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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 In de maanden juni en juli vieren: 

Teresia Kolen                   1/6 85 jr 

Frans Bierens                   7/6 75 jr 

Alle jarigen deze maanden van harte proficiat! 

 

Overleden 

Marie Sprengers – Kuijpers 

Ze is 92 jaar geworden. 
Aan de familie veel sterkte gewenst. 

Het leden aantal is nu 128. 

 

 

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 

  

 vrijdag 7 juni    GeheugensteuN. 14-16 u Leeszaal bibliotheek 

 woensdag 12 juni   Excursie naar Smolders om 13.30 uur 

 donderdag 13 juni   Lunch huiskamer, dorpshuis vanaf 11:30 uur 
 dinsdag 25 juni   ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 

  dinsdag 2 juli   Zomerfeest 2019 KBO 

 woensdag 3 juli   Zomerreis Kring Valkenswaard 

 volgende kienmiddag  Dinsdag 9 juli, 13.30-15.30u 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Uitnodiging voor het 

zomerfeest 2019 

 

Het bestuur van de 

Seniorenvereniging KBO Borkel en 

Schaft nodigt U van harte uit voor 

het jaarlijkse zomerfeest op 

 

dinsdag 2 Juli in het dorpshuis 

vanaf 13.30 uur 

 

De zaal is open vanaf 13.00 uur  

Voor deze middag hebben we een 

gevarieerd programma met  

Een optreden van een conference  

Huldiging van onze jubilarissen  

Prijs uitreiking van het darten  

Een loterij zal niet ontbreken  

Natuurlijk sluiten wij af om 17.30 

met een gezamenlijke eten 

Kosten voor deze feestelijke 

middag  zijn €12.50 p.p als U aan 

de maaltijd deelneemt en € 2.50 als 

U niet aan de maaltijd 

 
Voor deelname kunt u zich 

opgeven en de betaling doen op 

dinsdag 18 en 25 juni in het 

dorpshuis bij Petra van Kuijk   

Bestuur en werkgroep wenst jullie 

een fijne middag toe. 

 

Voor diegenen die actief in de vakantie willen 

zijn bieden we drie activiteiten aan, te weten: 

het zomerfeest 

de jaarlijkse kringreis 

een bezoek aan Smolders houtindustrie 

 

De volgende Om Te Weten en Ons 

verschijnen pas op 6 augustus. 

Voor de redactie komt even een pauze en 

kunnen wij van een welverdiende vakantie 

genieten. 

Het bestuur van KBO Borkel en Schaft en de 
redactie van Om Te Weten wensen U mooie 
zomermaanden en een heel prettige vakantie 
toe.  

 

 

 
 
De volgende kienmiddag staat gepland op 
dinsdag 9 juli 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. 
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Boeiende bijeenkomst over Maria 

Op 15 mei verzorgde Eric Kolen met zijn vrouw 
Lilly voor de KBO-leden van Borkel en Schaft en 
andere belangstellenden uit de omgeving een 
bijzondere voordracht in het Dorpshuis over 
Maria.      
Erics talenten als leraar, interviewer en kenner 
van klassieke muziek kwamen voluit tot uiting. 
Veel afbeeldingen van Maria liet hij zien, er 
werden zes Marialiederen gezongen en allerlei 
fragmenten van beroemde muziekstukken over 
Maria ten gehore gebracht. 
In interviews anno 1995 met allerlei mensen uit 
Ommel en Oirschot werd gevraagd wat een plek 
voor Maria, zoals een kapel, met ze deed en 
vooral ook wat Maria in hen opriep.  
De bijeenkomst werd geopend door voorzitter 
Bert van Meijl. Hij memoreerde dat het 
aanvankelijk geen gemakkelijk besluit was om 
deze middag te organiseren, maar dat 
veranderde toen er meer zicht kwam op de 
inhoud. Wat Eric en Lilly brachten was 
inderdaad cultuurhistorisch van aard en 
theologische  discussies kwamen niet aan de 
orde.  
Enkele deelnemers vertelden dat ze in de 
Mariaverering kracht vonden om taken vol te 
houden en zich te hervinden. 

Op 17 augustus gaat er weer een reis vanuit 
Valkenswaard naar Lourdes.     

Voor opgave of nadere informatie over deze 
bedevaart gelieve contact op te nemen met 
Petra van Kuijk.   

