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 dinsdag 23 juni  Zomerfeest 

Helaas moeten we u vanwege de huidige omstandigheden mededelen, dat ons 
zomerfeest, gepland in juni, niet door kan gaan. 

 dinsdag 7 juli  Kienmiddag Dorpshuis, 13.30u 

Het kienen gaat op 7 juli niet door. 

 

 

 

Onze jarige(n) 

De volgende leden vieren in juni of juli een 

kroonjaar: 

Anke vd Ven-Kemperman  9 juni 70jr 

Nel Evers-Janssens  18 juli 70jr 

Alle andere jarigen in deze beide 

zomermaanden proficiat! 

Pastoor Felie Spooren  

is weer opgenomen in het ziekenhuis met 

hartritmestoornissen, mogelijk wordt er een 

pacemaker geplaatst. 

Als dat achter de rug is kan een nier operatie 

gepland worden. Er is geen bezoek mogelijk 

en ook telefonisch is hij niet bereikbaar. 

Jac Spoorenberg  

heeft een grote operatie ondergaan en verblijft 

momenteel voor revalidatie op Kempenhof. 

Ook hier is geen bezoek mogelijk. 

Wij wensen hen beiden heel veel sterkte en 

beterschap toe.  

 

Het is natuurlijk wel mogelijk om per post iets 

te laten weten. 

 

Dorpshuis gaat open op di. 2 juni 2020 

Na maanden gaan de deuren van ons 

Dorpshuis weer open. 

Fijn dat jullie weer mogen komen. 

Er is echter veel veranderd. 

De landelijke richtlijnen kennen we wel, zoals 

niezen in je elleboog, papieren zakdoekjes 

gebruiken, 1,5 m afstand houden, bij klachten 

thuisblijven. 

In het Dorpshuis zijn ook een aantal aan-

passingen gerealiseerd: 

- Telefonisch aanmelden bij Petra van Kuijk. 

Telefoon: 040-7800211 

- Vanaf 10 minuten voor aanvang mag je 

naar binnen via de hoofdingang (bij de 

peuterspeelzaal) 

- Bij het binnenkomen handen reinigen. 

- Daarna naam en telefoonnummer noteren. 

Bij klachten mag je niet naar binnen. 

- Eénrichting verkeer wordt aangegeven 

middels pijlen op de vloer. 

- Zitplaatsen zijn aangegeven. 

- Consumptie bestellen en meenemen vanaf 

de bar. 

- Voorlopig contant betalen met gepast geld. 

- Toiletgebruik: 1 persoon tegelijk. Zie bordje 

BEZET/ VRIJ. Hier wachten als toilet bezet 

is. 

- Het pand verlaten aan de voorzijde 

(parkeerplaats). 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Wat mogen we doen? 

Kaarten kan nog even niet, maar we kunnen 

in ieder geval wel bij elkaar komen om een 

kopje koffie of thee te drinken en samen praten 

over alles wat we nu meemaken. Van tevoren 

aanmelden bij Petra van Kuijk. 

Biljarten kan wel, maar daarvoor moet er wel 

een protocol worden opgesteld. 

Dus biljarters, denk hierover na en zet op 

papier welke maatregelen jullie willen nemen 

om het biljarten veilig te laten verlopen. Het 

protocol bespreken met Pieter. 

Ook voor de andere activiteiten geldt, dat er 
een protocol moet worden opgesteld. Dus dat 
geldt voor het jeu de boules, het darten, het 
kienen. 

 

 

 

Beste leden, 

Helaas hebben wij in overleg met de 

reiscommissie moeten besluiten om de 

zomerreis, die gepland stond op 08-07-2020 

niet door te laten gaan. 

De busonderneming heeft nog niet 

aangegeven dat zij kunnen of willen gaan 

rijden. Ook het aantal passagiers voor de lunch 

en diner zal te groot zijn voor de betreffende 

restaurants en het te bezoeken museum. 

Bovendien vinden wij het nog niet verantwoord 

om nu al een reis te organiseren en u aan de 

risico's bloot te stellen. 

Heel jammer, maar het kan nu even niet 

anders. 

Wij wensen u een mooie zomer en een goede 

gezondheid. 

Bestuur KBO Kring gemeente Valkenswaard. 

Bezorging ONS 

Tot op heden vindt de bezorging van ONS en 

Om te weten plaats in de eerste week van de 

maand. 

KBO Brabant gaat vanaf juli 2020 over tot het 

verspreiden van ONS magazine aan het eind 

van de maand. Het is immers logischer om 

een maandblad vóór het begin van de maand 

te ontvangen. Er wordt gestart met verzenden 

aan het einde van de maand met de editie van 

augustus 2020. 

