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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  dec 2020  -  #12 
 

www.kbo-valkenswaard.nl 
 

 

 
 

DECEMBER  2020 
 
                            GEEN ACTIVITEITEN 

  

 

 

Onze jarige(n) 

Bijna op het einde van dit jaar hoopt 

Janine Jeurgens-Brunschot    30/12   75 jr 

een kroonjaar te vieren. 

Alle jarigen in december  

van harte proficiat ! 

 

Overleden 
 

De heer  Herman van Diejen  85 jaar, 
de heer  Jan Kuijpers   91 jaar 
 
Heel veel sterkte toegewenst aan de families 
 

Nieuw lid 
 

Mevr.  Marianne Wiegmans 

 

 

Beste KBO leden, 
 

Bij deze het vriendelijke verzoek om de 
contributie 2021 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 2021. Graag 
zien wij uw betaling tegemoet, waarvoor onze 
vriendelijke dank. 

Frans van der Mierden 

Penningmeester KBO Borkel en Schaft 

Rabo ClubSupport 
Hartelijk dank voor diegenen die op onze 
afdeling gestemd hebben. Wij hebben  daarmee 
onze kas gespekt in het jaar 2020 met € 262,99. 
 
Penningmeester: Frans van der Mierden. 

 

 

ADRESWIJZIGING 
 

Het emailadres van onze voorzitter de heer 

Bert van Meijl is gewijzigd in: 

bertentruusvanmeijl@gmail.com  

Indien uw adres wijzigt, of indien u een ander 
mailadres of telefoonnummer krijgt, dit graag 
z.s.m. doorgeven aan Bert van Meijl, tel. 
2068486 of bovenstaand emailadres.  

 

 

KORTINGEN 

Op de lijst met ondernemingen van KBO Kring 

Valkenswaard, staat ook vermeld Boeket-is-t 

in Dommelen. Onlangs hebben ze laten weten 

te stoppen met de zaak. Ze zijn nog open tot 

en met 28 november. 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:bertentruusvanmeijl@gmail.com
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MANTELZORGER 

Iemand die zorgt voor een zieke medemens, 
krijgt daar vaak veel dankbaarheid voor terug. 
Maar daarmee betaal je niet de extra reis- en 
andere kosten die je als mantelzorger maakt. Er 
zijn een aantal regelingen, die je daarbij kunnen 
helpen. 

Op plusonline is hierover een artikel te vinden. 
https://www.plusonline.nl/langer-zelfstandig-
wonen/mantelzorger-zo-regel-je-de-kosten 

Ook kunt u dit vinden via www.kbo-
valkenswaard.nl , onder Kbo Borkel en Schaft. 

Mocht je het artikel niet kunnen vinden, laat het 

weten via 040-2068433 of 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com 

Dan sturen we je het artikel toe. 
 

 

BUURTBUS 

De buurtbusvereniging heeft het voornemen 
om vanaf 7 december de buslijnen 276 en 277, 
die rijden tussen Achel-Borkel en Schaft-
Valkenswaard en Veldhoven en buslijn 257, die 
rijdt tussen Valkenswaard en Geldrop weer op 
te starten. Er worden momenteel 
beschermingsmiddelen voor zowel passagier 
als buschauffeur in de bussen ingebouwd. 

 

 

BLOED PRIKKEN 

De prikpost in Dorpshuis D’n Teut, die 
wekelijks op maandagochtend geopend was, 
verdwijnt definitief. De prikpost is al een tijdje 
gesloten vanwege corona, maar in de hele regio 
verdwijnen tientallen prikposten, waaronder die 
in het Dorpshuis. Diagnostiek voor U, die de 
prikpost faciliteerde, is bezig een aantal grotere 
posten te openen. De dichtstbijzijnde post 
voor Borkel en Schaft is De Winnenpoort in 
Dommelen. Op korte termijn zal er een post 
geopend worden in Valkenswaard. 

Moet u bloed laten prikken en bent u niet in staat 
om zelf naar een prikpost te gaan? Neem dan 
contact op met Diagnostiek voor U of uw 
huisarts om u thuis te laten prikken. Voor meer 
informatie of het maken van een afspraak, kunt 
u kijken op:  

www.diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-
bloedafname  

JAARVERGADERING 

We zijn gewend om in januari van het nieuwe 
jaar onze jaarlijkse ledenvergadering te 
houden. Momenteel is het nog moeilijk te 
voorspellen, hoe de situatie in januari zal zijn. 

