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Activiteiten 
Het ziet er naar uit, dat er snel weer activiteiten mogelijk zijn. Met mooi weer is het 
terras van het Dorpshuis geopend en de biljartclub mag weer aan de gang, omdat 
dit in de categorie sport valt. 
We hopen na de vakantieperiode ook weer andere activiteiten te kunnen 
organiseren. 

 

 

 

Onze jarige(n) 

Deze maanden vieren een kroonjaar: 

Gerard Huijbers  04 juni   75 jaar 
Riek Dekkers   17 juni  80 jaar 
Lia Aarts-Biemans  08 juli   90 jaar 
Net Aarts-van Mierlo 19 juli   75 jaar 

Ook alle andere jarigen in deze twee zomer-
maanden gefeliciteerd. 

Overleden: 

Jan van Wilderen  87 jaar 

Miet de Krom – Hoeks 89 jaar 

Heel veel sterkte toegewenst aan de familie. 

 

 

ONS en Om te weten 

Deze uitgave is voor de maanden juni en juli. De 

volgende editie verschijnt eind juli. 

KBO Brabant heeft van DPG media een speciale 

uitgave aangeboden gekregen over het 

Koningshuis om uit te delen onder de leden van 

KBO Brabant. Helaas hebben we niet voldoende 

exemplaren ontvangen om elk lid van onze afdeling 

te voorzien van zo’n special. We hebben ze zo 

goed mogelijk proberen te verdelen. Mocht je er  

één hebben ontvangen en er geen belangstelling 

voor hebben of gelezen hebben, kun je bij iemand 

anders informeren of die misschien belangstelling 

heeft en daar aan doorgeven. Zo kunnen toch 

zoveel mogelijk mensen profiteren van dit blad. 

Koninklijke Onderscheiding. 

We feliciteren onze voorzitter Bert van Meijl met zijn 

benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 

Bert heeft deze onderscheiding ontvangen van 

burgemeester Ederveen. Hij zet zich al sinds 2008 

in voor onze KBO, maar heeft daarnaast ook zijn 

bijdrage geleverd aan het oprichten van de 

wijkraad. Hij heeft in de agrarische sector in 

verschillende verenigingen bestuursfuncties 

bekleed en was betrokken bij het gilde van Schaft. 

We hopen, dat hij er nog lang van mag genieten. 

 

 

 

Parkinsoncafé Valkenswaard 
 

Ook bij het Parkinson café zijn geen fysieke 
bijeenkomsten. U kunt via internet wel programma’s 
kijken.  
Parkinson TV 2021 
https://www.parkinsontv.nl/  
 
  
25 juni 16.00 uur Cognitie en Parkinson  
Ook alle eerder uitgezonden programma’s zijn terug 
te kijken op bovengenoemde website.  

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
https://www.parkinsontv.nl/
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Meer vrijheden voor senioren 

Geef gevaccineerde thuiswonende ouderen 

vrijheden om elkaar te ontmoeten 

KBO-Brabant heeft twee weken geleden bij Tweede 
Kamerleden/woordvoerders corona gepleit voor een 
openingsplan voor gevaccineerde thuiswonende 
ouderen in navolging van ouderen in het 
verpleeghuis. Wij hebben er bij Tweede 
Kamerleden op aangedrongen om ontmoeting voor 
gevaccineerde thuiswonende ouderen (versneld) 
mogelijk te maken omdat thuiswonende ouderen al 
ruim een jaar in thuisisolatie leven en zij geen 
perspectief hebben om elkaar weer te ontmoeten. 
Bestuurders van onze bijna 300 lokale KBO-
Afdelingen hebben ons desgevraagd laten weten 
dat zij geen ontmoetingsactiviteiten kunnen 
organiseren in het gemeenschapshuis/buurthuis.  

De richtlijn buurthuizen biedt. geen soelaas Een 
buurthuis wordt momenteel gedefinieerd als locatie 
voor dagbesteding voor kwetsbare groepen. De 
ontmoetingsactiviteiten vallen niet onder 
dagbesteding; 

KBO Brabant verzoekt de regering om in overleg 

met seniorenorganisaties en VNG (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten) een handleiding te 

maken om versneld de lokale 

ontmoetingsactiviteiten voor gevaccineerde 

ouderen op te starten. 

