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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. 

 

 

Er zijn deze maand geen leden mutaties geweest 

 

Onze jarige(n) 

 

Deze maand vieren een kroonjaar: 

Jeanne van Beek - van Bakel      4/3 80jr 

Frans van der Mierden            5/3 70jr 

Jan Kwinten                       13/3 80jr 

Thera de Kuster                   27/3 75jr 

Mart Buijtels                     28/3 65jr 

Marianne Ahrens                   30/3 80jr 

Alle andere jarigen in maart: van harte 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 mrt   Lunch De Rooi Pannen Eindhoven -12-13.30u 

 dinsdag 26 mrt   Alzheimer café Valkenswaard/ Waalre, 19.15u 

 maandag 11, 18 en 25 mrt Opfriscursus VVN Hofnar, 13.30-15.45 u 

 dinsdag 2 juli   Jaarfeest KBO 

 volgende kienmiddag  Dinsdag 7 mei, 13.30-15.30u 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Gezamenlijk eten bij hotelschool 

,,De Rooi Pannen“ 

 

Er is weer gelegenheid om eens lekker uit te 
gaan uit eten: 

op vrijdag 22-3-2019 wordt er een heerlijke 
warme lunch 3-gangen arrangement 
gereserveerd door de horecaleerlingen.  

Kosten € 9.50 p.p 

We worden verwacht om 12.00u, duur tot 
13.30u. 

Adres: Kaakstraat 1, Eindhoven tel (0)13-
8506555  

De hotelschool heeft gratis eigen 
parkeerplaatsen. 

Opgave voor 15-Maart bij  Bert v Meijl  tel 
040-2068 486, of e-mail  
e.van.meijl@hetnet.nl  

Bij geen eigen vervoer, laat het ons weten. 
Dan kunnen we samen gaan. 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne 
verhuist naar het najaar 

De afgelopen jaren organiseerde Rabobank 
De Kempen de Rabobank Clubkas 
Campagne in het voorjaar. Dit gaat 
veranderen: de campagne blijft, maar 
verhuist in 2019 naar het najaar! De 
Rabobank Clubkas Campagne krijgt ook een 
nieuwe naam. Wij verwachten in juni meer 
informatie te kunnen geven over de nieuwe 
naam en wanneer de clubs kunnen 
inschrijven. In grote lijnen is het zo dat onze 
leden in september kunnen stemmen en dat 
in oktober de stemresultaten bekend worden 
gemaakt. 

Wilt u ook uw verkeerskennis 
opfrissen? 

Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag 
nog eens laten bijspijkeren over de nieuwste 
verkeersregels? Wilt u daarbij ook tips krijgen voor 
een juist verkeersgedrag en zuiniger rijden met 
elkaar bespreken? Grijp dan nu uw kans!  
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard 
biedt u een Opfriscursus 3+ met Praktijkrit aan.  
 
Deze verkeerscursus verkeerstheorie bestaat uit 
drie bijeenkomsten van elk 2 uren. Een deskundig 
verkeersdocent van Veilig Verkeer Nederland 
praat u bij over de vernieuwde verkeersregels.  
Veilige mobiliteit voor senioren is een belangrijk 
doel voor Veilig Verkeer Nederland. 
 
Het opfrissen van de verkeersregels is nuttig én 
nodig voor iedereen die aan het verkeer 
deelneemt. Daarom is het belangrijk om op de 
hoogte te blijven van wijzigingen in het verkeer. 
Het verkeer verandert, telkens een klein beetje.  
 
Indien u ook uw rijvaardigheid in de praktijk wilt 
opfrissen kunt u deelnemen aan een Praktijkrit.  
Deze rit maakt u in uw eigen auto, samen met uw 
verkeersdocent (een WRM gecertificeerd 
rijinstructeur) en in uw eigen omgeving. Deelname 
aan deze praktijkrit is vrijblijvend en op eigen 
risico.  
 
Bij aanvang ontvangt u een boekje met 
verkeerstheorie en na afloop van de 
verkeerscursus ontvangt u een bewijs van 
deelname.  
Het maximum aantal deelnemers is 24 personen. 
Schrijft u zich daarom op tijd in. Vol = vol.  
De kosten zijn € 15,= p.p. inclusief koffie/thee. 
 
Senior-automobilisten / Zestigplussers woonachtig 
in de gemeente Valkenswaard worden hiervoor 
uitgenodigd. De verkeerscursus wordt gehouden 
op maandag 11, 18 en 25 maart 2019 van 13.30 
tot 15.45 uur (drie achtereenvolgende 
bijeenkomsten) in Cultureel Centrum de Hofnar, 
Hofnar 10 te Valkenswaard.  
 
