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                            GEEN ACTIVITEITEN 

 

 

 

Onze jarige(n) 

Deze maand viert ’t volgende duo een kroonjaar: 

Bep Daris-Goossens  05 mrt 75 jr 

Ad Maas    17 mrt  80 jr 

Alle andere jarigen in maart proficiat 

 

Overleden: 

De heer Tiny Gerritsen   85 jaar  

Heel veel sterkte toegewenst aan de familie. 

 

 

E-mailadres 

Hebben wij uw emailadres al?  

Zo niet, geef dit dan door aan het secretariaat 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com of aan 

de voorzitter bertentruusvanmeijl@gmail.com  

Als wij in het bezit zijn van uw emailadres, kunnen 

we u sneller informeren bij te delen nieuws en 

wellicht in de toekomst het werk van de bezorgers 

wat verlichten. 

De gegevens worden uiteraard alleen intern binnen 
onze eigen KBO afdeling Borkel en Schaft gebruikt. 

 

 

Ledenmagazine Ons : 

Ledenmagazine Ons heeft een eigen website 

gekregen: www.Onsmagazine.nl  

Lees alle artikelen online waar u maar wilt! 

 

Adreswijziging 

Indien uw adres wijzigt, of indien u een ander 

emailadres of telefoonnummer krijgt, dit graag 

z.s.m. doorgeven aan Bert van Meijl, tel. 2068486 

of per email bertentruusvanmeijl@gmail.com  

 

 

Activiteiten 

Ook in deze nieuwsbrief kunnen we nog geen 

activiteiten aankondigen. Helaas hebben we ook 

onze jaarvergadering niet door kunnen laten gaan. 

Gewoonlijk ontvangt u na de jaarvergadering een 

jaarboekje, maar omdat in deze tijd alles nog 

onzeker is, hebben we ook nog geen jaarboekje 

gemaakt. Wellicht wordt dat de komende tijd wel 

mogelijk. 

 

 

Film 300 jaar parochie: 

In mei 1990 werd het 300-jarig bestaan gevierd van 

de parochie St. Servatius. Een feestelijk gebeuren 

met allerlei festiviteiten ter ere van dit jubileum. 

Er werd een film over gemaakt door Lenie en Cees 

Couwenberg, die niet zomaar door iedereen gezien 

kon worden. 

We bedanken de makers van de film, die 

toestemming hebben gegeven om de film te delen. 

En dat is erg fijn, want het is een prachtig stukje 

historie van ons dorp en geweldig om dit na 30 jaar 

nog eens terug te kijken. De film, in drie delen,  is 

voor iedereen vrij toegankelijk en te kijken via 

www.YouTube.com, bij zoeken “300 jaar borkel 

parochie” intypen. 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
mailto:bertentruusvanmeijl@gmail.com
http://www.onsmagazine.nl/
mailto:bertentruusvanmeijl@gmail.com
http://www.youtube.com/
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De Pen 

 

Beste KBO leden, 

In de vorige "Om te weten" van februari heeft Frans 

van der Mierden een stukje over zichzelf 

geschreven. Hij heeft de Pen toen aan mij 

doorgegeven 

Ik ben Mirjam Bots en woon sinds juli 2017 met mijn 

man Frank in de Dorpsstraat. 

We hebben een zoon Bram, die in ons oude huis in 

Valkenswaard samenwoont met zijn vriendin. En 

een dochter die samen met haar vriend in Borkel en 

Schaft woont. 

We hebben het hier goed naar onze zin. In 

Valkenswaard heb ik vrijwilligerswerk gedaan, zoals 

doopvoorbereiding in de Nicolaaskerk en helpen 

met de Nederlandse les bij de Hofnar voor de 

statushouders in Valkenswaard. Nu ben ik 

bestuurslid van onze KBO en zit als afgevaardigde 

in Senioren Belang Valkenswaard. Daar zit ik in de 

werkgroep die elk jaar de Seniorenmarkt in de 

Hofnar organiseert. Verder lees en fiets ik graag.  

Mede dankzij de KBO heb ik zo de mensen wat 

leren kennen in dit mooie dorp. We hopen hier nog 

vele jaren te kunnen blijven wonen en voelen ons 

hier thuis. 

Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar met ons 

allen weer samen genieten bij de activiteiten van de 

KBO.  

De pen geef ik door aan Petra van Kuijk. 

Groetjes en blijf gezond! 

