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Dinsdag 1 sept  Kienen (zie verderop) 
11 sept  Gez. eten Dorpshuis 
26 sept  Seniorenmarkt Valkenswaard 
29 okt  KBO Ledendag Kring Valkenswaard 
3 dec  Kerstreis KBO Kring Valkenswaard 

 

 

Onze jarige(n) 

Deze maand vieren de volgende leden een 

kroonjaar: 

Jan van Deursen  16/9 80jr 

Mien Kwinten-Rijkers 26/9 85jr 

Ellie Hoeks   28/9 65jr 

Alle jarigen in september van harte proficiat! 
 

 

Bericht Marianne Ahrens 

Ons lid Marianne Ahrens verblijft momenteel in 
verzorgingshuis Brunswijck in Eindhoven om te 
revalideren na een flinke operatie. We wensen 
haar heel veel sterkte met haar herstel en 
hopen, dat ze spoedig weer in Borkel en 
Schaft zal zijn. 
 

 

Woordje van Jac 

Beste leden van KBO afdeling Borkel en 
Schaft  
 
Heel hartelijke dank aan u allen! 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om 
mijn dank uit te spreken voor uw steun die ik 
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in 
Kempenhof. 
Het moeten missen van een been is niet niks. 
Het zet je hele leven op zijn kop. Alle dingen 
die vroeger heel gewoon waren zijn plotseling 
niet meer bereikbaar.  
 

 
Mede dank zij uw welgemeende beterschaps-
wensen in de vorm van een kaartje, briefje, 
bos bloemen en/of fruitmanden hebben 
geholpen om de moed niet op te geven. 
Inmiddels hebben de mensen van Kempenhof 
mij geleerd om weer volledig zelfstandig thuis 
te kunnen functioneren. Ook is het traject op 
Blixembosch gestart voor een prothese, zodat 
ik straks ook weer een beetje normaal kan 
lopen. Nogmaals dank aan u allen en ik hoop, 
dat ik u in de naaste toekomst weer kan 
ontmoeten bij een van onze KBO activiteiten. 
 

Jac Spoorenberg 
 

 

Activiteiten 

We zouden op dinsdag 1 september a.s. weer 

een kienmiddag willen organiseren, met 

uiteraard de nu geldende regels betreffende 

het coronavirus in acht nemend. Voorwaarde 

is wel, dat er voldoende deelnemers van 

onze eigen KBO-afdeling hieraan mee willen 

doen. 

Wilt u op 1 september komen kienen, geef dit 
dan vóór 28 augustus door aan  
Petra van Kuijk, tel.: 040-7800211 of via 
p.v.kuijk@hotmail.com. Mocht de kienmiddag 
niet doorgaan, dan laten we u dat zo snel 
mogelijk weten. 
 

 

Automaatje 

ANWB AutoMaatje Valkenswaard is weer van 
start gegaan. 
De deelnemer belt uiterlijk twee werkdagen 
van tevoren met ANWB AutoMaatje  
Valkenswaard (06-20862803).    
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Het telefoonnummer is op werkdagen  
bereikbaar tussen 08.30 uur  en 12.30 uur.  
Ze kunnen ritten rijden, en dat is het 
uitgangspunt vanaf de start, mits ze een 
beschikbare chauffeur hebben. 
Deelnemers moeten zelf zorg dragen voor een 
mondkapje tijdens de rit. Indien je begeleiding 
nodig hebt voor bijvoorbeeld het bezoeken van 
de huisarts, ziekenhuis of winkel, dan moet je 
als deelnemer zelf er voor zorgen dat er een 
begeleider aanwezig is. 
 

 

Informatie 

We willen u door middel van Om te Weten zo 

goed mogelijk informeren over allerlei 

activiteiten betreffende onze vereniging. Maar 

er zijn natuurlijk nog heel veel meer 

onderwerpen, die voor ons als senioren 

belangrijk zijn en de moeite waard zijn om 

erover geïnformeerd te worden. Dit zijn er 

echter te veel om te vermelden in ons blad Om 

te weten. Daarom raden wij u aan, om het blad 

Ons, wat u elke maand ontvangt van KBO 

Brabant, goed door te nemen. Elke maand 

staan hier allerlei actuele onderwerpen in, die 

er voor ons senioren toe doen en waardoor u 

goed op de hoogte blijft.  

Ook op de websites van KBO Brabant en 

KBO Kring Valkenswaard kun je allerlei 

informatie vinden. (www.kbo-brabant.nl of 

www.kbo-valkenswaard.nl)  

 

 

 

Wie weet Waar 

Vorige foto nr. 8 genomen bij Sportparkdreef 17. Er is één goede inzending ontvangen.  
Hierbij een nieuwe foto nr.9, genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft.  

  

Foto:  Bert v Meijl 

http://www.kbo-brabant.nl/
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Senioren en Veiligheid (KBO ) 

Maak het ze niet te makkelijk! 

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te informeren 

over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en 

Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel 

mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.   

 

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder 

slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere.  

 

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel 

mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat 

het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  

 

Wat kunt u in de maand september verwachten 

 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

 Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o Week 36 (1/9 t/m 7/9)  :  Meekijken bij pinnen 

o Week 37 (8/9 t/m 14/9)  :  Babbeltrucs 

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

 Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er 

worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-

programma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt 

deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38); 

 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, 

met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze 

webinars geplaatst.  

 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed 

aan de onderwerpen; 

 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.  

 

Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers 

van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar 

beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw 

telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  

 

Nieuwe puzzel  (Z.O.Z) 

Vele leden puzzelen graag. De oplossing van de puzzel van vorige maand is:    zomerperikelen  

Er zijn 6 inzendingen ontvangen.  

Weet je de oplossing van de puzzel of de foto? Laat het ons weten. Je kunt er een leuke prijs mee 

winnen.  

Goede oplossingen insturen voor 15 september (e.van.meijl@hetnet.nl ) of een briefje inleveren op 

Schafterdijk 4. 
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