel staat de volgende kienmiddag 

gepland voor dinsdag 5 maart 2019. Omdat 

het carnaval dit jaar is van 2 t/m 5 maart 

heeft het bestuur van uw vereniging besloten 

om de kienmiddag een week op te 

schuiven naar dinsdag 12 maart. Wij 

wensen u natuurlijk weer een spannende 

kienmiddag toe.  

 

 

KBO Borkel en Schaft op Facebook te 

vinden. 

Onlangs is het mogelijk om informatie van de 
KBO op Facebook te volgen en met elkaar te 
delen. We kunnen er op een moderne manier 
gebruik van maken. 

Zo kunt u door dit sociale netwerk in contact 
komen en blijven met bekenden en/of 
spelletjes spelen. 

 

 

Jaarvergadering 

KBO Borkel en Schaft 

Het bestuur nodigt u uit voor de 
jaarvergadering van uw vereniging en wel op 
dinsdag 22 januari om 13.30 uur in het 
dorpshuis. 
 
Zoals gebruikelijk staat ook nu weer de 
bestuursverkiezing op de agenda. Het 
bestuur heeft dringend behoefte aan 
versterking en nodigt leden uit om zich 
verkiesbaar te stellen voor het bestuur. 
Hetzelfde geldt voor de bezetting van de 
verschillende werkgroepen. 
 
Natuurlijk is het bestuur belangrijk voor het 
functioneren van uw vereniging, maar die kan 
dit niet alleen. De vereniging zijn wij samen 
en samen zijn we dan ook verantwoordelijk 
voor het functioneren van onze vereniging. 
Helpt u mee om van uw vereniging een 
sprankelende vereniging te maken? 
 
In een aparte bijlage vindt u de agenda van 
deze vergadering, het verslag van de vorige 
vergadering en het jaarverslag 2018. Wij 
hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn. 
 

 

Nieuwjaarswens van de voorzitter 

Voor u ligt het eerste ledenblad “Om Te Weten“ 

van het nieuwe jaar. 

Beste Leden 

Het nieuwe jaar is van start gegaan. 

De een met een lach, de ander met een traan. 

Wat dit jaar ons brengt, we weten het niet. 

We wensen elkaar meer blijdschap en minder 

verdriet. 

Geen tegenslag, maar voorspoed. 

Geluk, liefde en gezondheid, zonder rampspoed. 

Maar bovenal, de zegen van de Heer. 

Nu en telkens weer. 

 

Het Bestuur wenst U allen een 
Gelukkig en een Gezond Nieuwjaar 

 

 

SeniorenExpo te Veldhoven 

Dit jaar is de SeniorenExpo van dinsdag 15 
januari tot en met zondag 20 januari van 10.00 uur 
tot 17.00 uur in Conference Centre Koningshof. 
De toegangsprijs is € 10,00 echter op vertoon van 
uw KBO-ledenpas betaald u € 6,00. 
 

 

Beste KBO leden, 

Zoals u weet is het dinsdag 22 januari onze 
jaarvergadering. De penningmeester is druk bezig 
met het in orde maken van de financiële 
administratie. Het blijkt dat er nog een aantal 
leden hun lidmaatschapsgeld niet hebben 
betaald. Kan gebeuren toch! 

Ik vind het heel fijn wanneer u dit bedrag - € 25,- 
per persoon - z.s.m. wilt overmaken op rekening-
nummer:  

NL22 RABO 0108 2026 74  t.n.v.  

KATH. BOND VAN OUDEREN AFD. BORKEL 

Met vriendelijke groet 

Penningmeester 

Frans van der Mierden  

 

 

Spreuk van de maand. 
 