Pastoor Felie Spooren zong niet alleen van 
harte mee, maar sloot de bijenkomst af met een 
ludiek moment en vooral met een korte reflectie 
op de Maria-devotie. Mooie KBO-bijeenkomst 

 

Van boom tot balk in Borkel en Schaft 

Ben jij er ook graag bij!  

Op woensdag 12 juni om 13.30 uur  

Het gaat over van boom tot balk bij Smolders op 
de Schaft  

Heel interessant, voor hij en zij, en dan wordt het 
gezellig ook. 

We zijn te gast bij een van de eerste 
houtbewerkingsbedrijven in ons dorp.  

Vanaf 1850 ging men hier al vroeg aan de slag. 

Op dit bedrijf hebben vele dorpsgenoten hun 
boterham verdiend. 

Aanmelden voor 10 Juni  bij  Bert van Meijl 

 

 

25 juni 2019  
Laatste dinsdag van de maand: ALZHEIMER 

CAFÉ VALKENSWAARD/ WAALRE 

IDe eerstvolgende bijeenkomst in het Alzheimer 

Café Valkenswaard/Waalre is op dinsdag 25 juni 

a.s. De avond staat in het teken van ‘Muziek en 

dans’. Hans van Dul DJ zal de avond begeleiden 

met muziek van toen en nu. 

Bewegen wordt door alle deskundigen 

geadviseerd voor mensen met dementie. Als je 

daar dan ook nog plezier bij hebt is het effect 

optimaal. En om dat te doen met de mensen die 

je in het Alzheimer Café ontmoet, is het helemaal 

top.  

De locatie is als vanouds café-zaal de 

Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32). 

Het programma begint om 19.30 en eindigt om 

21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Toegang is gratis. 
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Komende maand in 

GeheugensteuN 

Albert Heijn en geheugen 

Het ligt niet in de schappen. Maar Albert Heijn 

heeft wel speciale aandacht in de aanbieding. 

Voor mensen die worstelen met onthouden en 

vergeten. Wil je daar meer over weten? Kom 

dan naar de Inloop van GeheugensteuN op 

vrijdagmiddag 7 juni a.s. 

Loop je in de winkel, ontdek je dat je het 

boodschappenlijstje bent vergeten. Of je hebt 

het wél, maar je wordt dol van de drukte om je 

heen van de andere klanten. Eindelijk bij de 

kassa! Maar wat is mijn pincode ook alweer? 

En welk pasje heb ik dan nodig? 

Vele dagelijkse situaties waarmee je te maken 

kunt krijgen als je geheugen thuis is gebleven. 

Vestigingsmanager Emiel Steverink van Albert 

Heijn Valkenswaard weet er alles van. Hij 

heeft zijn personeel speciaal bijgeschoold. 

Ook is er wekelijks gelegenheid op speciale 

tijden om rustig te winkelen; wanneer? Zo 

helpt Albert Heijn van Valkenswaard een 

Dementievriendelijke Gemeenschap te 

maken. 

We hebben geluk want Emiel Steverink is op 

vrijdag 7 juni a.s. van 14 – 16 uur te gast bij 

GeheugensteuN. Hij zal dan vertellen hoe je 

met minder onthouden toch nog gewoon 

boodschappen kunt doen. 

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. 

 

Verslag excursie naar Tilbox. 

Op 22 mei j.l. waren we met ongeveer 20 
personen te gast bij Tilbox in Valkenswaard, 
dé leverancier voor opbergruimte tussen de 
wielen. De eigenaar/directeur van dit bedrijf is 
onze dorpsgenoot Frank Tilburgs. We werden 
hartelijk ontvangen met koffie en koek, 
waarna Frank een presentatie gaf over de 
geschiedenis van zijn bedrijf vanaf het 
ontstaan tot nu. 
 
Hij is begonnen in 1994 in een kleine garage 
en zijn bedrijf is nu gevestigd op de John F. 
Kennedylaan in Valkenswaard, in een 
prachtig nieuw pand, waarbij zeker ook aan 
duurzaamheid is gedacht. 
Hier zijn ze vorig jaar gestart. Hij heeft 60 
personen in dienst. 
 
Na de presentatie hebben we de 
werkzaamheden in het bedrijf  bekeken. In 
heel het bedrijf is vrijwel alles 
geautomatiseerd en de inrichting is zodanig, 
dat er zeer efficiënt gewerkt kan worden. 
Er is een standaard assortiment, maar er 
wordt ook maatwerk geproduceerd. 
 