 

 

 

Vaccinatiebereidheid hoog onder 
Brabantse ouderen 

Om inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid 

hebben 570 ouderen in Brabant een digitale 

vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd in 

februari/maart 2021 en de respondenten zijn 

geworven via de nieuwsbrief Ons Actueel, het 

ledenmagazine Ons en de website van KBO-

Brabant. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar en 54% is 

man. 95% van de respondenten is ouder dan 62 en 

de oudste respondent is 98 jaar oud. 

 

De vaccinatiebereidheid onder ouderen is hoog, 

met 91% die aangeeft zich te willen laten 

vaccineren. Onder vrouwen (86%) is de 

vaccinatiebereidheid lager dan onder mannen 

(96%). Respondenten die zich niet willen laten 

vaccineren zijn banger voor bijwerkingen en 

geloven minder vaak dat vaccineren effectief is. 

Mogelijk dat de twijfelaars, of niet-willende mensen, 

van mening veranderen wanneer blijkt dat de 

kwalijke effecten van vaccineren op lange termijn 

mee vallen. 

 

 

 

DE PEN 

Ik heb de pen doorgekregen van Marcel Hoeks. 

Ik ben Annie Roothans, was getrouwd met Jos en 

woon al sinds 1976 met veel plezier in Borkel en 

Schaft. Ons eerste adres was in Borkel naast de 

molen, waar we bijna 11 jaar hebben gewoond. 

Toen zijn we verhuisd naar de Schaft, omdat Jos 

daar in het bedrijf van zijn ouders en broer werkte. 

Totdat de oudste werd geboren werkte ik in het 

lager onderwijs (toen heette het nog geen 

basisonderwijs) en later in het bedrijf. Helaas is Jos 

in 2015 overleden en sinds 2 jaar woon ik in het 

Biestven in Borkel. 

Ik heb 4 kinderen, waarvan er tot nu 3 ook in Borkel 

en Schaft woonden, maar door veranderingen  in 

hun persoonlijke situaties zijn er 2 verhuisd. Ik heb 

inmiddels ook 8 kleinkinderen. 

In al de jaren, dat ik hier woon, heb ik in 

verschillende verenigingen bestuursfuncties 

vervuld. 

Sinds een aantal jaren ben ik lid van het bestuur 

van de KBO afdeling Borkel en Schaft. 

Ik wil me graag inzetten, samen met de andere 

bestuursleden en alle leden, om de KBO in Borkel 

en Schaft een mooie vereniging te laten zijn en 

blijven, waar alle senioren zich thuis voelen. 

Ik geef de pen door aan Rob Spit. 
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Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre 

digitaal 

Thema: Wat is een Zorgtrajectbegeleider (ZTB) 

en wat kan die betekenen bij dementie? 

Er is weer een nieuw digitaal Alzheimercafé 

Valkenswaard/Waalre te bezoeken. Dit keer gaan 

we in gesprek met Yvonne van Duin en Sophia 

Aerssens. Zij zijn Zorgtrajectbegeleiders.  

Als dementie zijn intrek heeft genomen in je leven 

verandert álles. Met die dementie komen er ook 

vele nieuwe contacten waar je mee te maken krijgt. 

De zorgtrajectbegeleider is er daar één van. Zij is 

ook juist degene die probeert om toch nog zoveel 

mogelijk overzicht in je leven te behouden. Zowel 

inhoudelijk als wat betreft al die nieuwe contacten 

van hulpverleners. 

Een café bezoeken vanuit je eigen huiskamer? Dat 

kan. Wel jammer dat dat nu op deze manier moet. 

Maar het is beter dan niets. Hoe krijg je dit digitale 

Alzheimercafé op je scherm?  

Ga naar  

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-

brabant  en klik op 

de gele balk met daarin  Youtubekanaal . 

