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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  dec 2019  -  #12 
 

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 

  

 dinsdag  10 dec  Opgeven Kerstviering Dorpshuis 13.30u 

 donderdag  12 dec  Kerststukjes maken. Huiskamer 13.30u 

 dinsdag  17 dec  Kerstviering Dorpshuis 13.30u 

 maandag  6 jan  Presentatie Kringreis 2020 Heeze 

 di 14jan t/m zo 19 jan  Senioren Expo Koningshof Veldhoven 

 dinsdag  21 jan  Jaarvergadering KBO, Dorpshuis 13.30u 

 volgende kienmiddag  dinsdag 7 jan, Dorpshuis, 13u30 
 

 

 

Nieuwe leden 

Er heeft zich een nieuw lid aangemeld: 

Mevr.  Marianne Hautus  

Welkom bij onze KBO en we hopen, dat we 

elkaar vaak treffen bij onze activiteiten.  

Overleden 

Gerard van Dijk 

Veel sterkte aan de familie toegewenst.   

Het ledental is nu 126 personen.   

Onze jarige(n) 

Deze maand vieren de volgende leden een 

kroonjaar. 

Willy Smolders                  13  dec  85 

Harrie Jansen                   15  dec  65 

Alle andere jarigen in december 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.  
 

 

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 211 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:e.van.meijl@hetnet.nl
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Kennen wij uw emailadres al? 

Zoals u ongetwijfeld weet wordt steeds meer 

informatie via internet verspreid. Ook wij als 

afdeling ontvangen meer en meer informatie via 

internet die ook voor u van belang kan zijn. Om 

deze allemaal op te nemen in Om te Weten is bijna 

ondoenlijk. Om u toch goed geïnformeerd te 

houden, willen wij deze informatie graag aan u ter 

beschikking stellen via internet. Wij moeten dan wel 

uw email adres hebben. 

Daarom bij deze het verzoek om z.s.m. uw geldig 

email adres door te geven aan onze voorzitter 

Bert van Meijl, te bereiken via e.van.meijl@hetnet.nl  

Hij neemt u dan op in zijn bestand en u ontvangt 

dan deze informatie, waaronder KBO-actueel, wat 

elke twee weken verschijnt. 

Om te voorkomen dat uw emailadres via deze 

informatieverstrekking bij anderen bekend wordt, 

zullen de adressen in een zogenaamd “blind copy” 

worden opgenomen. Zodoende is niet te zien wie er 

allemaal op de verzendlijst staan.  

 

 

Het jaar is bijna voorbij 

Nog enkele weken en dan zit het jaar er weer op. 

Een moment om het jaar te overwegen.  

Een jaar is voorbij, waarin van alles is gebeurd. Er 
zullen best wat dingen verlopen zijn, die we liever 
anders hadden gezien, maar ook gebeurtenissen 
die heel goed zijn geweest. Dat stemt tot 
tevredenheid. Zo is het ook bij de KBO. 

Als bestuur kunnen we met tevredenheid terug zien 
op een actief verenigingsjaar. Er was voldoende 
deelname aan de wekelijkse en de periodieke 
activiteiten. Maar het kan en mag meer zijn. 
Mogelijk is er voor jou iets bij, waar je interesse 
voor hebt. Laat het ons weten en doe mee. We 
willen graag weten wat er leeft bij de leden.  

Op het einde van een jaar gaan allereerst onze 
gedachten naar de leden die ons ontvallen zijn. Alle 
sterkte voor al diegenen die een dierbare hebben 
verloren of die door ziekte zijn getroffen. Hopelijk 
kan de deelname aan één van de vele activiteiten, 
die in KBO verband worden georganiseerd een 
troost bieden en daardoor uw verdriet wat 
verzachten.  

De georganiseerde activiteiten zijn alleen mogelijk 
geweest dankzij de betrokkenheid en inzet van vele 
leden, van diverse werkgroepjes, die met van alles 

en nog wat hebben bijgedragen aan het succes. 
Ieder met zijn of haar mogelijkheden, alle 
waardering en veel dank daarvoor. 

Onze zorgen gaan ook naar de toekomst. 