Daarom hebben we besloten om de 
ledenvergadering in januari niet door te laten 
gaan. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent het 
coronavirus, laten we u weten wanneer deze 
vergadering wel doorgang kan vinden. 

 

 

PRIJZENFESTIVAL 

In ONS van november en ook in ONS van 
december kunt u lezen over het prijzenfestival. 
Deze win-actie is georganiseerd door de 
partnerorganisatie van KBO-Brabant in overleg 
met KBO-Brabant. Omdat KBO-Brabant geen 
(e-mail)adressen van leden verstrekt aan 
derden, wil hun partner graag via de win-actie 
zoveel mogelijk adressen verzamelen voor de 
nieuwsbrief Ons Ledenvoordeel. Vandaar dat 
van deelnemers wordt gevraagd zich in te 
schrijven voor de nieuwsbrief.  

Omdat enkele (bestuurs)leden aan KBO-
Brabant hebben gevraagd een oplossing te 
bedenken voor leden, die zelf niet digitaal actief 
zijn en ook niemand in hun netwerk hebben op 
wiens e-mail adres ze kunnen deelnemen aan 
de win-actie, heeft KBO-Brabant in overleg met 
hun partner de volgende oplossing bedacht:  

Leden die geen e-mailadres hebben en toch 
graag willen deelnemen aan Ons 
Prijzenfestival, kunnen de KBO-klantenservice 
bellen op (085) 486 33 63. Hun naam wordt dan 
geregistreerd en zo dingen ze alsnog mee naar 
een prijs.  

Ook leden die wel een e-mailadres hebben, 
maar hulp nodig hebben, kunnen naar dit 
nummer bellen. De medewerkers van de KBO-
klantenservice helpen graag en doen zo nodig 
de registratie voor hen. 

Deelname is mogelijk tot en met 30 december 
2020, en uiteraard is de KBO-klantenservice 
alleen bereikbaar op werkdagen. 

 

https://www.plusonline.nl/langer-zelfstandig-wonen/mantelzorger-zo-regel-je-de-kosten
https://www.plusonline.nl/langer-zelfstandig-wonen/mantelzorger-zo-regel-je-de-kosten
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
http://www.diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-bloedafname
http://www.diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-bloedafname
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PENSIOENRECHTEN 

Verzoek van KBO-Brabant om informatie 
aan onze leden inzake rechtszaak 
pensioenen  

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant 
(125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud 
(1.000 donerende sympathisanten) een 
bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat 
aangespannen over de Pensioenwet die naar 
onze mening strijdig is met de Europese 
pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse 
vertraging opgelopen door reguliere wachttijden 
bij de rechtbank en verlenging daarvan als 
gevolg van corona, maar op 27 november a.s. 
vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den 
Haag. Voor nadere informatie over deze 
procedure verwijzen wij u naar de informatie op 
onze website https://www.kbo-
brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag 
willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 
seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen 
opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen 
van een van de volgende fondsen: 

• SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

• Pensioenfonds Detailhandel 

• Pensioenfonds Metaal en Techniek 

• Pensioenfonds van de Metalelektro 

• Algemeen Pensioenfonds Centraal 
Beheer 

• Pensioenfonds PNO Media 

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van 
KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of 
meer van de bovengenoemde fondsen, zou u 
zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-
mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of 
telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de 
gegevens uitsluitend om ons belang als eisers 
verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt 
nodig blijken. Graag vóór 26 november! 

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons 
van dienst zou willen zijn.    

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant. 
 
 
 

Bewaarbijlage zingeving bij 
decembernummer Ons 

In ledenmagazine Ons van december zit een 
bijzondere special over zingeving. Want 
december is altijd al een tijd om terug te blikken 
en vooruit te kijken. Nu misschien wel meer dan 
ooit. Bovendien staat zingeving volop in de 
aandacht: zingeving blijkt namelijk bij te dragen 
aan gezond ouder worden en aan welbevinden. 

Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over 
geloof of over de laatste levensfase. En doordat 
we met zijn allen langer thuis wonen, is er ook 
meer behoefte aan zingeving in de thuissituatie.  

Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers 
opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek 
gaan over levensvragen. Want een goed 
gesprek kan veel teweeg brengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de 
bewaarbijlage. En goed nieuws voor leden van 
KBO Kring Valkenswaard: Elly Verhees, één 
van de vrijwilligers komt uit onze gemeente. 
 
Misschien kent u haar al of misschien nog niet. 
Zij staat graag voor u klaar om met u in gesprek 
te gaan! In de special leest u hoe u een beroep 
kunt doen op de vrijwilligers van Ons Gesprek!! 
 

 

 

VGZ VERHOOGT COLLECTIVITEITS-
KORTING VOOR KBO-LEDEN IN 2021 

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft bij 
VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, dan 
kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot 
maximaal € 25,- retour ontvangen. 

Lees hiervoor de betreffende pagina’s in het 
blad ONS van december! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
mailto:info@kbo-brabant.nl
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GEDICHT 

 

Ik bewaar mijn mooie herinneringen 

veilig in een prachtig doosje 

Zodat ik er altijd op terug kan kijken 

Nu, maar ook over een poosje 

 

Mijn verdrietjes stop ik in een potje 

met een passend  dekseltje erop 

Ik probeer het altijd eerst te legen 

voordat ik er nieuwe in stop 

 

 

 

Mijn geluk dat wil ik delen 

Ik laat elke dag een beetje schieten 

zodat iedereen in mijn buurt 

er ook van kan genieten 

 

En mijn liefde schenk ik 

aan diegenen waar ik om geef 

en dat zal ik altijd blijven doen 

Op elke dag, zolang ik leef 

 

 

 

 

DE PEN 

Als bestuur hebben wij het idee opgepakt om iets over onszelf te vertellen. Maar het blijft niet bij de 

bestuursleden. We willen namelijk ook onze leden de kans geven om in de pen te klimmen voor een 

verhaaltje of een gedicht. 

Op 19 november 2019 heb ik de sleutel gekregen van mijn tijdelijke huurwoning (anti-kraak) in 

Valkenswaard. Daarvoor heb ik sinds 1980 op diverse plekken in Borkel gewoond. Drie kinderen zijn 

er geboren en naar school gegaan. Ik ben betrokken geweest bij de school door actief te zijn bij diverse 

activiteiten. Als voormalig leerkracht lag me dat wel.  

Daarnaast ben ik bestuurslid geweest van het parochiebestuur en van EMOS.  

Verder was ik druk bezig met de planning en administratie van ons transportbedrijf. Nadat het bedrijf 

verkocht was, kreeg ik meer vrije tijd en die vul ik graag met wandelen en fietsen. Vaak doe ik dat m’n 

uppie. Dan gebeurt het nog wel eens dat ik een afslag mis, waardoor de route wat groter wordt.  

Ik ben ook de trotse oma van twee kleinzonen, die nu 5 en 3 jaar. Het is genieten om op te passen. 

Lekker met de bolderkar op pad de bossen in of naar de speeltuin. Een andere keer naar een 

kindervoorstelling in de Hofnar. 

En natuurlijk vind ik het gezellig om contact te onderhouden met vrienden en kennissen, zelfs nu in 

deze coronatijd is met iemand een bakje koffiedrinken heerlijk.  

De pen geef ik door aan onze voorzitter Bert van Meijl  
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Wie weet Waar 

Oplossing foto nr. 11:  toegangspoort huis  hoek  Dorpsstraat - Kapelweg  

                                        Er zijn 5 goede inzendingen ontvangen. 

 

Nieuwe foto nr. 12 

Hierbij een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft.  

 

 

Foto: Mientje Kwinten 

 

Weet je de oplossing van de puzzel of foto, laat het ons weten. Je kunt er een leuke prijs mee winnen.  

Goede oplossingen van foto of puzzel insturen voor 15 dec. naar bertentruusvanmeijl@gmail.com of 

een briefje inleveren op Schafterdijk 4 

 

 

PUZZEL 

Oplossing puzzel Om te weten november:  najaarsstorm      

Er zijn 9 goede inzendingen ontvangen. 

  

mailto:bertentruusvanmeijl@gmail.com
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland  

14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit  

26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes  

36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker  

43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed  

55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm  

67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie  

9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 

17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda  

30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk  

43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert  

55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups  

70 errore excepto 71 schapengeluid. 