Ook de truck waarmee hij tweemaal heeft 
deelgenomen aan de Dakar Rally, was te 
bezichtigen. 
De deelname aan deze rally heeft voor hem 

zeker ook bedrijfsmatig positieve effecten 

gehad. 

Het was een gezellige, leerzame en 

interessante middag.  
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Eten brengt mensen bij elkaar, 

dus vandaar dat we u uitnodigen voor een gezellige lunch in het dorpshuis,  

in de huiskamer. 

 

U bent van harte welkom op donderdag 13 juni vanaf 11:30 uur.  

Om 12:00 uur willen we starten met de lunch. Er zitten geen kosten aan verbonden.  

Het adres: Dorpstraat 55,  Borkel en Schaft  

 

Aanmelden voor 7 juni bij: 

Connie Franse                                 of   Angeline Compen 

T: 06 29 30 35 34      T: 06 46 30 85 11  

E: conniefranse@gmail.com    E: angelinecompen@hotmail.com 

 

Na afloop van de lunch kunt u vrijblijvend aansluiten bij de huiskamer voor een spelletje, 

een gezellig praatje of om creatief bezig te zijn. 

 

Wij hopen u te zien op 13 juni! 

 

Iedere donderdag van 13:30 – 15:30 uur is de huiskamer open 

Het adres: Dorpstraat 55,  Borkel en Schaft  

 

Een plek waar je zo maar binnen kunt lopen, waar iedereen welkom is.  

Er is tijd voor een gezellig praatje, een spelletje of om lekker creatief bezig zijn.  

 

U kunt contact opnemen wanneer u problemen heeft met het vervoer. We kunnen samen 

even kijken naar een oplossing.  

 

Connie Franse                                 of   Angeline Compen 

T: 06 29 30 35 34      T: 06 46 30 85 11  

E: conniefranse@gmail.com    E: angelinecompen@hotmail.com 

 

Iedereen is van harte welkom! 

mailto:conniefranse@gmail.com
mailto:angelinecompen@hotmail.com
mailto:conniefranse@gmail.com
mailto:angelinecompen@hotmail.com
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Wie weet Waar     2019   Foto  nr 6/7 

 

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 5: 

Toegang, zij-ingang  Sportstraat nr 10 

Er zijn 3 goede inzendingen ontvangen 

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

 

 

 

Foto: Mientje Kwinten 

 

 

 

 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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De kbo heeft een Ridder erbij . 

In de Torenvalk ( het vroegere kerkblaadje) nr. 3 vind je een 

artikeltje, dat begint  met een wat vreemd woord : 

“Investituur”, van pastoor Felie Spooren. Dat maakte me een 

beetje nieuwsgierig en als je dat gaat lezen dan kom je tot de 

ontdekking dat het iets bijzonders is . 

Aan Felie wordt gevraagd of hij ridder wil zijn bij de Ridders van 

het Heilig Graf.  Hij denkt er niet lang over na en stemt er in 

toe. “Ik voelde me onmiddellijk thuis”, zegt hij en legt uit 

waarom:  

“Ik heb hun nieuwsbrieven altijd met veel belangstelling gelezen 

en vooral van de projecten in het Heilige Land, maar ook op het 

geestelijk vlak o.a. het graf van Jezus. 

Het gaat om projecten met een diepere spiritualiteit op basis van 

een concreet gegeven. 

Pastoor Felie Spooren staat helemaal achter de drie hoofdpunten 

van de spiritualiteit van de ridders n.l. de christelijke 

naastenliefde. Vooral in de eigen omgeving, van gezin ,beroep en 

buurt. Daar waar je medemens bent. 

Het tweede punt is het broederschap en het derde spiritualiteit.  

Het zijn fundamentele christelijke begrippen .    

In het voornoemde artikel lees je verder hoe een ridder 

beoordeeld wordt en wat van hem wordt verwacht. 

Ik denk, dat we als KBO vereniging Pastoor Felie kunnen 

feliciteren met dit ridderschap. En hem alle ruimte en steun 

geven om de beoogde idealen te kunnen verwezenlijken. Dit zal 

Borkel en Schaft en onze vereniging zeker ten goede komen . 