Als bestuur hebben we aanvulling nodig. Er bestaat 
dringend behoefte aan jongere leden, die het 
bestuur gaan versterken. De oudere leden doen 
ontzettend hun best, maar kunnen niet altijd alles 
meer uitvoeren, zoals ze dat konden, toen ze nog 
wat jonger waren. Het vele werk, dat er verzet 
wordt, mag niet ten koste gaan van de gezondheid 
van onze leden en daardoor ten koste van onze 
vereniging. En de vraag is, willen we dat. De 
gevolgen gaan naar de jeugd van nu, die krijgen 
later de rekening en is dat de bedoeling?  

Ik denk van niet. We moeten er samen iets van 
maken, jong en oud.  

Zo blijft onze seniorenvereniging actief en vitaal en 
zo gaan we in het nieuwe jaar verder. 

Rest mij nog u en de uwen prettige feestdagen toe 
te wensen en natuurlijk een goed uiteinde en alle 
goeds voor het nieuwe jaar. 

Namens het bestuur van uw vereniging,  

Bert v Meijl  
 

 

CONTRIBUTIE 2020 

Beste KBO leden. 

Bij deze het vriendelijke verzoek om de contributie 

2020 van € 25,- per persoon over te maken op 

rekening  

NL22 RABO 0108 2026 74  t.n.v.  

KATH. BOND VAN OUDEREN AFD. BORKEL 

Graag voor 15 januari 2020. 

Graag zien wij uw betaling tegemoet, waarvoor 

onze vriendelijke dank. 

Frans van der Mierden 

Penningmeester KBO Borkel en Schaft 

 

 

Kerstviering 

Als het Sint-Nicolaasfeest strakjes weer voorbij is 

en de kindertjes goed getrakteerd zijn, komt het 

kerstfeest dichterbij. De voorbereidingen zijn in 

volle gang. Ook bij de KBO heeft het zijn volle 

aandacht. Op 17 december is onze jaarlijkse 
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kerstviering in het dorpshuis. De uitnodiging vindt 

u als bijlage bij deze Om te weten. 

Ook willen we aanwezig zijn bij het gezamenlijk 
kerstfeest wat gevierd wordt op 21 december. 

 

IT’S A MERRY LITTLE CHRISTMAS 

Op 21 december wordt er door horeca en 

plaatselijke verenigingen rondom kiosk, molen en 

kerk een kerstactiviteit georganiseerd van 17.00u 

tot ongeveer 20.00u. 

Er wordt live muziek gespeeld door Bigband 

Nightshift, er zijn diverse kinderactiviteiten en alles 

wordt in een vrolijke kerstsfeer aangekleed, onder 

het motto: It’s a merry little Christmas.  

Iedereen is van harte welkom om deze activiteit te 
bezoeken. Toegang gratis.  
 

 

KIENEN 

Op 7 januari 2020 wordt er weer een kienmiddag 

georganiseerd in Dorpshuis D’n Teut vanaf 13.30u 

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.  
 

 

GEHEUGENSTEUN 

Aandacht pakken 

Aandacht is voor veel mensen het mooiste cadeau 
dat je kunt krijgen. Niet alleen met Sinterklaas. 
Maar hoe pak je dat in? Of moet je vragen: ‘Hoe 
pak je dat aan?’ Waarin verpak je een hoeveelheid 
aandacht? 
Op het eerste gezicht lijken dat misschien gekke of 
vreemde vragen. Als je daar met aandacht bij stil 
staat, kun je echter nog wel eens verrast worden. 
Bezoekers van de wekelijkse samenkomsten bij het 
“centrum voor aandacht” (in de Hofnar) weten daar 

veel van. Ook dat het een soort gymnastiek voor 
het geheugen is. Wat je aandacht geeft, groeit, is 
een bekend gezegde. Word je benieuwd? Of wat 
erin zit, er ook uitkomt? Deelnemers van het 
centrum voor aandacht pakken dit cadeau op 
vrijdagmiddag 6 december voor je uit, tijdens de 
inloop van GeheugensteuN in de vroegere leeszaal 
van de bibliotheek in Valkenswaard. 
 

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 bij burn-out, depressie, 

niet aangeboren hersenletsel of beginnende 

dementie). 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 14.00u – 
16.oou in de vroegere leeszaal van de bibliotheek, 
Hofnar 16 te Valkenswaard.  
 

