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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  okt 2019  -  #10 
 

www.kbo-valkenswaard.nl 

 

 

  dinsdagmorgen   Darten dorpshuis 10.00u 

 dinsdagmiddag   Soosmiddag. vanaf 13.30u  

 woensdagmiddag  Fietsen, Wandelen 13.30u 

 donderdagmiddag  Huiskamerproject 13.30-15.30u 

 vrijdagmiddag   Dansen in de Graver 14-16.30u 

 laatste zondag v/d maand Bijeenkomst alleen gaanden 

 woensdag  16 okt  Bedevaart H. Gerardus Majella, Weebosch 

 donderdag  24 okt  KBO-ledendag Graver, Valkenswaard, 9.30u 

 zondag  27 okt  H. Mis, KBO leden Nicolaaskerk 11u 

 zondag  27 okt  Brunch dorpshuis 11u 

 dinsdag              29 okt  Alzheimer café Dommelstroom 19.15u 

 woensdag  30 okt  Informatieavond “Dementie Vriendelijk ” 

 en woensdag  13 nov   Valkenswaard” in dorpshuis “d’n Teut” 

 donderdag  21 nov  Gespreksbijeenkomst geloof dorpshuis 13.30u 

 woensdag  27 nov  Gezamenlijk eten dorpshuis 

 woensdag  4 dec  Kerstreis, kerstmarkt Aken 

 volgende kienmiddag  Dinsdag 5 nov 13.30-15.30u 
 

 

Onze jarige(n) 

Een kroonjaar vieren deze maand: 

Tina van Maaren- 

van Lievenoogen  08 - 10  70 jr 
 

Bart van Dijk                    10 - 10  80 jr 
 
Jan Kuijpers                    20 - 10  90 jr 
 
 
Ook alle andere jarigen 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 
mailadres 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 21 
 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Rabo ClubSupport is 

van start! 

De stemperiode loopt van 27 september tot en 
met 11 oktober 2019. 
Zij die lid zijn van de Rabobank krijgen een 
brief thuis met een code waar je mee kunt 
stemmen op één van onze verenigingen van 
Borkel en Schaft.  
Dus laat je stem niet verloren gaan. Stem dus 
op KBO Borkel en Schaft. Leden die zelf 
geen computer hebben kunnen bij een van de 
kinderen of bij mij terecht om de stemmen te 
verdelen. Als het goed is heb je je stemkaart 
gekregen via de post of mail op 26 
september. 
Met vriendelijke groeten, 
Frans van der Mierden 
Penningmeester KBO Borkel en Schaft. 
 

 

Jeu de Boules wordt Darten 

 

 

 

 

 

Nu de herfst periode nadert, wordt het Jeu de 
Boules afgerond en wordt begonnen met een 
nieuwe Dart periode. Er kunnen nieuwe leden 
aansluiten, om in de winterperiode gezellig een 
potje te darten. Het is snel geleerd en goed 
voor beweging en geheugen. 

Het is wekelijks op dinsdag morgen van 
10.00u tot 12.00 uur in het dorpshuis. 

Bij goed buitenweer, is er nog jeu de boules, 
maar vanaf dinsdag 29 okt gaan we zeker 
darten. 

Ook interesse gekregen, laat het ons weten, of 
kom gewoon eens kijken. 

Truus v Meijl, E-mail e.van.meijl@hetnet.nl tel. 
040 2068 486  

 

Wie gaat mee wandelen? 

 

 

 

Op woensdag 30 oktober starten we weer met 
het wekelijks wandelen. Vertrek om 13.30 uur 
bij d’n Teut. Terug om 15.30u. 

Heb je interesse? 
Gelieve op te geven bij Bert v. Meijl.  
 

 

Aankondiging 

Ledendag 

 

 

 

 

 

Veilig wonen is goud waard 

Wil je hier meer van weten? 

Houdt U ook van lekker eten, en wilt U een 

plezierige middag meemaken? 

Kom dan naar de ledendag van de KBO op 

donderdag 24 oktober a.s. in zalencentrum “de 

Graver”. 

U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom. 

Vergeet niet uw toegangsbewijs mee te 
nemen, want zonder dit bewijs kunnen wij u 
helaas niet laten deelnemen. 

U kunt zich voor deelname inschrijven op 
dinsdag 15 oktober vanaf 13.30u tot 15.00u in 
d’n Teut bij Petra.  

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Met gelijktijdige betaling van de kosten voor 
deelname, zijnde € 17,50 per persoon.  

U ontvangt dan een genummerde 
toegangskaart, die u nodig hebt om te kunnen 
deelnemen aan de ledendag.  

Het programma van deze dag vindt u in de 
bijlage. 
 
