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 GEEN 
                 AKTIVITEITEN 
                                                       IN 

                                               APRIL 

 

 

 

Onze jarige(n) 

De volgende leden vieren deze maand een 

kroonjaar: 

Sjaan Diels-Cox         4 apr  85jr 

Jaantje Boudewijns-Kuijlaars 16 apr  85jr 

Alle andere jarigen in april proficiat  

Rectificatie 

In “Om te weten” van maart werd abusievelijk 

vermeld, dat Anke van de Ven in maart een 

kroonjaar vierde. Dit is echter pas in juni.  

Onze excuses hiervoor.  

 

 

Deze uitgave van Om te weten ziet er wel wat 

anders uit dan we gewend zijn. Door alle 

richtlijnen van het RIVM in verband met het 

coronavirus, moeten we u laten weten, dat alle 

activiteiten in april, die vermeld staan in het 

jaarboekje, zijn afgelast. Ook de foto “Wie weet 

waar” zullen we dit keer niet plaatsen. We 

hopen, dat iedereen toch deze moeilijke 

periode doorkomt. Houd je aan de richtlijnen 

en heeft er iemand hulp nodig, kijk dan op de 

bijgevoegde informatie  

“Zorgen voor elkaar dat doen we samen”, 

wat u kunt doen, om deze hulp te krijgen. 

 

 

Kijk ook op de website www.kbo-

valkenswaard.nl en op Facebook 

www.facebook.com/KBOBorkelenSchaft voor 

meer informatie.  

Iedereen heel veel sterkte toegewenst in deze 

sombere tijd, die hopelijk snel voorbij gaat.  

 

 

Artikel woningbelang 

Inloopmiddag voor vragen over huurprijzen van 

Woningbelang. Ieder jaar voor 1 mei ontvangt 

u van Woningbelang een brief waarin staat hoe 

hoog uw huurverhoging wordt. Veel mensen 

hebben hier vragen over. Hoe wordt mijn 

huurprijs bepaald? Waarom betaal ik meer dan 

mijn buurman? Waarom is mijn huurverhoging 

hoger of lager dan vorig jaar? Etc. 

Heeft u ook een vraag over uw huurverhoging? 

Twee medewerkers van Woningbelang komen 

naar Trefcentrum D’n Turfberg (Van der 

Clusenstraat 4a) om uw vragen te 

beantwoorden. Op dinsdag 19 mei tussen 

14.00u-16.00u. Loopt u dus gerust even 

binnen. Zij helpen u graag verder. 

Het zou mogelijk kunnen zijn, dat deze 

bijeenkomst nog wordt afgezegd i.v.m. het 

coronavirus. 

We houden u hiervan op de hoogte. 
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Nieuws van de Huiskamer 

Op 19 maart jl. zou een paasactiviteit 

gehouden worden in de Huiskamer. Door alle 

regelingen i.v.m. het coronavirus is dit helaas 

niet door kunnen gaan. 

Omdat er al wel allerlei benodigdheden 

hiervoor waren aangeschaft, is besloten om 

hier toch iets mee te doen. In samenwerking 

met de werkgroep zorg hebben enkele 

enthousiaste vrijwilligers met de ingekochte 

spulletjes een beperkt aantal paasstukjes 

gemaakt. Deze stukjes worden  aan 

verschillende bewoners uit ons dorp, zoals 

zieken, alleenstaanden en mensen die een 

extra steuntje kunnen gebruiken, aangeboden. 

Hierdoor zijn de spulletjes niet voor niets 

aangekocht en geven we de mensen, die  een 

stukje ontvangen, namens alle inwoners  een 

extraatje en laten zo weten, dat er ook in deze 

moeilijke tijd aan hen wordt gedacht.  

 

 

 

 

Praatje met een Maatje van Cordaadje 

Een luisterend oor voor iedereen. 
 
In deze tijd van het coronavirus staan heel veel 
mensen op om elkaar te helpen. En daar 
mogen we met zijn allen enorm trots op 
zijn!  Vanuit onze maatschappelijke rol als 
welzijnsinstelling willen wij ook een steentje 
bijdragen. 
Vanaf maandag 30 maart start Cordaad 
Welzijn voor iedereen uit Valkenswaard, 
Cranendonck en Heeze-Leende met ‘Praatje 
met een Maatje van Cordaadje’. 
 
Via telefoonnummer 040-2071540 kun je in 

contact komen met een vrijwilliger van 

Cordaad Welzijn, die een luisterend oor biedt 

en met je meedenkt.  Bellen kan van maandag 

tot en met vrijdag tussen 09.00u en 12.00u.  

Ben jij of ken jij mogelijk iemand, die hier 

gebruik van wil maken, attendeer hem/ haar 

hier dan gerust op.  

 

Bericht van Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

Reisverbod België 

In België geldt in verband met het coronavirus 

een reisverbod. Niet-essentiële verplaatsingen 

zijn daar nu verboden. Als mantelzorger ben je 

een informele hulpverlener en in zoverre oefen 

je een cruciaal beroep uit. Mensen met een 

cruciaal beroep mogen gebruik maken van een 

speciaal Vignet dat wordt uitgegeven  door 

het Nationaal Crisiscentrum van België. Dit om 

oponthoud bij de grens te voorkomen. 

Ben je mantelzorger voor iemand in België of 

woon je in België en moet je voor het verlenen 

van mantelzorg juist in Nederland zijn? Laat 

het ons weten. Als je als mantelzorger bij ons 

geregistreerd staat, kunnen wij je een Vignet 

toesturen. 

Moet je de grens over? Neem dan ook je 

mantelzorgpas mee. Dit is het bewijs dat je 

ingeschreven staat bij het Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht. Hiermee kun je aantonen 

dat je mantelzorger bent. 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht 
info@mantelzorgverlicht.nl  
Eindhoven tel.: 0880031288  
Valkenswaard tel.: 0880031168 

 


