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JANUARI  2021 
 
                            GEEN ACTIVITEITEN 

  

 

 

Onze jarige(n) 

Het nieuwe jaar 

 

begint al meteen met een kroonjaar voor: 

Marij Spoorenberg-Hendrix  1 jan.       80 jr. 

 

Verder op in de maand: 

Hetty Tindemans-van Tent  23 jan.     65 jr. 

 

Alle andere jarigen in januari 

 

van harte gefeliciteerd ! 

Jubilarissen 

Elk jaar tijdens het zomerfeest worden onze 
jubilarissen gehuldigd. Zoals iedereen weet, 
heeft het zomerfeest geen doorgang kunnen 
vinden. Ook de kerstviering mocht helaas niet 
doorgaan. We hopen zo snel mogelijk in het 
nieuwe jaar een manier te vinden om onze 
jubilarissen te huldigen. 
 

 

Woordje van de voorzitter 

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Het was een zeer 
bijzonder jaar, dat we niet snel zullen vergeten.  
Het jaar, waarin we geteisterd werden door het 
zeer besmettelijke corona virus. 
 

Door de getroffen maatregelen was het zeer 
moeilijk om iets te organiseren. We hadden voor 
een heel jaar verschillende activiteiten op het 
programma staan, maar door dit virus kon er niet 
veel worden uitgevoerd, helaas. 
Hopelijk kunnen spoedig langzaam weer wat 
activiteiten opgestart worden en de sociale 
contacten weer op gang komen. 
 

Het organiseren van activiteiten is alleen mogelijk 
dank zij de betrokkenheid en de grote inzet van 
onze vrijwilligers. Ieder met zijn of haar 
mogelijkheden. Ons bestuur waardeert dit zeer 
en dankt iedereen van harte voor hun inzet. 
Mogen we in het nieuwe jaar weer rekenen op 
jullie medewerking? Mocht dit door welke 
omstandigheden dan ook, niet mogelijk zijn, dan 
vernemen we dat graag van U. 
 

Rest mij nog U en de Uwen prettige feestdagen 
toe te wensen en alle goeds voor het nieuwe 
jaar. 
 
Namens het bestuur van uw vereniging, 
Bert v. Meijl, voorzitter 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Contributie 
Beste leden,  
We willen u nog een keer herinneren aan het 
betalen van de contributie voor 2021 van € 25,- 
per persoon. Vriendelijk verzoek dit  over te 
maken op rekening NL22 RABO 0108 2026 74 
t.n.v. KATH. BOND VAN OUDEREN AFD. 
BORKEL voor 15 januari 2021. Graag zien 
wij uw betaling tegemoet, waarvoor onze 
vriendelijke dank.  
Frans van der Mierden  
Penningmeester KBO Borkel en Schaft  
 

 

BUURTBUS 
Vorige maand meldden we, dat op 7 december 
de buurtbus weer zou gaan rijden. Er zijn 
echter problemen met het 
luchtverversingssysteem. Als de problemen 
zijn opgelost zal de buurtbus alsnog gaan 
rijden. Het is echter op dit moment niet te 
zeggen, wanneer dit zal zijn. We houden u op 
de hoogte. 
 

 

Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre 

Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre is vanaf 
heden online. Je kunt dit volgen met de 
volgende link: 

https://www.alzheimer-
nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/eerste-
alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online 

Het thema is: - In gesprek met een naaste -  

Als je op de adreslijst van Alzheimercafé 
Valkenswaard/Waalre wilt komen, meld je dan 
aan met je emailadres. Als dat niet kan met 
postadres. Voor aanmelding op die adreslijst 
graag een email sturen naar: 
RenevanNieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl 
 

 

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 

In het Maatschappelijk Overleg Betalings-
verkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen 
besproken die met betalingsverkeer in de 
ruimste zin te maken hebben. De 
doelstellingen van het MOB zijn, dat het 
betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar 
en voor iedereen toegankelijk is. In het MOB 
zijn alle partijen vertegenwoordigd, die op deze 
gebieden een inbreng kunnen leveren en 
kunnen opkomen voor de belangen van hun 

achterban, waaronder de ouderenbonden en 
dus ook KBO-Brabant. Er zijn grote 
ontwikkelingen gaande zoals de afname van 
het gebruik van contant geld, de steeds 
verdergaande digitalisering, het sluiten van 
bankkantoren, steeds weer terugkerende 
fraudeontwikkelingen en meer.  

