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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  nov 2019  -  #11 
 

www.kbo-valkenswaard.nl 
 

 

  dinsdagmorgen   Darten dorpshuis 10.00u 

 dinsdagmiddag   Soosmiddag. vanaf 13.30u  

 woensdagmiddag  Fietsen, Wandelen 13.30u 

 donderdagmiddag  Huiskamerproject 13.30u-15.30u 

 vrijdagmiddag   Dansen in de Graver 14.00u-16.30u 

 laatste zondag v/d maand Bijeenkomst alleen gaanden 

  

 zaterdag  9 nov   Strepen op de raam. Huis van Waalre 13.30u 

 woensdag  13 nov  2
e
 Informatieavond “Dementie Vriendelijk VKW” 

 donderdag  14 nov  Herfststukjes maken. Huiskamer 13.30u 

 donderdag  21 nov  Gespreksbijeenkomst geloof dorpshuis 14.00u 

 dinsdag  26 nov  Alzheimer café Dommelstroom 19.15u 

 vrijdag  29 nov  Gezamenlijk eten dorpshuis 16.00u 

 woensdag  4 dec  Kerstreis, kerstmarkt Aken 

 donderdag  12 dec  Kerststukjes maken. Huiskamer 13.30u 

 dinsdag  17 dec  Kerstviering Dorpshuis 13.30u 

 

Nieuwe leden 

Deze maand hebben zich twee nieuwe leden 

aangemeld: 

Riny Goossens-Rijkers,  Achterste Brug,   

Borkel en Schaft. 

Jose Schrijvers, Leenderweg,  Valkenswaard. 

Van harte welkom.  

We wensen jullie een mooie tijd toe bij onze 
KBO en hopen dat jullie vaak op onze 
activiteiten zullen zijn.  
 

 

Onze jarige(n) 

Deze maand november geen leden die een 

kroonjaar vieren. 

Alle jarigen in november van harte 
gefeliciteerd!  
 

 

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.  
 

 

Adreswijziging 
Indien uw adres wijzigt, of indien u een ander 
emailadres of telefoonnummer krijgt, dit graag 
z.s.m. doorgeven aan Bert van Meijl, tel. 2068 486 
of per mail e.van.meijl@hetnet.nl 
 

 

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: 040-7800 
211 

 

 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Kerstreis: 

De reiscommissie heeft besloten om dit jaar 
naar de kerstmarkt in Aken (Duitsland) te 
gaan. 
Deze reis zal plaatsvinden op woensdag 4 
december 2019.  

De kaartverkoop wordt op dinsdag 12 
november gehouden op de voor U bekende 
locatie en tijden.  

Noteer deze data alvast in uw agenda.  
Meer informatie hierover vindt u in de bijlage 
op blz.7. 

De Reiscommissie. 
 

 

Gesprek met de pastor 

 
Volgens het jaarprogramma zou pastoor 

Spooren op donderdag 21 november met 

belangstellenden weer een gesprek hebben. 

Zoals in het kerkblad gemeld, heeft pastoor 

Spooren een “sabbatical” van enkele maanden 

en is daarom niet aanwezig. Gelukkig heeft 

onze diaken Bas Leijtens zich bereid 

verklaard om dit gesprek te leiden. 

Het gekozen thema is: 

“Hoe geef je ons geloof door aan de 

jongere generaties?” 

Dit thema is erg de moeite waard om hier met 

elkaar over van gedachte te wisselen. 

Immers in het verleden was dit min of meer 

automatisch geregeld bij de opvoeding door de 

ouders en het voorbeeld wat zij gaven. Daarbij 

kwamen dan de godsdienstlessen die op 

school gegeven werden. Helaas hebben de 

ouders van tegenwoordig de tijd en vaak ook 

de interesse niet om veel aandacht aan het 

geloof te besteden bij de opvoeding van hun 

kinderen en de godsdienstlessen op de 

scholen zijn verdwenen. 

Anderzijds hoor je van mensen, dat ze veel 

kracht putten uit het geloof en ik ben ervan 

overtuigd dat dit echt zo is. 

Alleen al daarom is het de moeite waard om te 

bespreken hoe we ons geloof doorgeven aan 

de jongere generatie.  