Mirjam Bots 

 

 

Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en 

Stichting PensioenBehoud versus 

Nederlandse Staat 

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in 

Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure 

die Stichting Pensioen Behoud en 

seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen 

de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties 

hebben betoogd dat de Nederlandse 

pensioenwetgeving in strijd is met de Europese 

pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen ten 

onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en 

soms zelfs gekort. Het team van advocaten dat 

namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen 

Vermeulen (GMW advocaten) en prof. dr. mr. Hans 

van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht 

en eveneens advocaat. 

De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en 

Stichting Pensioen Behoud wél ontvankelijk zijn in 

hun collectieve vordering, terwijl de Staat dat 

betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische 

hindernis genomen. Op een aantal essentiële 

punten hebben eisers gelijk gekregen van de 

rechtbank. Het meest belangrijke is dat bepaalde 

premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15 

van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het 

verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent dat 

als pensioenfondsen feitelijk dit soort 

premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen 

onder het strenge kader van de regering en zij dus 

niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en 

de zware buffereisen. Hoewel het daarom 

onbegrijpelijk is dat de rechtbank uiteindelijk de 

vordering van KBO-Brabant en Stichting Pensioen 

Behoud heeft afgewezen, bevat de uitspraak 

voldoende concrete handvatten voor eisers en hun 

advocaten voor het in hoger beroep voortzetten van 

de procedure. 

KBO-Brabant is met 125.000 leden een van de 

grootste seniorenverenigingen in Nederland. 

De Stichting Pensioen Behoud behartigt de 

pensioenbelangen van gepensioneerden in ons 

land. 

Eisers worden in hun procedure financieel 

ondersteund door de Vereniging van 

Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), 

de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers 

(VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van 

AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe 

Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en 

particulieren. 

U kunt verder lezen op de site van KBO Brabant. 
Daar staat ook een pdf van het vonnis, en een link 
naar een uitzending naar aanleiding van de 
uitspraak; www.kbo-brabant.nl/nieuws/uitspraak-
rechtszaak/   

http://www.kbo-brabant.nl/nieuws/uitspraak-rechtszaak/
http://www.kbo-brabant.nl/nieuws/uitspraak-rechtszaak/
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Creatief? Laat uw werk zien op de 

Ons Zomerfair in Brabant! 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In 
de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder 
controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons 
Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. 
Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in 
onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we 
er een echt feestje van maken: op een mooi 
landgoed met eten en drinken, muziek, 
gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, 
ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een 
groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? 
Meldt u dan aan voor een kraampje via de 
website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal 

kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien Cuppers 

(073) 644 40 66.  

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig 
kan, organiseert KBO-Brabant een inspirerende 
Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er 
wordt overleg gepleegd met allen die zich hebben 
aangemeld Doe mee! 

 

 

Van VGZ:   Tijd voor Positivi-tijd 

21 dagen lang elke dag een positivi-tijdje. 

Blue Monday, de meest deprimerende dag van het 

jaar, is voorbij. Het is weer tijd voor positivi-tijd. 

VGZ en KBO-Brabant helpen u om lekker in uw vel 

te zitten. 21 dagen lang krijgt u tips, online 

workshops of kleine geluksmomentjes. Zeker in 

deze tijd is het belangrijk om goed voor jezelf te 

zorgen, zowel fysiek als mentaal. Tip 1 was: volg de 

gratis workshop minder piekeren. 

Kijk op: www.vgz.nl/gezond-leven/positivi-tijd  

 

 

Hebt u een beperking of bent u 

chronisch ziek: laat geen geld liggen! 

De belastingaangifte komt er weer aan en dus is 

het tijd om te kijken of u bepaalde zorg- of 

meerkosten hebt die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is 

niet altijd eenvoudig om uit te zoeken welke kosten 

voor aftrek in aanmerking komen. Daarom geeft 

Ieder(in) informatie en uitleg over regels en 

mogelijkheden rondom de aftrek van zorg- en 

meerkosten. Ze doen dat onder andere met de 

website Meerkosten.nl.  

Kijk op www.iederin.nl  of www.meerkosten.nl  

Oproep aan slachtoffers van 
oplichting/cybercrime: 

Bent u wel eens opgelicht via internet? Dat gaf u 
vast een ongelofelijk rotgevoel, dat u niemand 
anders toewenst. Juist dáárom is uw ervaring zo 
belangrijk voor anderen. Uw verhaal kan anderen 
helpen om alert te zijn, om te voorkomen dat ook zij 
slachtoffer worden en om oplichters een stap vóór 
te blijven. 