Als ouderenorganisatie komen wij op voor de 
belangen van onze achterban. In 
samenwerking met Ieder(in), de Oogvereniging 
en de Consumentenbond geven we prioriteit 
aan mensen in kwetsbare posities. Hieronder 
verstaan wij bepaalde groepen ouderen, laag 
geletterden, laagopgeleiden, mensen met een 
fysieke en/of geestelijke beperking e.d. In 
Nederland betreft dat ongeveer 3 miljoen 
mensen. Veelal ontbreekt het hen aan digitale 
vaardigheden. Wij zetten er ons voor in, dat 
deze mensen zo onafhankelijk mogelijk aan 
het betalingsverkeer kunnen (blijven) 
deelnemen. 
 

 

 

Geldmaat 

Geldmaat introduceert met ‘geldmaat plus 
assistentie’ een service voor iedereen die het 
lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of 
te storten. Geldmaat plus assistentie is 
beschikbaar bij een aantal geselecteerde 
winkels van Primera, Bruna en The Read 
Shop. 
Medewerkers van deze winkels helpen 
gebruikers van de geldautomaten door hun 
vragen over de werking van de automaten te 
beantwoorden. Straks, als de anderhalve-
meter samenleving verleden tijd is, helpen de 
medewerkers ook de klant, door samen de 
automaat te bedienen. 
In Valkenswaard is een geldmaat op de 
Corridor en in Dommelen in het van 
Bruhezedal. 
Voor meer informatie hierover kunt kijken op: 
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/hulp-bij-
een-geldmaat/ 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/eerste-alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/eerste-alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/eerste-alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online
mailto:RenevanNieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/hulp-bij-een-geldmaat/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/hulp-bij-een-geldmaat/
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PARKINSONCAFE 
De cafés van januari en februari gaan helaas 
niet door. 

Als u op zoek bent naar informatie kunt u 
altijd terecht op: 
www.parkinsoncafevalkenswaard.nl en op 
www.parkinsontv.nl  

Ook Parkinsonnet biedt uitkomst als U op zoek 
bent naar hulpverleners, die gespecialiseerd 
zijn in het werken met Parkinsonpatiënten. 
 

 

Fraude bij bankieren, handige website 

Iedereen moet blijven oppassen met fraude, 
maar waar moet je allemaal op letten?  
Er is een website met handige 
informatie: https://www.veiligbankieren.nl/.  
 

 

De pen 
 

 
 

In het vorige kbo ledenblad Om te Weten heeft 
een bestuurslid de pen gepakt en een interessant 
verhaaltje opgeschreven. Daarin beschrijft ze, 
wat ze de laatste tijd zoal beleefd heeft. Dit is 
best interessant en ze wil dit graag met ons 
delen. Aan het einde van dat verhaal vroeg ze 
aan mij om ook de pen op te pakken en een 
verhaaltje te schrijven. Hierbij het resultaat. 
Hopelijk vind je het interessant. 
 

Wat mij de laatste tijd veel aandacht heeft 
gevraagd en ook een uitdaging van de laatste 
jaren is geweest, is het schrijven van 50 jaar 
geschiedenis van de wijkraad van Borkel en 
Schaft. 
 

Vanaf de beginjaren ben ik betrokken bij de 
oprichting van die wijkraad en verschillende 
periodes lid van de wijkraad geweest. 

 

Ik weet nog goed, dat er destijds in Borkel en 
Schaft het gevoel van grote achterstand heerste. 
De gemeente Valkenswaard deed veel te weinig 
voor de inwoners van Borkel en Schaft. De 
leefbaarheid van ons dorp raakte op allerlei 
gebied achter. 
 

Er was behoefte aan meer betrokkenheid van de 
burgers van Borkel en Schaft bij de gemeente in 
Valkenwaard. Dat was makkelijker gezegd dan 
gedaan. 
 

Er werd door een groepje initiatiefnemers een 
club gevormd, om te komen tot de oprichting van 
de wijkraad. Dat ging niet vanzelf. De gemeente 
zat daar echter niet op te wachten. Maar door de 
vasthoudendheid van enkele voorstanders werd 
in 1970 door de gemeenteraad uiteindelijk toch 
besloten voor instelling van deze adviesraad. 
 