Wil je ook de Alzheimercafés van de afgelopen 

maanden nog eens kijken? Dat kan via: 

Youtubekanaal.  

Verder kun je de website van Alzheimer Nederland 

bezoeken: https://www.alzheimer-

nederland.nl/nieuws/online-alzheimer-cafes  

 

 

Webinars over gezond ouder worden voor  

55+ers in mei/juni 

GGD West-Brabant en Avans Hogeschool 

organiseren samen met KBO-Brabant een drietal 

webinars/online informatiebijeenkomsten over 

gezond ouder worden. De informatiebijeenkomsten 

vinden plaats op:  

• Woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur. 

Thema: toekomstig wonen begint nu!  

• Woensdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur. 

Thema: slapen en fit wakker worden.  

 De bijeenkomsten zijn gratis (onllne) bij te wonen. 

Meedoen? 

https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-

voor-55-plus geeft u meer informatie.  

Daar kunt u zich ook aanmelden.  

 

Brief aan ministers De Jonge en Kaag 

Met een brief aan demissionaire ministers De 

Jonge en Kaag pleiten de Koepel 

Gepensioneerden, KBO-Brabant, FASv en NOOM 

voor een overkoepelende Europese 

gezondheidsstrategie ter bestrijding van 

infectieziekten met een pandemische dreiging, met 

daarbij voortdurende aandacht voor planvorming en 

logistieke voorbereiding. De Europese Unie moet 

een nog actievere rol spelen bij de signalering en 

bestrijding van infectieziekten, zoals vastgelegd in 

de International Health Regulations van de Wereld 

Gezondheidsorganisatie, met nadrukkelijke 

aandacht voor de globale dimensie, omdat 

infectieziekten per definitie grensoverschrijdend 

zijn. Voor de Nederlandse situatie is tevens een 

integrale aanpak van gezondheidszorg en 

gezondheids-bescherming met interdepartementale 

synergie cruciaal. 

 

 

 

Petitie om zendtijden van Kassa en Radar 
te behouden 

De Netmanagers van de NPO zijn van mening dat 
deze consumentenprogramma’s op NPO1, met 
meer dan een miljoen kijkers per uitzending, hun 
zendtijd moeten halveren. Daarbij wordt er totaal 
niet stil gestaan bij de impact van deze 
programma’s en de hoeveelheid knellende zaken 
waarin burgers zich niet begrepen of gehoord 
voelen. Al tientallen jaren houden Kassa en Radar 
de vinger aan de pols in deze sterk veranderende 
maatschappij. De programma’s ogen fris, worden 
vol passie en enthousiasme gemaakt – in het 
belang van de burger – en maken het verschil voor 
het individu én de grote groep. Hoezo halveren qua 
zendtijd? 

Kijkers en consumenten startten een petitie. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.petitie24.nl/petitie/3762/kassa-en-radar-niet-

in-de-uitverkoop 

 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant
https://www.youtube.com/channel/UCndha6TEO5tGnAK1gmGg0qQ
https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/online-alzheimer-cafes
https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/online-alzheimer-cafes
https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-55-plus
https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-55-plus
http://www.petitie24.nl/petitie/3762/kassa-en-radar-niet-in-de-uitverkoop
http://www.petitie24.nl/petitie/3762/kassa-en-radar-niet-in-de-uitverkoop
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Persbericht – 18 mei 2021 

Open de gemeenschaps- en 

buurthuizen, nu! 