BvM  
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            Dagtocht naar de klompenmaker in Dussen en Willemstad 

Beste KBO-ers 

 

De reiscommissie is er weer in geslaagd om U een hele mooie reis aan te bieden.  

Let Op:  

Op Woensdag 3 Juli en niet op Donderdag houden we onze zomerreis. 

We vertrekken ’s morgens om 8:00 uur bij “De Zoete Inval” op de Nw. Waalreseweg, 

vervolgens rijden we naar het St. Martinusplein in Dommelen, daarna rijden we via de Markt in 

Valkenswaard naar Dussen, waar we om +/- 10.00 uur aankomen bij de Klompenmaker Den 

Dekker. Hier worden we ontvangen met een lekker kopje koffie of thee met gebak. Daarna 

krijgt U een amusante uitleg en demonstratie klompen maken. 

Tot slot krijgt U een goede koffietafel met kroket. Na de koffietafel rijden we naar het 

vestingstadje Willemstad. Hier hebben we nog voldoende tijd om het stadje te verkennen. Als je 

een stadswandeling o.l.v. een gids maakt, breng je ook een bezoek aan het Mauritshuis. De 

gids leidt je dan langs alle bezienswaardigheden in dit bijzondere gebouw. De koepelkerk is ook 

een bezienswaardigheid. Verder kun je over de wallen naar Volkeraksluizen lopen, dit zijn de 

grootste binnenvaart schutsluizen van Europa. Het oude haventje moet ook een 

bezienswaardigheid zijn. Verder zijn er voor de liefhebbers natuurlijk ook nog de bekende 

winkeltjes en terrasjes. Na enige tijd vertrekken we naar ons diner adres in Casteren, waar we 

aanschuiven voor een heerlijk 3 gangen diner. Let op: De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Na het diner vertrekken we weer huiswaarts waar we om +/- 20.30 uur weer bij de laatste 

halte zijn. 

De kosten voor deze mooie reis zijn € 61.00 p.p. Contant te voldoen bij inschrijving. 

Let op! De inschrijving wordt gehouden op dinsdag 11 juni a.s.: 

- voor KBO Valkenswaard in “d’n Turfberg” 10:00 tot 11:00 uur en 14:00 tot 15:00 uur. 

- voor KBO Borkel & Schaft in het Dorpshuis “De Teut“ van 14.00 tot 15.00 uur 

- voor KBO Dommelen in Partycentrum De Bommel van 13.30 tot 14.30 uur.   

 

Teruggave van het betaalde bedrag is in speciale omstandigheden mogelijk na goedkeuring 

door de reiscommissie. U krijgt dan het betaalde bedrag minus de gemaakte kosten terug. 

Annulering van de reis is voor Uw eigen risico. Wel altijd doorgeven als U niet mee kunt gaan, 

dan kunnen we misschien nog iemand anders blij maken. Er worden tijdens deze reis foto’s 

gemaakt, wie bezwaar heeft moet dit melden tijdens de inschrijving. Uiteraard is 

deelname aan deze reis geheel voor eigen verantwoordelijkheid. KBO is niet aansprakelijk voor 

geleden schade. Er kunnen helaas geen mensen in een rolstoel mee. Reserveren is niet 

mogelijk. Bij 60 deelnemers wordt er een wachtlijst gemaakt en wordt er gekeken of het 

financieel mogelijk is om een 2e bus in te zetten.  

De reiscommissie wenst U een hele mooie dag. Voor eventuele vragen of inlichtingen kunt u 

contact opnemen met Jan Geurts tel. 040-204 25 40.  

 

INSCHRIJFSTROOK:          Reis op woensdag 3 juli naar Dussen & Willemstad  

Naam:………………………………………….……………  Naam:…………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………….……    Adres:…………………………………………………………. 

KBO Lidnr: ……………………………………….………    KBO Lidnr:………………………………………………….. 

Mobiel tel. +316-……………………………………  Mobiel tel.+316-.……………………………………... 

Opstappen  /  Aankruisen wat van toepassing is.  

O 08.00 uur “Zoete Inval”   O   08.15 uur St. Martinusplein Dommelen 

O 08.30 uur Markt Valkenswaard                 

O Gebruikt U een dieet?   Zo Ja welk:    

  

Invullen door de administratie 

Inschrijf nr ………     Inschrijf nr ……… 