In die 50 jaar van  bestaan is er veel gebeurd en 
veranderd  op allerlei gebied. Denk aan het 
realiseren van het nieuwe sportpark met kantine, 
nieuw schoolgebouw, dorpshuis, aanleg van 
riolering, verbeteren van Bruggerdijk, aanleg van 
rotondes en nog veel meer. Van de 
werkzaamheden zijn veel documenten en 
verslagen bewaard gebleven. Dit heeft mij er toe 
gebracht om er iets waardevols mee te doen. 
 

Vandaar dat ik veel tijd heb besteed om dit te 
ordenen en vast te leggen en als het mogelijk 
zou zijn om dit in een boek uit te geven. Met wat 
hulp van enkele deskundigen en sponsoren is 
het mogelijk geworden een prachtig boekwerk uit 
te geven. Al lezende kom je tot ontdekking  hoe 
de ontwikkeling van ons dorp verlopen is en op 
welke wijze hier mee om is gegaan. 
 

Vaak hoor je opmerkingen van ,,dat gaat in 
Borkel toch niet “  of  “dat werkt hier niet”. 
Maar ik denk, dat door de zaak actief en  positief 
te benaderen en door goede samenwerking er 
wel iets te bereiken is. Dat zie je wel bij de 
aanpak van het Dorpsinitiatief. 
 

Vandaar ook onze leuze op het jaarboekje van 
de KBO: “Samen Actief”. 
 

En nu geef ik de pen voor het volgende 
verhaaltje door aan Frans v. d. Mierden. 
 

Bert van Meijl 

  

http://www.parkinsoncafevalkenswaard.nl/
http://www.parkinsontv.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d9f026f41a&e=8ef73e0418
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We hebben ondertussen ook al een verhaal 
ontvangen van één van onze leden voor de pen. 
Wie ook iets wil schrijven in Om te weten, kan 
zich aanmelden via 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com 
 
 

Sinterklaasbelevenissen! 

Onze jongste kleindochter, inmiddels alweer 8 
jaar, kreeg in oktober van haar ouders te horen, 
dat Sinterklaas niet echt bestaat. Waarop ze 
natuurlijk vroeg waar telkens al die cadeautjes 
vandaan kwamen. Haar is toen uitgebreid verteld 
hoe een en ander zit. Ze had er aan de ene kant  
wel bewondering voor, dat haar ouders het voor 
elkaar kregen om ze met Sinterklaas telkens 
weer te verrassen, maar aan de andere kant liet 
ze duidelijk blijken, dat ze veel moeite had om 
haar geloof in Sinterklaas op te geven. 
 

Een week voor het grote Sinterklaasfeest zei ze 
tegen haar vader: “Pap ik heb zin in pepernoten.” 
Waarop haar vader zei: “In de keuken op de 
aanrecht staat een doosje met pepernoten, die 
pak je maar.” Met een verontwaardigde stem 
antwoorde de kleindochter: “Nee pap, die zijn 
niet lekker, ik bedoel de pepernoten die zwarte 
Piet in mijn schoen stopt, die zijn pas lekker.” 
Nou, dan zet je toch je schoen met iets erin voor 
de Sint, was het simpele antwoord. Oh ja, ik kan 
natuurlijk de tekening die ik voor bij de Jumbo 
heb gemaakt in mijn schoen leggen. Aldus 
gebeurde en voldaan ging ze naar bed. Het 
duurde geen vijf minuten toen ze hals over kop 
de trap af kwam hollen en hijgend de kamer 
binnen kwam met de woorden: “Pap dat kan 
helemaal niet want als zwarte Piet de tekening 
meeneemt dan kan ik hem niet meer bij de 
Jumbo inleveren. 
 

J. Spoorenberg 

 

Kerstgedicht: 

 

Onder mijn kerstboom liggen dit jaar 

Geschenken voor iedereen 

Doosjes menselijke warmte 

Zakjes vol geduld, liefde en respect 

In mooie papiertjes gehuld 

Aan ieder takje een wens 

Eenieder vindt er wat 

De een wat minder pijn 

De ander minder geweld 

En sommige zijn blanco 

Daar is het de gedachte die telt 

Verder brand ik een kaarsje 

Dat het iedereen goed zal gaan 

Het kost me niets en ik kan blijven 

geven 

Ik hoop dat je er blij mee bent 

Al is het maar voor even.... 