KBO-Brabant werkt samen met het Regiobureau 
Integrale Veiligheid Oost-Brabant aan een project 
waarbij senioren worden voorgelicht  over de 
risico’s van cybercrime (phishing, hacken, sms-
fraude, whatsapp-fraude etc.). 

Uw (geanonimiseerde) verhaal kan ons helpen om 
de voorlichting persoonlijker en krachtiger te 
maken. Als u uw ervaringen wilt delen, kunt u dat 
laten weten aan emostert@kbo-brabant.nl of aan 
Frank Hustin van het Regiobureau Integrale 
Veiligheid Oost-Brabant. U kunt contact met hem 
opnemen via info-rivob@eindhoven.nl.  

 

 
Vanaf nu: blogs van KBO-Brabant 

Allereerst: wat is een blog?  

Blog is een afkorting die veel wordt gebruikt, maar 
de oorspronkelijke term is weblog.  

Een blog is een informatief of inspirerend artikel dat 
online staat. In een blog wordt iets verteld aan de 
lezer, waar hij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets 
informatiefs,  maar het kan ook inspirerend zijn. 
Een blog staat altijd online en verschijnt regelmatig. 

Voor het programma van de overheid, genaamd 
'De Waarde van Ouder Worden', is aan KBO 
Brabant gevraagd om in de maand februari als 
gastredacteur op te treden.  

’De Waarde van Ouder Worden’ is een podium voor 
iedereen die de zorg en ondersteuning voor 
ouderen wil verbeteren.  

Kijk op: www.dewaardevanouderworden.nl  

Vanaf nu publiceert KBO Brabant op de eigen 
website ook regelmatig een blog over zaken, die 
hen  bezig houden en voor ons als leden van de 
KBO erg interessant zijn. 

Kijk op: www.kbo-brabant.nl/blogs/  Op dit moment 
staan er al 3 blogs: “Samen voor een eerlijk 
pensioen”, “Kunst van het ouder worden” en  “In 
gesprek over zingeving”. 

 

http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
http://www.iederin.nl/
http://www.meerkosten.nl/
mailto:emostert@kbo-brabant.nl
mailto:info-rivob@eindhoven.nl
http://www.dewaardevanouderworden.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/blogs/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/samen-voor-een-eerlijk-pensioen/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/samen-voor-een-eerlijk-pensioen/
https://www.kbo-brabant.nl/blog/blog-kunst-van-het-ouder-worden/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/waardevol-gesprek-over-zingeving/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/waardevol-gesprek-over-zingeving/
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Hulp bij reizen voor coronaprik 

Om bij te springen zijn KBO-Brabant en de ANWB 
overeengekomen dat het ANWB vervoersproject 
‘AutoMaatje’ ingezet gaat worden om mensen ook 
naar vaccinatielocaties te brengen.  

Bent u minder mobiel, hebt u een afspraak om u te 

laten vaccineren tegen Covid-19 en hebt u geen 

vervoer? Is zelf regelen lastig en kunt u geen 

redelijk beroep doen op vervoer met indicatie? 

ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten 

de bestaande regelingen vallen. Tegen een kleine 

onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u 

met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB 

AutoMaatje is verder geheel gratis. 

Gegevens van Automaatje Valkenswaard: 

ANWB AutoMaatje Valkenswaard 

Bereikbaar op werkdagen van 08.30-12.30 

Cordaad Welzijn tel: 06-20862803 

e-mail: automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl  

 

 

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid 
Covid-19 in Brabant 

Vaccinatie tegen Covid-19 is recent gestart in 
Nederland. De drie Brabantse GGD’en hebben de 
handen ineen geslagen om verschillende groepen 
in Brabant te bevragen over hun 
vaccinatiebereidheid. Zo ook de 60 plussers in 
Brabant. Dit onderzoek helpt de GGD om zich nog 
beter voor te bereiden op wat komen gaat en het 
vaccinatieproces nog efficiënter in te kunnen 
richten. Daar profiteert u ook van! 

Doet u ook mee? 

De GGD – in samenwerking met KBO-Brabant 

vraagt u naar uw mening over deze vaccinatie. 

Iedere mening en iedere overtuiging mag er zijn. U 

wordt gevraagd deel te nemen aan een digitale 

vragenlijst. Het onderzoek duurt niet meer dan 5 

minuten en is anoniem. De link naar de vragenlijst: 

www.ggdonderzoekcovid.nl.  