Ook willen wij u nog attenderen op de H. Mis 
in de Nicolaaskerk op zondag 27 oktober 
om 11.00 uur. 

De intentie van deze Eucharistieviering is voor 
de levende en overleden leden van de KBO 
Kring gemeente Valkenswaard, dus ook voor 

uw welzijn. Hopelijk bent u ook hier aanwezig.  
 

 

Bedevaart naar H. Gerardus Majella op 
de Weebosch (Bergeijk) 

Op woensdag 16 oktober houden we weer 
onze jaarlijkse bedevaart naar de H Gerardus. 

De mis is om 9.30 uur. Indien u mee wilt gaan 
en wilt deelnemen aan het gezamenlijke kopje 
koffie bij de Gouden Leeuw op het Hof in 
Bergeijk, dan dient u zich vóór 13 oktober op 
te geven bij Dora Schellekens, Tel: 040-2068 
323. 

Ook als u vervoer nodig hebt om op de 
Weebosch te komen, moet u dit opgeven bij 
Dora. 

Wij wensen u een goede bedevaart toe.  
 

 

KIENEN 

De volgende kienmiddag van 2019 staat 
weer op stapel. Dit keer is dat op dinsdag 5 
nov. Zoals gewoonlijk starten we om 13.30 uur 
in dorpshuis “d’n Teut”. 

Wilt u zo goed zijn om bij binnenkomst direct 
door te lopen naar het lokaal waar het kienen 
plaatsvindt.  

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 spelen.  
 

 

Dansen in De Graver 

Vanaf vrijdag 20 september is het wekelijks 
weer mogelijk voor alle leden van de KBO in 
Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft 
om te dansen bij de Graver in de 
Kerstroosstraat te Valkenswaard. Alle senioren 
zijn welkom tussen 14.00u en 16.30u. 

Samen dansen is samen genieten. Zegt het 
voort en breng je kennissen en vrienden mee, 
zodat we er weer gezellige middagen van gaan 
maken.  

 

ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 

29 oktober 2019 
Dementie en veiligheid in het verkeer 

Mensen met dementie willen graag zo lang 
mogelijk blijven autorijden. Maar tot wanneer is 
het verantwoord zonder zichzelf en/of anderen 
in gevaar te brengen. Er kunnen uitgebreide 
tests worden gedaan, er kunnen hulpmiddelen 
worden aangeboden, maar dan nog blijft het 
onzeker. En vooral de stap om te stoppen 
vraagt vooral mentaal veel van de mensen met 
dementie. Onze gast Irene Smoor kent de ins 
en outs en heeft er veel ervaring mee. Zij is 
ouderenpsycholoog en bestuurslid van een 
lokale afdeling van Alzheimer Nederland. 
Locatie: café-zaal de Dommelstroom in 
Dommelen (Bergstraat 32). Het programma 
begint om 19.30u en eindigt om 21.00u. De 
zaal is open vanaf 19.00u. Toegang is gratis.  
 

 

Bent u al dementie-vriendelijk? 

In het kader van “Dementie Vriendelijk 
Valkenswaard” worden er 2 informatieavonden 
gehouden in Dorpshuis “D’n Teut” op 
woensdag 30 oktober en woensdag 13 
november 2019. U wordt uitgenodigd om aan 
één van deze avonden deel te nemen en er 
samen voor te zorgen, dat ook Borkel en 
Schaft dementie-vriendelijk wordt. 

Houdt uw brievenbus in de gaten voor meer 
informatie en opgave!  
 

 

Brunch/ lunch 

Op zondag 27 oktober willen we weer een 
brunch organiseren. 
Het team wil dit graag voor u bereiden, maar er 
moeten wel ten minste 10 deelnemers zijn.  
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De kosten voor deelname zijn € 7,50 per 
persoon te voldoen bij binnenkomst.  
We starten om 11.00 uur in dorpshuis D’n 
Teut. 
 
Indien u wilt deelnemen dan moet u zich voor 
20 oktober bij Annie Roothans,  
tel. 040 2068 433 of per e-mail 
annieroothans@onsbrabantnet.nl.  
Het team wenst u alvast een heel gezellige en 
smakelijke maaltijd toe.  
 

Zorgverzekering 

Binnenkort breekt de periode weer aan, waarin 
u veel informatie ontvangt over ziektekosten 
verzekeringen. Via de media wordt u op de 
hoogte gebracht, maar ook uw huidige 
verzekeringsmaatschappij zal u in november 
op de hoogte brengen over hoe uw 
verzekering er voor 2020 uit gaat zien, wat de 
aanpassingen zijn en wat de premie wordt.  