Seniorenorganisaties: ‘Maak ontmoeting voor 

thuiswonende ouderen weer mogelijk’ De Koepel 

Gepensioneerden en seniorenverenigingen KBO-

Brabant, KBO-PCOB en NOOM vragen uw 

dringende aandacht voor de openstelling van de 

gemeenschaps- en buurthuizen. Senioren leven al 

ruim een jaar in thuisisolatie. Zij willen elkaar graag 

weer ontmoeten. De vrijwilligers van de lokale 

seniorenverenigingen staan te popelen om de 

ontmoetingsactiviteiten in gemeenschaps- en 

buurthuizen weer op te starten. Zij zien in de 

praktijk wat de langdurige thuisisolatie betekent 

voor ouderen; velen zijn er jaren ouder door 

geworden. Uit een vragenronde onder de lokale 

seniorenverenigingen blijkt dat de meeste 

ontmoetingscentra zoals gemeenschaps- en 

buurthuizen op dit moment nog gesloten zijn en 

ontmoetingsactiviteiten binnen derhalve niet 

mogelijk zijn. Veel gevaccineerde thuiswonende 

ouderen willen meer vrijheden om elkaar te 

ontmoeten in navolging van versoepelingen in 

verpleeghuizen. Andere Europese landen zijn ons 

voorgegaan en daarbij biedt de EU-richtlijn ECDC 

mogelijkheden voor versoepelingen voor volledig 

gevaccineerden. Voorheen werden de 

openstellingen van bibliotheken en buurthuizen in 

één adem genoemd. Onlangs hebben Tweede 

Kamerleden wel gepleit voor openstelling van 

bibliotheken, maar over buurthuizen geen woord. 

De gemeenschapshuizen en daarmee de 

thuiswonende ouderen trekken aan het kortste eind, 

terwijl voor die laatsten de meest beperkende 

maatregelen golden in deze pandemie. Het is totaal 

niet duidelijk wat nu wel en niet mag en welk 

perspectief er voor hen is. 

 

 

 

Persbericht – 19 mei 2021  

Is biljarten een binnensport? Ja! 

In de ene gemeente mag de 60-plusser wél weer 

gaan biljarten en in de andere gemeente niet. 

Veel locaties voor binnensport zijn momenteel 

nog gesloten, maar vanaf 19 mei mag het 

sporten binnen weer opgestart worden.  

Voor de opening geldt een aantal voorwaarden 

zoals dat er maximaal 30 personen per ruimte 

aanwezig zijn, die de anderhalve meter in acht 

nemen en een mondkapje dragen. Dit aantal is 

exclusief personeel. De ene KBO-Afdeling in 

Brabant mag van de gemeente het biljarten vanaf 

19 mei weer opstarten en in een andere gemeente 

mag dat niet. Zo valt volgens de gemeente 

Halderberge biljarten onder recreatie en geldt het 

niet als binnensport. ‘Onbegrijpelijk’, aldus de 

secretaris van KBO Halderberge, Ton Korpel. 

‘Vraag het een biljarter en het antwoord is 

volmondig: ja, het is een sport!’ Andere gemeenten 

staan het wél toe dat KBO-Afdelingen het biljarten 

weer opstarten omdat het een binnensport is en 

omdat zij weten dat KBO-Afdelingen alle 

veiligheidsvoorschriften in acht nemen.  

Biljarten is absoluut een sport  

Biljarten is een sport in competitieverband en je 

bent tegelijkertijd lichamelijk en sociaal bezig. 

Daarnaast is biljarten een sport waar je ook 

mentaal in conditie moet zijn om je tegenspeler met 

de juiste strategie te slim af te zijn. De Koninklijke 

Nederlandse Biljart Federatie is als sportorganisatie 

aangesloten bij NOC-NSF. Er zijn allerlei 

clubkampioenschappen, regionale 

kampioenschappen, NK’s en WK’s in alle drie de 

spelvormen: carambolebiljart, pool en snooker. 

Biljarten is ook een sport die door iedereen kan 

worden gespeeld. KBO-Brabant heeft de 

veiligheidsregio’s verzocht duidelijkheid te 

verschaffen rondom wat wel en niet kan. De 

seniorenvereniging heeft eerder bij Tweede 

Kamerleden gepleit voor vervroegde openstelling 

van de gemeenschaps- en buurthuizen in navolging 

van de versoepelingen in verpleeghuizen. Veel 

senioren zijn volledig gevaccineerd en snakken na 

een jaar van thuis zitten naar ontmoeting. 
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AOW eenmalig veranderen bij ongewild 

gescheiden wonen 

Goed bericht voor veel mensen die door een 

verkeerde AOW-keuze in de financiële problemen 

zijn geraakt. Herstel is nu mogelijk!KBO-Brabant 

heeft zich hiervoor hard gemaakt samen met 

toenmalig, resp. huidig Tweede Kamerlid Corrie van 

Brenk en René Peters. Onze gezamenlijke 

inspanningen worden nu beloond. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) meldt op zijn 

website dat het beleid versoepeld is: 

Bent u gehuwd en woont u ongewild gescheiden 

van uw partner? Bijvoorbeeld doordat uw partner in 

een verpleeghuis woont? Dan heeft u de 

mogelijkheid om uw AOW voor gehuwden te 

veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Dit is 

de hogere AOW. De keuze voor de hogere AOW 

kon eerder niet teruggedraaid worden. Dat kan nu 

wél, omdat wij onze beleidsregels hebben 

aangepast. 

Heeft u uw AOW veranderd? Dan krijgt u een brief 

van de SVB.' 

Website SVB 

Voor de volledige informatie kijk op de website van 

de Sociale Verzekeringsbank: 

https://www.svb.nl/nl/aow/nieuws/aow-eenmalig-

veranderen-ongewild-gescheiden-wonen  

 

Hulp nodig? 

KBO-Brabant heeft een team van Wlz-adviseurs 

klaar staan voor ondersteuning. U kunt ons bellen 

als u hierbij hulp nodig heeft, op (073) 644 40 66. 

Vraag naar Frank van Rooy. Of stuur een mail naar 

Frank: fvanrooy@kbo-brabant.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start: Op reis met de Stijlprijs 

De provincie Noord-Brabant stimuleert nieuwe en 

originele woonprojecten van inwoners, 

woningcorporaties en zorginstellingen in Brabant. 

Vormen van wonen die net even anders zijn. Die 

inspelen op de behoeften van deze tijd. Initiatieven 

waar samen leven een belangrijke rol speelt en 

waarbij iedereen kan meedoen. Betaalbaar en met 

oog voor omgeving en medemens. Een thuis voor 

iedereen! 

De Brabantse Stijlprijs 2021 zet bijzondere woon-

initiatieven in de spotlights. Er zijn 30 inzendingen 

die meedingen naar deze prijs. Gedeputeerde en 

juryvoorzitter van de Stijlprijs 2021, Erik Ronnes, 

geeft nu het startsein voor ‘Op reis met de Stijlprijs’! 

De route loopt van west naar oost en bestaat uit 13 

etappes. In elke etappe komen telkens twee tot drie 

projecten aan bod. Dinsdagmiddag 18 mei startte 

de 1e etappe in Bergen op Zoom en eind juni is de 

finish in Overloon. 

Kijk voor etappe 1 op 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKXwYnxExGA  

Kijk op www.brabant.nl en ga naar de kaart Stijlprijs 

voor een kaart met impressies van alle 30 

inzendingen. Er is een inzending bij van Providentia 

Sterksel en Landgoed Eikenburg Eindhoven.  

 

 

https://www.svb.nl/nl/aow/nieuws/aow-eenmalig-veranderen-ongewild-gescheiden-wonen
https://www.svb.nl/nl/aow/nieuws/aow-eenmalig-veranderen-ongewild-gescheiden-wonen
mailto:fvanrooy@kbo-brabant.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ZKXwYnxExGA
http://www.brabant.nl/
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PUZZEL 

Oplossing vorige puzzel: VOGELNESTJE 

Er zijn 5 goede inzendingen ontvangen. 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een 

zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in 

Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 

40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van 

vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 

irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 

Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 

troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 

telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 

strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 

verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 

ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 
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Wie weet waar? 

Oplossing vorige foto : stenen vaas bij Schafterdijk 36 

Er zijn geen inzendingen ontvangen. 

 

Nieuwe foto nr. 6/7 

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

 

 

Foto: Frans van der Mierden 

 

Weet je de oplossing van de puzzel of foto, laat het ons weten. 

Je kunt er een leuke prijs mee winnen. 

 

Oplossingen foto en/of puzzel inleveren voor 15 juli via 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com, 

of briefje in brievenbus Biestven 5. 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