Laat dit jaar ons motto zijn:  

“Zorgen moet je doen, niet maken!” 
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ANWB Automaatje 
 

Welzijnsorganisatie Cordaad Welzijn heeft op 
donderdag 15 november de feestelijke eerste 
rit met ANWB AutoMaatje gereden. Wethouder 
Kees Marchal (Verkeer en Mobiliteit) heeft toen 
het officiële startsein voor het project gegeven. 
Sinds 15 november zijn er meer dan 180 ritten, 
zowel enkele als dubbele (heen en terugreis) 
gereden en er staan er meer dan 20 gepland.  
 

Samenwerking tussen gemeente 
Valkenswaard, Cordaad Welzijn en ANWB 

ANWB AutoMaatje Valkenswaard is een 
samenwerking tussen de gemeente 
Valkenswaard, Cordaad Welzijn, de ANWB en 
vele enthousiaste vrijwilligers uit Valkenswaard. 
Het project wordt door meerdere lokalen 
organisaties ondersteund waaronder SBV 
(Seniorenbelang Valkenswaaard) en Validus 
(lokale ondernemers Valkenswaard). Validus 
heeft het project ANWB AutoMaatje € 5000 
geschonken om zo de vrijwilligers te kunnen 
waarderen. Dit gaan we doen in samenwerking 
met Stichting Met je Hart,  op Ieders Talent en 
Seniorenbelang Valkenswaard.  
In Valkenswaard is AutoMaatje een nieuwe 
aanpak, waarbij vrijwilligers met hun eigen auto 
minder mobiele buurtgenoten ‘terugbrengen’ in 
de maatschappij.  
 

Het is een groot maatschappelijk probleem 
Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer 
geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun 
mogelijkheden om naar buiten te gaan steeds 
beperkter worden, bijvoorbeeld door leeftijd of 
gezondheid. Zelf met de auto rijden zit er vaak 
niet meer in en steeds een beroep doen op de 
naasten is moeilijk.  
 

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten 
met hun eigen auto minder mobiele mensen die 
niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of 
lastig van de bestaande vervoersdiensten 
gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje 
Valkenswaard toe te voegen aan het bestaande 
plaatselijke vervoersnetwerk kunnen ook de 
minder mobiele mensen weer deel uitmaken van 
het sociale en maatschappelijke leven. 
Bijvoorbeeld via een ritje naar de kapper, de 
huisarts, het ziekenhuis, maar óók naar een 
vriend(in) om weer eens lekker op de koffie 
gaan. 
 

Aanmelden als vrijwilliger of deelnemer 
Inwoners van Valkenswaard die graag 
deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB 

AutoMaatje kunnen contact opnemen met 
Nikki van de Moosdijk van Cordaad 
Welzijn via 06 20 86 28 03 of 
automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl . 
Als een  vrijwilliger of deelnemer zich 
aanmeldt, vindt er een persoonlijk gesprek 
plaats. Nogmaals: je hoeft geen lid van de 
ANWB te zijn of te worden om te kunnen 
deelnemen als vrijwilliger of als deelnemer. 
Ook in Borkel en Schaft zijn er vrijwilligers, 
die rijden voor ANWB AutoMaatje. Heeft u 
interesse om vrijwilliger te worden meldt u 
dan aan!  
 

Wie gebruik wil maken van ANWB 
AutoMaatje Valkenswaard, kan zich hiervoor 
aanmelden bij Cordaad Welzijn. Vervolgens 
belt de deelnemer uiterlijk twee werkdagen 
van tevoren met ANWB AutoMaatje 
Valkenswaard (06 20 86 28 03). Het 
telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar 
tussen 08:30 – 12:30 uur. De medewerker 
van Cordaad Welzijn koppelt de deelnemer 
aan één van de beschikbare vrijwilligers in 
de buurt van de aanvrager en vertelt wat het 
ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op 
het afgesproken tijdstip voorrijden. De 
deelnemer rekent na afloop contant af met 
de vrijwilliger op basis van de gereden 
kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per 
kilometer gerekend.  
 