Als u deze ontvangen heeft, raden wij u aan 
uw polisvoorwaarden te vergelijken met 
andere verzekeringsmaatschappijen, maar 
zeker ook eens bij KBO-Brabant te gaan 
kijken. (www.kbo-brabant.nl) Zij hebben een 
nieuwe collectieve verzekering afgesloten met 
VGZ.  

Dit kan u voordelen opleveren! 

In november komt er een uitgebreid artikel in 
magazine ONS.  

Wij wensen u succes met het maken van uw 
keuze.  

KBO Kring gemeente Valkenswaard 

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 “Om te 
weten” van november.  

De Reiscommissie.  
 

 

Op 27-nov is er weer gezamenlijk eten 
in het dorpshuis 

Noteer die datum vast. 

Opgave in november 

 

 

 

Wist je dat? 

De herfst is nu echt begonnen! Een gezellige middag om samen herfstkransen te 

maken.  

Het is tijd om een leuke herfstkrans te maken. Gezellig samen bezig zijn en aan het eind een prachtig 

resultaat! U bent van harte welkom op donderdag 14 november om 13:30 uur. De deelname kost 

slechts €2,50  inclusief de materialen.  

Lijkt je dit leuk? Aanmelden vóór 6 november 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 

Het adres: Dorpshuis D’n Teut, Dorpstraat 55,  Borkel en Schaft  

Mocht je niet kunnen komen door een probleem met het vervoer, bel dan naar bovenstaande 

telefoonnummers. Wij kunnen je dan verder helpen.  

Wij hopen je te zien op 14 november! 

mailto:annieroothans@onsbrabantnet.nl
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:conniefranse@gmail.com
mailto:angelinecompen@hotmail.com
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Dementie en de kracht van de verbeelding 
Met ‘Strepen op het raam’ wil Stichting Zet overal in Brabant bewustwording rondom dementie 
vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving. Onder 
begeleiding van Stichting Zet gaan we na de voorstelling hierover in gesprek met het publiek. 

De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met (beginnende) 
dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst lijkt het om ‘gewone’ vergeetachtigheid 
te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie 
duidelijk. De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de absurde 
momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld.   

Zaterdag 9 november.  Aanvang 13.30 uur. 
Locatie: Huis van Waalre,  
             Koningin Julianalaan 19, Waalre 
 
Toegang gratis. 
 
Organisatie vanuit samenwerking dementienetwerk Waalre en Valkenswaard. 
  

 

Wie weet Waar     2019   Foto  nr 10 

Oplossing van de vorige foto, sept nr 9 

Een mooi opgeknipte struik in de voortuin bij Beugelstraat 53. Het wordt steeds interessanter en 

fanatieker onder de speurders. Er zijn 2 goede inzendingen 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: Frans van der Mierden

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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      KBO Ledendag 2019       

                            KBO Brabant 

 

De ledendag 2019 wordt  gehouden op donderdag  24-10-2019 in zalencentrum ,,De Graver”  

te           Valkenswaard                                 Zaal open om 9.30 uur       

Dit jaar is gekozen voor het thema: 

                ,, Veilig wonen is goud waard “  
In dit kader hebben wij een interessant en gevarieerd programma samengesteld. 

Wij hopen dan ook zoveel mogelijk leden te mogen begroeten.     

                                                   PROGRAMMA              

  9.30 uur Ontvangst met koffie en wat lekkers.   

  9.45 uur         Opening  door de dagvoorzitter Dhr. Bert van Meijl   

  9.50 uur         ,, Veilig wonen is goud waard “  Rabobank de Kempen zal met al haar deskundigheid 

                           hier een interessante lezing over verzorgen. 

                          Tijdens de pauze kunnen schriftelijke vragen worden ingediend. 

12.30 uur         Opening van een warm en koud buffet 

14.00 uur         Muzikaal optreden van Tonny Wijnands een goed bekende conferencier met 

  prachtige live muziek  uit de jaren 60-70  

15.45 uur         Trekking van de loterij met geweldige prijzen.      

16.15 uur         Afsluiting van de dag door de dagvoorzitter.  

Deelname aan deze dag kost € 17.50 per persoon.  

U kunt zich voor deelname inschrijven op dinsdag 15 oktober vanaf  13.30 -15.00 uur, in d’n 

Teut, bij Petra, met gelijktijdige betaling van de kosten voor deelname. U ontvangt dan een 

genummerde toegangskaart welke U nodig hebt om te kunnen deelnemen aan de ledendag. 

 

Naam: -----------------------------------                                   Naam -------------------------------------------- 

Adres: ------------------------------                                          Adres     -----------------------------------------  

  ……     Nummer toegangsbewijs                                         …… Nummer toegangsbewijs       