 

Zalige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar 

 

 

 

 

 

  

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
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Gepensioneerden tegen de Staat. Een kort verslag van de rechtszaak 

Op 27 november diende een opmerkelijke rechtszaak tegen de Staat, aangespannen door KBO-
Brabant en Stichting Pensioenbehoud. De klagers vinden dat de Nederlandse Pensioenwet in strijd is 
met Europese pensioennormen. Vier vragen over deze zaak. 

1.Wie zijn de partijen in de zaak? 

De zaak die diende bij de rechtbank in Den Haag is aangespannen door de Stichting 
Pensioenbehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant. Gepensioneerden vormen hun achterban, zo 
lichtten de advocaten van deze partijen tijdens de zitting toe: KBO heeft meer dan honderdduizend 
leden, de stichting heeft ongeveer veertienhonderd donateurs. KBO en Pensioenbehoud spannen 
zich al langer in voor de belangen van gepensioneerden. KBO schoof afgelopen maand aan bij 
hoorzittingen in de Tweede Kamer over het in juli van dit jaar gesloten Pensioenakkoord. De Staat is 
de tegenpartij in dit proces, want die heeft de wetgeving ingevoerd waartegen de twee 
seniorenpartijen ageren. 

2.Wat willen de ouderenpartijen bereiken met deze zaak? 

Pensioenbehoud en KBO-Brabant willen een verklaring voor recht dat de (Nederlandse) Pensioenwet 
in strijd is met hogere Europese pensioennormen. Als dat het geval is, dan is de Pensioenwet op een 
aantal punten niet van toepassing. Met die verklaring op zak kunnen gepensioneerden (en andere 
deelnemers) naar hun pensioenfonds stappen om kortingen ongedaan te maken en alsnog indexatie 
van uitkeringen te eisen. 

De zaak van vandaag is dus een eerste stap. Gaat de rechtbank akkoord, dan kunnen deelnemers 
vervolgzaken beginnen tegen hun eigen pensioenfondsen. Heel specifiek: Europese wetgeving regelt 
dat pensioenfondsen buffers moeten aanhouden, maar die zijn in de Pensioenwet (artikelen 131 en 
132) ‘veel te prudent neergelegd’, aldus de advocaten van de twee seniorenclubs. Die verplichting uit 
de Pensioenwet om hoge buffers aan te houden, zorgt ervoor dat pensioenfondsen de uitkeringen 
niet kunnen indexeren. En volgens de klagers is dat ten onrechte. 

3.Waarom is Nederlandse pensioenwetgeving in strijd met Europees recht? 

Een van de advocaten van de seniorenclubs vatte het probleem als volgt samen: ‘Veel 
pensioenfondsen voeren pensioenregelingen uit die voorzien zijn van een verkeerd etiket.’ 

Zo’n 80 procent van alle pensioencontracten zijn middelloonregelingen – uitgevoerd door onder meer 
ambtenarenfonds ABP, Zorg en Welzijn, de metaalfondsen, en vele ondernemingspensioenfondsen. 
De werkgever zegt de werknemer een uitkering toe, waarvan de hoogte afhankelijk is van de 
arbeidsduur en het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan. 

Pensioenfondsen die middelloonregelingen uitvoeren, worden op grond van de Pensioenwet gezien 
als uitvoerders van uitkeringsregelingen, en moeten daardoor hoge buffers aanhouden. Maar het gaat 
in feite om premieregelingen, en daarvoor gelden die buffers niet.  
4.En hoe nu verder? 

Dat Pensioenbehoud en KBO-Brabant als overwinnaars uit de bus komen, staat allerminst vast. Zo 
zijn er formele hordes. Hebben de twee klagende partijen wel voldoende belang bij dit proces? En wat 
is dan dat concrete belang? Vervolgens moet de rechter nog worden overtuigd van de argumentatie 
van de advocaten van de klagers. 

De rechtbank doet op 12 februari 2021 schriftelijk uitspraak. 