 

Onderzoek SamenSpelen van 
Radboudumc 

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u helpen bij 
onderzoek dat eenzaamheid onder ouderen 
tegengaat? Dit is uw kans om bij te dragen aan 
belangrijk wetenschappelijk onderzoek tegen 
eenzaamheid! 

Het Radboudumc onderzoekt, in samenwerking met 
Games for Health en Coöperatie DELA, of het 
spelen van (online) spelletjes bij kan dragen aan 
het sociale netwerk van ouderen. In het onderzoek 
wordt u willekeurig ingedeeld in één van drie 
onderzoeksgroepen. Vervolgens downloadt u een 
app waar maandelijks gedurende 12 maanden een 
interactieve vragenlijst wordt afgenomen. In twee 
van de drie groepen zit tevens een gevarieerd 
spelaanbod. Het is wel van belang dat deelnemers 
een smartphone met internetverbinding hebben. 

Meer informatie over de app en het onderzoek is te 

vinden op www.samenspelen.online. Daar kunt u 

zich ook aanmelden. Doe ook mee! 

Vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jeroen 
Janssen, onderzoeker bij het project, op 
Jeroen.Janssen@radboudumc.nl tel. 06 3112 5141 

 

 

Uit de nieuwsbrief van Parkinsoncafé 

Valkenswaard 

Digitale lezing Nederlandse Vereniging voor 

Vrijwillige Euthanasie, NVVE 

Op 23 februari van 19.30u tot ongeveer 20.30u 

organiseert Cordaad Welzijn/ Wel!zijn de Kempen 

een digitale lezing over euthanasie. Je kunt de 

digitale lezing volgen vanaf je computer, tablet of 

telefoon. 

Denken, praten en beslissen over de laatste 
levensfase is niet eenvoudig. Het liefst schuiven we 
de dood ver voor ons uit. Aan de andere kant willen 
we graag de regie zo lang mogelijk in eigen hand 
houden. Maar dat kan alleen als we tijdig nadenken 
over wat we wel en niet willen en hierover praten 
met onze (huis)arts en naasten. Om keuzes te 
maken en beslissingen te nemen, moet je weten 
wat wel kan en wat niet en wat dokters en 
zorgverleners kunnen doen met jouw wensen en 
welke wetten en regels belangrijk zijn. Tijdens deze 
lezing wordt onder meer aandacht besteed aan de 
(on)mogelijkheden van euthanasie en de rol van 
wilsverklaringen. 

Deelname is gratis en je kunt je opgeven via 
www.cursushuys.nl. Na registratie ontvang je 
automatisch een mail met een link naar de digitale 
lezing. 

mailto:automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
http://www.ggdonderzoekcovid.nl/
http://www.samenspelen.online/
mailto:Jeroen.Janssen@radboudumc.nl
http://www.cursushuys.nl/
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PUZZEL 

De oplossing van de puzzel van vorige maand: sneeuwketting. 

Er zijn 12 inzendingen ontvangen. 

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

 

 

AFSTOPPEN 
ATOOM 
BARITON 
BESJE 
DUIKLESSEN 
EERSTEKLAS 
FLANK 
GEWAAD 
GIEREN 
GODEN 
HALSTER 
HANEKAM 
HANGMAP 
HAREM 
 

JARIG 
JEUKEN 
KAKEN 
KNOTTEN 
KRAAMFEEST 
MEELZAK 
MOTIE 
NAGELVAST 
OORARTS 
PERRON 
RONDOM 
SCENE 
SCHUIFMAAT 
SNEEUWEN 
 

STAAR 
TAALFOUT 
TIKKEN 
TOVERFLUIT 
TURNER 
ULAAN 
VADEM 
VEDEL 
VOGELNEST 
VUREN 
WAAIERPALM 
WEGENATLAS 
ZEVEN 
ZWEEFTREIN 
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Wie weet Waar 

Oplossing vorige foto nr. 2: Kunstwerk aan de Dorpstraat 23a  

Er zijn 3 goede oplossingen ontvangen.  

 

Nieuwe foto nr. 3 

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.  

Oplossing puzzel en/of foto insturen voor 15 febr., telefonisch   040-2068 486 of  via email: 
bertentruusvanmeijl@gmail.com  of een briefje in brievenbus op Schafterdijk 4. 

mailto:bertentruusvanmeijl@gmail.com