Voor inschrijving of meer informatie kunt u 
terecht bij VVN afdeling Valkenswaard, secretaris 
Hans Brekelmans, telefonisch: 040-2015161 of 
per email: jambrekelmans@onsbrabantnet.nl .  
 
Graag onder vermelding van VVN Opfriscursus en 
daarbij uw naam, adres en telefoonnummer 
doorgeven.  

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl
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ALZHEIMER CAFÉ 
VALKENSWAARD/WAALRE 

 

 

dinsdag 26 mrt 2019 –  
laatste dinsdag van de maand: 

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

Veiligheid en vrijheid. 

Een van de aspecten van dementie is vaak dat 
het inzicht op de dagelijkse dingen vermindert. 
Dat kan allerlei situaties van onveiligheid 
opleveren. In de keuken, bij het bewegen of bij 
het vervoer buitenshuis. Met als gevolg verlies 
van vrijheid. Er zijn vele manieren en 
hulpmiddelen om de veiligheid in stand te 
houden zonder de vrijheid zichtbaar in te 
perken. Tijdens de avond zal in samenspraak 
met een deskundige zo veel mogelijke situaties 
zichtbaar  worden gemaakt en op vragen een 
antwoord  worden gegeven. 

Het  programma  begint om 19.30 en eindigt om 
21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Toegang is gratis. 

 

 

BRUNCH 

Op 24 februari waren we met 12 personen in 
het Dorpshuis, om samen te genieten van een 
lekkere brunch. 

Voor en tijdens deze brunch is er gezellig 
gepraat met elkaar, zodat we met recht 
kunnen zeggen, dat het een erg geslaagde 
morgen was. Zoiets is zeker voor herhaling 
vatbaar en meer mensen zijn van harte 
welkom. 

De volgende brunch zal over een aantal 
maanden zijn en wordt tijdig bekend gemaakt. 

We hopen ook dan weer veel mensen te 
mogen ontvangen.  

Spetterende (tweede) jeugd-
middag in de Teutenzaal! 

Onder goede belangstelling is in de 
Teutenzaal carnaval gevierd. 

Voor de ouderen was een speciaal 
programma samengesteld, en de 
gelegenheid geboden om samen met elkaar 
plezier te maken. 

Bij de binnenkomst werden we getrakteerd 
op koffie met een goed stuk appeltaart. 

Verder werd deze middag genoten van de 
diverse optredens en dansjes van 
Mulkgatse artiesten. Het aanbieden van 
diverse hapjes complementeerde het geheel. 

 

Het was de speciale muziek van vroegere 
jaren, die voor de vrolijke stemming zorgde. 

We kunnen terug zien op een mooie en 
gezellige middag. Het heeft zeker 
bijgedragen tot versteviging van de band met 
elkaar, voor jong en oud. 

Met dank aan de carnavals verenging  

En zeker tot volgend jaar. 

B v M  
 

 

Spreuk van de Maand. 

 

Drie mensen kunnen een geheim 
bewaren wanneer twee van hen  

dood zijn. 
 

Benjamin Franklin 



4 

                                  Carnaval voorbij en dan….? 
Maandag 11 maart stond in het ED een artikel met als inleiding:”Carnaval is achter de rug, dus de 

vastentijd is begonnen. Een christelijke tradtie in het teken van onthouding en bezinning. Hoe leeft 

die nog in een land waar de ontkerkelijking doorzet?” We mogen dan pessimistisch zijn over hoe de 

tegenwoordige bevolking met christelijke normen en waarden omgaat. Toch blijkt dat er velen zijn, 

ook jongeren, die op een of andere manier aan bezinning en onthouding doen, aldus het artikel. 

Dan komt natuurlijk bijna automatisch de vraag : “Hoe geven wij vandaag de dag nog invulling aan 

de veertigdagentijd?”en “Waarom is vasten goed?” 

Graag nodigt het bestuur u uit voor een themabijeenkomst onder leiding van pastoor Felie Spooren 

op donderdag 21 maart om 13.30uur in dorpshuis ‘D’n Teut’. Gezamenlijk zullen wij ons dan buigen 

over bovenstaande vragen en over de mogelijkheden om deze tijd bewust te beleven. 

_______________________________________________________________________________ 

Wie - Weet - Waar     2019 
 
 

Foto  nr 3 
 
 

Hierbij weer een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft. 

Wie weet waar - laat het ons weten – en je kunt er een leuke prijs mee winnen. 

Goede oplossingen insturen voor einde van deze maand. ( e.van.meijl@hetnet.nl ) of briefje 

Schafterdijk 4. 

 

Oplossing van de vorige foto, feb, nr2 

Speeltoestel bij Rabo pin gebouwtje 

Er zijn vier goede inzendingen ontvangen 

 

 

 

Foto: Frans van der Mierden 
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