 

 

https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/8-site/67-persbericht-25-november-rechtszaak-kbo-brabant-en-stichting-pensioenbehoud-versus-nederlandse-staat
https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/8-site/67-persbericht-25-november-rechtszaak-kbo-brabant-en-stichting-pensioenbehoud-versus-nederlandse-staat
https://www.kbo-brabant.nl/vereniging/
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WOORDJE PASTOOR FELIE SPOOREN 

 
Beste K.B.O.leden, 

 
We vieren Kerstmis/Oud en Nieuw in een jaar dat we nooit zullen vergeten. 

Een klein onzichtbaar virus heeft de wereld op zijn kop gezet. De pandemie heeft wereldwijd heel veel 
leed veroorzaakt en doet dat nog steeds. Velen, ook in Nederland, ook in onze parochie, zijn 
getroffen (geweest) door het coronavirus. 

Dierbaren die ernstig ziek zijn geworden, met moeite herstellen en de velen die zijn overleden. 

Zo is het verdriet een sterke realiteit bij velen in ons midden. Dat maakt het begrijpelijk, dat mensen 
reikhalzend uitzien naar andere tijden, naar de tijd dat het coronavirus is verdwenen. Wat Covid-19 
ons ook duidelijk heeft gemaakt, als we dat nog niet wisten, is dat ons leven kwetsbaar is. 

We hebben niet alles in de hand. Niet alles is maakbaar. Leren we ook levenslessen van deze 
pandemie of als alles achter de rug is hervatten we dan ons “oude leventje”? De tweede golf van 
besmettingen, de nieuwe lockdown beproeft velen. Mensen worden ongeduldig, onzeker, zelfs 
agressief. 

Medisch, economisch en sociaal worden mensen getroffen door de gevolgen van het virus. 

In deze kwetsbare en onzekere tijd vieren we Kerstmis. God gaf ons Zijn Zoon in een toenmalige 
gebroken wereld. Als Hij gewacht had tot alles “in orde ” was, was het Kerstkind nooit geboren. Juist 
in deze gebrokenheid verwachten wij Jezus Christus. 

Het volwassen geworden Kerstkind laat ons zien hoe God zich identificeert met allen die te lijden 
hebben aan het leven. God werd mens in en door het Kerstkind in de kribbe om ons mensenleven te 
vergoddelijken. Dat we “zien” dat ons leven ertoe doet en dat God met ons meegaat op onze 
weg door het leven. In een gebroken wereld zien we uit naar Zijn Licht. Zijn Licht mag ons gelovig 
vertrouwen sterken, dat Hij ons niet alleen laat en dat Zijn Licht uiteindelijk sterker is dan het duister 
van alle ellende. 

Het Kerstkind kijkt ons aan, opdat wij hem kunnen ontmoeten. Laten we ons raken door Zijn Licht. Dit 
Kind laat ons zien, dat God nog altijd van ons houdt, ook wanneer wij Hem (een beetje of helemaal) 
zijn kwijt geraakt en het nodigt ons uit om onze bezorgdheid over de wereld van nu om te buigen in 
daden van liefde. 

Ik wens u en uw dierbaren: zalig Kerstmis, gezegend 2021. Voor allen, die het extra moeilijk hebben: 
veel sterkte! 

Moge het Licht van het Kerstkind, bij alles wat moeilijk voor u is, u ook verlichting en bemoediging 
schenken! 

Dat in het nieuwe jaar geleidelijk aan weer KBO activiteiten mogelijk zijn.  Dank aan het bestuur en 
alle medewerkers! 

 
Hartelijke groeten, 

Ook namens de medepastores pater John, pater Ramesh en diaken Bas 

 
Pastoor Felie Spooren 
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Wie weet Waar 
Oplossing foto nr. 12:          Maria kapel  in Borkel   

Er zijn 5 goede inzendingen ontvangen.  

 

Puzzel      oplossing     kleurenpracht   Er zijn 8 goede inzendingen ontvangen.  

De prijswinnaars zullen in de loop van het nieuwe jaar bericht ontvangen. 

Op welke manier weten we nu nog niet. Dat zal aan de omstandigheden i.v.m. het coronavirus liggen. 

 

Nieuwe foto nr. 1 

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

 

 

Foto: Gerard Houben 

 

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 jan. naar bertentruusvanmeijl@gmail.com of 
een briefje inleveren op Schafterdijk 4 

 

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

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 
14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 
24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij 
golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 
41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 
48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 
luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 
Bijbelse priester 
68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 
7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 
15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 
22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 
33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 
43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 
50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 
56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 
70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 