Daardoor zult u ook Om te Weten voortaan 

aan het einde van de maand – tegelijk met 

ONS - ontvangen. 

 

 

 

Wie weet Waar    2020   Foto # 6 

In de vorige Om Te Weten was in plaats van 

het zoeken van een foto, een kruiswoordpuzzel 

geplaatst.  

De oplossing hiervan was: PUZZELPLEZIER. 

Er zijn een 10-tal inzendingen ontvangen. 

Dit geeft aan, dat dit bij velen welkom was. 

Vandaar, dat er weer een puzzel is geplaatst. 

 

Tevens ook een foto om te zoeken:  

Wat is het en waar staat dit? 

Deze nieuwe foto is genomen op een plekje in 

de omgeving van Borkel en Schaft. 

Wie het weet, kan de goede oplossing van foto 

en/of puzzel insturen voor einde van deze 

maand naar e.van.meijl@hetnet.nl of een 

briefje in de bus op Schafterdijk 40. 

Je kunt er een leuke prijs mee winnen. 

 

 

 

mailto:e.van.meijl@hetnet.nl


3 
 

Ons Gesprek: in gesprek over levensvragen 

Onlangs verscheen een artikel met bijbehorende foto in het ED: “In gesprek met ex-

coronapatiënten – vooral luisteren”. Elly Verhees - lid van KBO Dommelen - is één van 

de vrijwilligers die door KBO-Brabant hiervoor is opgeleid.  

Vorig jaar oktober heeft Elly zich als vrijwilliger aangemeld om de opleiding te volgen. In 

haar werk als coach heeft zij al veel levensvragen mee mogen bespreken. “Het blijkt 

vaak een hele opluchting of zelfs bevrijding te zijn om je hart te luchten. Om je uit te 

spreken over wat je op je lever hebt.” 

Wij zijn er om te luisteren en te helpen waar we kunnen. 

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. We blikken terug op ons leven, op 

dingen die zijn gebeurd, op keuzes die we hebben gemaakt, hebben we het goed 

gedaan?  

In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere levensvragen aandienen, bijvoorbeeld 

doordat we niet op een voor ons passende manier afscheid hebben kunnen nemen van 

een geliefde. Maar ook wat het voor uitwerking op ons heeft, dat we zolang in ‘sociaal 

isolement’  zitten. 

Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten.  

Speciaal daarvoor is het project Ons Gesprek opgezet door KBO-Brabant. 

 

Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neem dan via KBO-Brabant 

contact op met beleidsmedewerker Eva Geelen (073-6444066).  

U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u bezighouden, waarna Eva u in 

contact brengt met één van de, speciaal daarvoor opgeleide, vrijwilligers. 

 Tijdens deze corona-tijd alleen telefonisch, geen bezoek aan huis 
 Maximaal 6 à 8 gesprekken met de vrijwilliger 

 Voor leden en niet-leden 
 Gesprekken zijn gratis 

“Als één van de elf opgeleide vrijwilligers sta ook ik klaar om het ‘Gesprek over het 

Leven’, Ons Gesprek aan te gaan.  

Het blijkt fijn te zijn om je hart eens te luchten, om je verhaal te vertellen tegen een 

vreemde. Iemand, die niet bevooroordeeld is en ook zonder oordeel kan luisteren naar 

het verhaal dat je te vertellen hebt. Door samen het gesprek aan te gaan, kunnen we 

meerdere kanten van het verhaal belichten, zodat er wellicht nieuwe inzichten ontstaan.  

Uiteindelijk zal onrust of twijfel kunnen worden omgezet in duidelijkheid en acceptatie. 

Samen komen we er uit…..” 
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BIEST   IMPRESSIE  NOEMER 

BONJE   INZET   ONDANK 

BRONS  JACQUET  OORKONDE 

CYNICUS  JAMBE  OUDHEID 

DINER   JANKEN  PEKELVLEES 

EITJES   JAPON  PERCENT 

ENORM   KENBAAR  POCHER 

ENTER    KIESKAUWER ROEIER 

ESCADRILLE   LICHTBAKEN  RUCHE 

GELUK    MORBIDE  RUITJE 

GENEREUS   MYXOMATOSE SKEELER 

GEVAARTE   NAASTEN  STELSEL 

GITARIST   NADRUK  VERHARDING 

ILIAS    NARCIS  ZETEL 

 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in 
alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar 
ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De 
overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de 
oplossing. 

 

 
 

 

 
Foto: Gerard Houben 