U wordt allen daartoe uitgenodigd op 
donderdag 21 november om 14.00 uur in het 
dorpshuis.  

 

Zorgverzekering 2020 

Zoals waarschijnlijk reeds bekend heeft onze 

overheid besloten, dat de korting die 

verzekeraars op de basisverzekering voor 

ziektekosten mogen geven, is verlaagd van 

10% naar 5%. 

In het verleden had de toenmalige kring 

Dommel & Aa een kortingsovereenkomst voor 

de leden gesloten met o.a. CZ. Van CZ 

hebben we nu de mededeling gekregen, dat 

voor 2020 de kortingen als volgt zijn: 

 2,5% korting op de basisverzekering. 

 0% korting op de collectieve 

aanvullende verzekeringen. 

Omstreeks medio november ontvangen de 
verzekerden een bericht omtrent de premies 
voor de verzekeringen.  
 

 

 
 

Rabo ClubSupport 

Hartelijk dank voor diegenen, die op onze 
afdeling gestemd hebben. Wij hebben  
daarmee onze kas gespekt met € 286,95 .  
Penningmeester: Frans van der Mierden. 
 

 

STREPEN OP HET RAAM 

Een voorstelling, die de bewustwording 
rondom dementie wil vergroten.  De 
voorstelling laat de verwarring en twijfel zien, 
waarmee zowel de persoon met (beginnende) 
dementie zelf, als zijn naasten geconfronteerd 
worden. 
 
Zaterdag 9 november. Aanvang 13.30 uur. 
Locatie: Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 
19, Waalre 
Toegang gratis.  
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Dansen bevordert de bewegelijkheid. 

 

Wist je dat er elke vrijdagmiddag dansen is bij 

de Graver? 

Dat er rond de 40 mensen zijn die daar 

komen? 

Dat er koppels zijn, maar ook singles van 

zowel dames als heren, en dat de dames in de 

meerderheid zijn? 

Dat het een leuke sport is en niet gebonden is 

aan leeftijd? 

Dat het een gezellige groep is die elkaar wil 

helpen? 

Dat er veel plezier aan beleefd wordt, en dat 

het altijd vrolijk is en daardoor nooit verveelt? 

Wilt u hier meer van weten, kom dan gerust 

eens kijken. Nu is er de gelegenheid voor. 

Info bij Bert v Meijl 
 

 

 

U bent van harte welkom op vrijdag 29 nov 

2019 in het dorpshuis. 

De kookclub heeft haar best gedaan om iets 

bijzonders klaar te maken en nodigt u uit om  

gezamenlijk te komen proeven. Ze laten het 

als verrassing. Om 16.00u is de ontvangst. 

Kosten €10,00 incl. een consumptie. 

Opgave voor maandag 25 nov. bij Bert v Meijl, 

bij voorkeur per email e.van.meijl@hetnet.nl. 

Gezien de beperkte ruimte is er maar voor 20 
personen plaats.  

 
Huiskamer 

 
Op 12 december gaan we met de bezoekers 
van de Huiskamer in Dorpshuis D’n Teut 
kerststukjes maken voor onze kerstviering in 
het Dorpshuis en voor zieke mensen, die rond 
kerst bezocht worden. 
Wie zich graag voor een ander in wil zetten en 
hier aan wil meewerken, is van harte welkom 
op 12 december in de Huiskamer van 13.30u 
tot 15.30u.  
 
Opgeven hiervoor kan bij Frans van der 
Mierden.(email frans.vd.mierden@gmail.com, 
tel.: 040-2068630) 
 
We zouden het erg fijn vinden, als de 
deelnemers zelf ook zorgen voor takken, 
bakjes  en andere benodigdheden hiervoor. 
Tijdens het werk kunt u genieten van gratis 
koffie of thee.  
 

 

ALZHEIMER CAFÉ 
VALKENSWAARD/WAALRE 

26 november 2019 
 

Intimiteit bij dementie 
 

Wanneer dementie deel wordt van je leven, 

verandert er veel. Dat geldt ook voor intimiteit 

en seksualiteit. Blijft je intimiteit hetzelfde zoals 

je gewend bent? Of heeft dementie daar ook 

invloed op? En kun je daar zelf wat aan doen? 

Onze gast is de seksuoloog Riët Daniëls, zij 

zal ons helpen het gordijn te openen tot zover 

als we zelf willen. 