 

KBO-Brabant heeft een nieuwe WEBSITE 
Begin december zag onze nieuwe website 
het licht. Het is een fris vormgegeven site, 
met duidelijke, bondige  informatie over wie 
we zijn en wat we doen. Bovendien is de 
website nu goed leesbaar op alle soorten 
apparaten (telefoon, tablet, computer), 
omdat de vorm zich aanpast. Nieuwsgierig? 
Kijk op www.kbo-brabant.nl 
 

 

Bijeenkomst Alzheimer café 

In het nieuwe jaar 2019 is eerste 
bijeenkomst van het Alzheimer Café 
Valkenswaard/Waalre op dinsdag 29 
januari a.s.  
De locatie is als vanouds café-zaal de 
Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 
32).  
Het thema van de avond is : Delen 
diagnose dementie met de omgeving. 
Het programma begint om 19.30 en eindigt 
om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Toegang is gratis. 

mailto:automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
http://www.kbo-brabant.nl/
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De KBO leden zeer tevreden over de kerstviering 

 

Op dinsdag 18-12-2018 vierde onze 

vereniging haar jaarlijkse kerstviering. 

Hiervoor was de zaal in het dorpshuis 

feestelijk ingericht. Het begon op tijd, 

want er was een heel programma 

samengesteld. Het programma werd om 

13.00u geopend met een 

eucharistieviering. In zijn toespraak 

stelde pastoor Felie Spooren, dat het 

kerstfeest een bron van hoop uitstraalt 

en dat Kerstmis het feest van licht en 

vrede is en alles te maken heeft met 

welzijn en geluk van de mensen. Door 

het aansteken van de Lourdeskaars 

werden de overleden leden van dit jaar 

herdacht. Moge het licht van de kaars 

een steun zijn voor degenen, die het moeilijk hebben in deze dagen. Een bezoek brengen 

aan onze zieke leden, ondersteund met een kerststukje, past hierbij. Dit werd zeer 

gewaardeerd. 

Nadat koffie met een ,,goei” stuk vlaai was genuttigd, werd het inmiddels opgestelde 

podium ingericht voor het optreden van zangeres Marie Christien. Haar nieuwe kerstshow 

was indrukwekkend. Er werd door menigeen een traantje gelaten. 

Tijdens de pauze werden er lotjes voor de 

loterij aangeschaft. Een loterij met leuke 

prijsjes voldoet altijd bij het publiek. 

Het voordragen door enkele leden van het 

kerstverhaal werd erg gewaardeerd.  

De middag werd afgesloten met een goed 

verzorgd heerlijk warm en koud buffet. 

Deze mooie en gezellige middag kwam tot 

stand door de grote inzet van de werkgroep 

kerstviering. Nadat de voorzitter een 

dankwoordje uitsprak aan allen die deze 

kerstviering mogelijk gemaakt hebben en 

ieder elkaar fijne dagen had gewenst, 

keerde men dankbaar en voldaan richting 

huiswaarts. 

Door het samen vieren van het kerstfeest 

ontstaat er een verbindende werking. 

Dit is een groot goed. 

B v Meijl 



5 

Wie weet Waar     2019   Foto nr 1 
 

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, dec nr12 

De oplossing was: Windwijzer op schoorsteen woning Peedijk 39. 

Er zijn twee goede inzendingen ontvangen. 

Voor alle goede inzenders een woordje van waardering voor het speurwerk! 

Dat geeft ons de reden om er het komende jaar mee door te gaan. Alle succes. 

Het regelmatig meedoen met dit puzzelwerk houdt wel de geest scherp. 

Je ziet weer eens wat, soms heel bijzonder en het brengt je op de been. 

Het blijft toch ook echt spannend door iets extra’s te behalen met de loterij. 

Dus leden!!!   Puzzelen maar!. 

Goede oplossingen insturen voor einde van deze maand naar 040-2068 486  of 

e.van.meijl@hetnet.nl 

 

 

Foto: Frans Bierens 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl

