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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) 

In de maand mei viert niemand van onze leden 

een kroonjaar. 

 

Alle jarigen deze maand 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  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 

  

 woensdag 15 mei  Presentatie Ave Maria in D’n Teut, 13.30-16u 

 dinsdag 21 mei   Workshop Mantelzorg. Hofnar 19-21u 

 woensdag 22 mei  Excursie Tilbox Valkenswaard, 13.30u 

 dinsdag 28 mei   Alzheimer Café, Dommelstroom, 19.30-21u 

 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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haar zoon doet als er iets gedaan moet 

worden. 

Die liefde voor Maria en Brabant kreeg hij 

mee van zijn ouders, in Boxtel. Ons moeder 

zong en ons pa was een en al Brabant. Hij 

was altijd bezig met muziek, orgel en de 

Brabantse geschiedenis. 

Als braaf Brabants menneke zong hij in het 

koor en was misdienaar. Hij bewaart fijne, 

warme herinneringen aan zijn Roomse jeugd. 

Hij noemt pater Van den Elsen in Gemert die 

de echte armoede onder boeren zag en 

probeerde te bestrijden. “Hoe arm de boeren 

ook waren, ze legden dat beetje dat ze 

hadden bijeen en de kerk legde ook bij. Zo 

redden ze het samen. Van den Elsen was 

daarmee grondlegger van de Boerenbond en 

de Boerenleenbank.  

Dat samen doen, dat is voor hem Brabant. 
 

 

Koninklijke onderscheiding 

 

Bij gelegenheid van Koningsdag heeft 

Mientje Kwinten-Evers een koninklijke 

onderscheiding ontvangen. 

Zij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje 

Nassau. 

Bij deze feliciteren we haar hiermee en 
wensen ze toe dat ze deze nog lange tijd in 
goede gezondheid mag dragen.  
 

 

Zomerreis Kring Valkenswaard is 

verplaatst naar wo 3 Juli 

Aanvullende informatie volgt nog 

Ave Maria in Brabant en daarbuiten ! 

 

Bent u ook geïnteresseerd in het Ave Maria.?  

Bezoek woensdag 15 Mei een bijzondere, 

informatieve en ontroerende voordracht, verzorgt 

door Eric Kolen. 

van 13.30 tot 16.00 uur in dorpshuis “d’n Teut” 

Een presentatie over: 

Maria, hoe zij niet alleen in Brabant, maar ook de 

rest van de wereld ,, veroverde’’  

Het is bijna ongelooflijk hoe intens zij mensen 

bezighoudt, inspireert en soms ontroert!   

U bent van harte welkom. 
Toegang is gratis. 

 

 

Moeder Gods 
 

-  

Door Eric Kolen 

Er is naast zijn vrouw nog een vrouw waar Eric 

Kolen zich liefdevol voor inzet en dat is de moeder 

der moeders, Ons Maria.  Maria is voor hem de 

belangrijkste Heilige, de moeder van Jezus. In 

goede en slechte tijden stookte men een koarske 

aan bij Maria, die dan wel een goed woordje bij 
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Workshop: 

Mantelzorg; vrijwillig of verplichting? 

Mantelzorg; de overheid beschouwt het als 

vrijwillige participatie, maar voor jou voelt het als 

verplichting. Dat is niet het enige spanningsveld 

waar je als mantelzorger mee te maken hebt. 

Daarom organiseert Cordaad Welzijn op 

dinsdag 21 mei een workshop, in 

samenwerking met Involve Ethics. 

Soms is het mantelzorgen zó moeilijk dat je 

gewoonweg radeloos bent. Hoe ga je dan om 

met gevoelens van plichtsbesef, schuldgevoel, 

het gebrek aan tijd voor jezelf en je eigen 

leven? En kun je eigenlijk wel ‘nee’ zeggen 

tegen de vraag om mantelzorg op je te nemen 

of tegen bepaalde noodzakelijke taken? Hoe 

dan? Het is vaak lastig om op een constructieve 

manier te praten over deze dilemma’s en 

gevoelens. 

In deze workshop gaan we samen het gesprek 

aan en leer je om te gaan met deze gevoelens. 

We stoppen echter niet bij alleen erover praten; 

we gaan aan de slag! We leren samen op een 

praktische manier om je gevoelens onder 

woorden te brengen, en om te zorgen dat je ze 

beter kunt verdragen. Het geleerde kun je 

vervolgens toepassen op de moeilijke situaties 

die je onvermijdelijk tegenkomt in je leven als 

mantelzorger. 

Deze workshop wordt verzorgd door Marlie van 

der Heijden, ethicus en oprichter van Involve 

Ethics in Heeze. 

De workshop vind plaats op dinsdag 21 mei bij 

Cordaad Welzijn, Hofnar 16, 5554 DA  

Valkenswaard. Aanvang 19.00 uur en het 

duurt tot 21.00 uur. Deelname is gratis. 

Gelieve u tevoren aan te melden.  
Dit kan door te mailen naar: 
renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl of bellen 
naar: 06 – 19373374.  
 

 

Zomerfeest 2019 

We zijn al weer bijna in het midden van het jaar 

beland .De eerste helft van het jaar is weer bijna 

voorbij. De tijd gaat toch snel voorbij, wordt wel 

eens gezegd. Voor de KBO is het is gebruikelijk 

om die periode plezierig af te sluiten. Een 

werkgroepje is al enkele keren bij elkaar geweest 

om een mooie programma voor die middag 

samen te stellen. Het zomerfeest wordt 

gehouden op 

dinsdag 2 Juli in het Dorpshuis 

Natuurlijk bent u van harte welkom, en noteer 

deze datum alvast op de kalender. 

Op 18 en 25 juni kunt u zich hiervoor 
aanmelden In het dorpshuis bij Petra v Kuijk  
In juni ontvangt u het volledige programma.  
 

 

Laatste dinsdag van de maand: ALZHEIMER 

CAFÉ VALKENSWAARD/ WAALRE 

In de maand mei is de bijeenkomst van het 
Alzheimer Café Valkenswaard/ Waalre op 
dinsdag 28 mei a.s.  

Het thema van de avond is : 
Omgaan met verlies 

 
Er zijn veel momenten dat men moet inleveren, 
dat men niet meer kan wat voorheen 
vanzelfsprekend was. Dat vraagt veel van 
iemand met dementie om te verwerken, maar 
ook van de naasten er omheen. Wat kan het 
troostrijk zijn als men dan begrip ervaart! Samen 
met een deskundige en met de bezoekers wordt 
het thema besproken en worden vragen 
beantwoord. 
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 

 

 

Excursie Tilbox Valkenswaard 

Op woensdag 22 Mei zijn we te gast bij onze 

dorpsgenoot Frank Tilburg aan de J.F 

Kennedylaan 5 te Valkenswaard. Hij wil ons 

graag vertellen over zijn bijzondere onderneming. 

Fabricage van opbergruimtes tussen wielen. 

Ongetwijfeld zal het ook gaan over zijn grote 

hobby, namelijk de verrassende Dakar tocht in 

2016. 

Hij zal graag over deze ervaring vertellen.  

We worden om 13.30 uur verwacht. Aanmelden 
voor deze dag tot en met vrijdag 17-Mei bij Bert 
v Meijl  e.van.meijl@hetnet.nl 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Wie weet Waar     2019   Foto nr 5 

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, mrt nr 4: 

Beschildering op de beschutting bij huis aan de Dorpstraat 132 

Er zijn 3 goede inzendingen ontvangen 

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

 

 

 

 

Foto: Gerard Houben 
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