De locatie is als vanouds café-zaal de 

Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 

32). Het programma begint om 19.30u en 

eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 

19.00 uur. Toegang is gratis.  

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
mailto:frans.vd.mierden@gmail.com
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Vooraankondiging 
 

Op dinsdagmiddag 17 december wordt de 
kerstviering van onze afdeling gehouden, 
welke begint om 13.30u. De leden van de 
werkgroep zijn druk bezig een mooi 
programma samen te stellen.  
 

 

De huiskamer lunch 

Op donderdag 3 oktober heeft de lunch 

plaatsgevonden. Deze lunch is georganiseerd 

door de huiskamer en is bedoeld voor de 

inwoners uit Borkel en Schaft.  

 

Een groep van 20 mensen heeft zich 

aangemeld. Onder het genot van een heerlijke 

zelfgemaakte soep en een aantal lekkere 

broodjes, is er gezellig gekletst. 

Na afloop van de lunch was er de gelegenheid 

om vrijblijvend aan te sluiten bij de huiskamer.  

Het was een geslaagde middag!  

Naar aanleiding van deze leuke middag, willen 

we de volgende activiteit alvast aankondigen. 

Op donderdag 14 november om 13:30 uur 

gaan we herfstkransen maken. De deelname 

kost slechts €2,50.  

Lijkt je dit leuk? Aanmelden vóór 6 november 

bij: 

Connie Franse: tel. 06 2930 3534 

E: conniefranse@gmail.com 

of 

Angeline Compen: tel. 06 4630 8511 

E: angelinecompen@hotmail.com 

Mocht je niet kunnen komen door een 

probleem met het vervoer, bel dan naar 

bovenstaande telefoonnummers. Wij kunnen je 

dan verder helpen.  

We hopen u te zien!  
 

 

Pensioen informatiebijeenkomsten van 

KBO-Brabant voor leden en niet-leden 

In de maand november organiseert KBO-
Brabant vier regionale informatiebijeenkomsten 
over pensioenen. Samen met ons 
lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we 
u dan graag bij over de vele ontwikkelingen op 
dit gebied. 

Zuidoost-Brabant: dinsdag 19 november, 
14.00u – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), 
d’n Bond in Veldhoven. Gratis toegang voor 
leden en andere belangstellenden. 

Voor de precieze locatie en (verplicht) 
aanmelden, ga naar  www.kbo-brabant.nl  
Wacht niet te lang, want vol is vol. U krijgt een 
bevestiging in uw mailbox, dat dient tevens als 
toegangsbewijs. Daarom graag per persoon 
apart aanmelden.  
 

 

Verslag Ledendag 24 oktober 2019 

 

Kring KBO  gemeente  Valkenswaard 
Veilig wonen  is goud waard 

 
Na de ontvangst werd om ongeveer 10.00u de 
opening verricht door de dagvoorzitter dhr. 
Bert van Meijl, gevolgd door een toepasselijk 
gebed 

Daarna werden we verwend met koffie en een 
keuze uit ik denk wel 15 verschillende soorten 
vlaai! 

mailto:conniefranse@gmail.com
mailto:angelinecompen@hotmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/


5 
 

 

10.15u Presentatie Rabobank. 

Het speerpunt lag vooral op het werken met 
pasjes, geld opnemen, letten op waar het mis 
kan gaan! En uiteraard wat dan te doen. Ook 
werden er vragen gesteld over de 
verschillende (pijn) punten met betrekking tot 
bankzaken. 

11.45u  Einde presentatie Rabobank. 

Verhaaltje/conference door een van onze 
leden: Tinus Poos. 

Uiterst humoristisch met in het kort: 

Je mag niets meer en wat je nog wel mag, 
daar hebben we geen geld voor! 

Niet roken, geen plasje doen. In ieder geval 
voor de mannen, niet staande. Grijns. 

En toen moest ook nog de K eraf van de KBO!  
Wat blijft er nog van over.  

 

12.00u  

Lekkere bouillonsoep met groenten. Mjam! 

Daarna een uitstekend buffet met nasi, rijst, 
frites, saté in pindasaus, bonenschotel, 
allerhande salades, gerookte zalm.  