 

DE OUDERENLIJN 

Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een 
makkelijke manier met elkaar in contact 
komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; 
fijne telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten 
leggen en, desgewenst, vriendschappen aangaan. 
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De 
Ouderenlijn van 15 december 2019 tot en met 15 
februari 2020 gratis 250 belminuten per maand aan 
deelnemers van De Ouderenlijn. Lidmaatschap van 
KBO-Brabant is niet nodig om deel te mogen 
nemen. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod 
vanzelf af en houdt deelname op. Natuurlijk is het 
mogelijk om daarna het abonnement op eigen 
kosten te verlengen (€ 15, - per maand, 
maandelijks opzegbaar). Wie hier meer over wil 
weten, kan zich melden bij Annie Roothans- van 
Son. Zij zorgt ervoor, dat u de volledige informatie 
krijgt over dit project. (tel.: 040-2068433 of email: 
annieroothans@onsbrabantnet.nl)  
 

 

KRINGREIS 2020 

KBO Kring Heeze – Leende organiseert met EMA 

Reizen een 10 daagse reis naar Oostenrijk van 16 

t/m 25 mei 2020. Op 6 januari 2020 zal er een 

presentatie worden gegeven over deze reis in 

Dorpshuis ’t Perron te Heeze. 

mailto:annieroothans@onsbrabantnet.nl
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4 
 

Hebt u belangstelling voor deze reis, geef dit dan 
door aan Annie Roothans- van Son. Zij zorgt 
ervoor, dat u de volledige informatie krijgt over deze 
reis.(tel.: 040-2068433 of email: 
annieroothans@onsbrabantnet.nl)  

 

Nieuwe uitgave boek Paulien Spierings 

Dat een boek meer keren wordt uitgegeven is niet 

zo bijzonder maar in dit geval wel. Bij de KBO in 

Borkel presenteerde Paulien voor het eerst haar 

boek, nog wat onwennig, maar alles bijeen boeiend. 

Onlangs is haar boek opnieuw uitgegeven in een 

wetenschappelijk reeks van het Katholiek 

DocumentatieCentrum (in Nijmegen).  

Heel veel uit de originele versie is overgenomen. 

Vooral de ontmoeting met de paus staat centraal. 

Het boek werd uitgereikt tijdens een studiemiddag: 

Vanaf de Zijlijn. De doorbraak van katholieke 

vrouwen. In 1999 had Pauline belooft dat ze na zou 

denken over de mogelijkheid om haar (uitgebreide 

archief) onder te brengen bij het KDC. Ze heeft er 

goed over nagedacht, want pas geleden is dat ook 

echt gebeurd.  

Ad Maas 
 

 

Maria-bijeenkomst van Eric Koolen 

Eric verzorgde bij ons een prachtige bijeenkomst 
over Maria. We luisterden naar zijn voordracht, 
zagen veel afbeeldingen, luisterden naar klassieke 
muziek over Maria en zongen een aantal 
Marialiedjes.  

Natuurlijk kwamen we uit op de ervaring dat Maria 
troost en kracht geeft en dat dat alles bijeen toch 
sterk  

te maken heeft met moederschap in het algemeen 
en ieders eigen moeder in het bijzonder. En zo 
kwamen we  

uit bij de schort en de scholk. De Lourdesreizen 
kwamen ook ter sprake. Een prachtige KBO-
bijeenkomst. In het tijdschrift Devotionalia is 
onlangs een geïllustreerd verslag gepubliceerd over 
deze bijeenkomst. In het Dorpshuis  

D’n Teut liggen een aantal exemplaren van dit 
boekje.  

 

 
 

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.  
 

 

JAARVERGADERING 

Op 21 januari 2020 wordt onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering gehouden in Dorpshuis D’n Teut 

vanaf 13.30u. 

Op deze vergadering worden ook nieuwe 
bestuursleden gekozen, die de plaats innemen voor 
aftredende leden. 

Bent u geïnteresseerd in een functie bij ons 
bestuur, laat dit dan een week voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt, weten aan de secretaris 
van de vereniging.   

De agenda en benodigde stukken worden begin 
januari aan u uitgereikt.  
 

 

SENIORENEXPO VELDHOVEN 

Wij maken u erop attent, dat de Senioren Expo 

wordt gehouden van dinsdag 14 tot en met 

zondag 19 januari 2020 in het 

Evenementencomplex Koningshof te Veldhoven 

met medewerking van KBO Brabant. Op vertoon 

van uw lidmaatschapspasje van de KBO krijgen alle 

KBO-leden een korting van € 4,- op de entreeprijs 

van € 10,-.  

De openingstijden zijn van 10.00u tot 17.00u.  

 

Ad Maas 
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