 

En voor degenen die deze nog niet gezien 
hadden werd tijdens het wachten op het eten 
en tijdens het eten, de presentatie vertoont die 
ook tijdens de seniorenmarkt te zien was. 

13.55u De artiest: 

Tony Wijnands, troubadour. Deurne. 
Moderne liedjes die we kennen van vroeger en 
iedereen kon actief meedoen! 

 

Pauze medio 14.40u. 
Na de pauze verder, waarbij iedereen het 
uitstekend naar hun zin had! 

15.40u  LOTERIJ! 

16.00u  Het officiële gedeelte is voorbij. 

Voor de liefhebbers: DANSEN! 

En het bleef nog lang onrustig in de Graver... 

Iedereen heeft zich heel goed vermaakt en 
lekker gegeten. 

De organisatie commissie: Zeer hartelijk 
bedankt, het was een TOP dag! 
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Wie weet Waar     2019   Foto  nr 11 

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 foto  10 ( Okt) 

Glas in loodraam in zijgevel van woning  Mgr. Kuijpersplein 2 

Er zijn 2 goede oplossingen ontvangen. 

 

Nu hebben weer een mooi plekje. Laat het ons weten. 

Oplossingen insturen voor einde van de maand naar  

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

 

 

Foto: Bert van Meijl 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Kerstmarkt naar Aken Duitsland                                    

 
Beste KBO-ers                                                                         

Bij deze willen we U uitnodigen voor onze reis op woensdag 4 december naar de kerstmarkt in 

Aken Duitsland.  

 

We vertrekken ‘s morgens om 08.45 uur Zoete Inval (Nw. Waalreseweg)  

09.00 uur St. Martinusplein in Dommelen         09.15 uur Markt in Valkenswaard.  

We zijn om +/- 18.30 uur weer terug in Valkenswaard. 

 

De Kerstmarkt van Aken wordt jaarlijks gehouden in het traditionele centrum van Aachen 

(Aken). Tijdens de kerstmarkt kun je in het centrum van Aken de sfeervolle kerstmarkt vinden. 

Tientallen gezellige kraampjes met kerstversieringen, hapjes en drankjes. Verdere 

bezienswaardig zijn o.a. de Dom, het Rathaus, het stadstheater, het Haus Löwenstein. 

De kosten zijn € 20.00 p.p.  

Deze prijs is incl. koffie/thee met iets lekkers op de heenreis.  

Contante betaling tijdens de inschrijving. 

 
Let op! De inschrijving wordt gehouden op dinsdag 12 november: 

- voor KBO Valkenswaard in “d’n Turfberg” v. d. Clusenstraat  
van 10.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur. 

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

- voor KBO Dommelen in De Bommel van 13.30 tot 14.30 uur.   
Als U zich hebt aangemeld, en door welke omstandigheid niet deel kunt nemen, dan 

graag dit doorgeven. Uiteraard is deelname aan de reis geheel voor eigen 
verantwoordelijkheid. KBO is niet aansprakelijk voor geleden schade. 
 

Voor ons archief maken we tijdens de reis foto’s. I.v.m. de wet op de privacy moeten wij 
U vragen of U bezwaar hebt om gefotografeerd te worden. 

 
Teruggave van het betaalde bedrag is in speciale omstandigheden mogelijk. U krijgt dan 
het betaalde bedrag minus de gemaakte kosten terug. Annulering van de reis is voor Uw 

eigen risico. De reiscommissie wenst U een hele mooie dag. 
 

Voor eventuele vragen of inlichtingen neem dan contact op met:  
Jan Geurts e-mail: kbovalkenswaardactiviteiten@gmail.com of tel. 040–204 25 40 
 

*********************** 

INSCHRIJFSTROOK;    Graag heb ik 1* / 2* kaartjes voor de Kerstmarkt  

op 4 December 2019 naar Aken Duitsland  

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

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

Mobiel tel: 00316-…………………………….  Mobiel tel.: 00316-…………………………….. 

Opstappen:  

O  08.45 Zoete Inval O  09.00 uur Martinusplein Dommelen  O 09.15 op de 

Markt  

O  Aankruisen wat van toepassing is. 

Ik/we heb(ben) wel / geen bezwaar om gefotografeerd te worden. 

O  Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

http://www.kerstmarkt-aken.nl/

