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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  jan 2022  -  #1 
www.kbo-valkenswaard.nl 

 

 

 
 

 
• dinsdagmorgen   Darten Dorpshuis 10.00u-12.00u 

• dinsdagmiddag   Soos 13.30u-17.00u 

• dinsdag 25 jan   Jaarvergadering KBO (indien mogelijk) 

 

 

 
Onze jarige(n) 

Bert van Deursen    9-1 80jr 

Miet van Poppel-van Ekert   10-1 80jr 

Zus Vermeulen-Peeters   25-1 85jr 

Deze 3 mensen vieren in de 1e maand van 
2020 een kroonjaar. Ook alle andere jarigen 
proficiat. 

 

 

Ziekenbezoek Borkel en Schaft 

Bij langdurige ziekte kunnen alle leden van de 
KBO en ook alle leden van de VO, en inwoners 
van Borkel en Schaft, indien dit op prijs gesteld 
wordt, een bezoek krijgen van de zieken 
bezoekdienst van Borkel en Schaft. 

De bezoekdienst bestaat momenteel uit de 
volgende mensen: Frans Bierens, Gerarda de 
Bock, Erna van den Dungen, Petri Maas en 
Dora Schellekens. 

Ken je iemand in jouw omgeving die langdurig 
ziek is, meldt dit dan bij de dorpsondersteuners 
van Borkel en Schaft via tel.nr.: 06-53585969 of 
dorpsondersteuningbes@gmail.com . 

De dorpsondersteuners zullen dan, na overleg 
met de zieke, een bezoek regelen. 

 

 

Magazine ONS 

Eind januari komt er een nieuwe uitgave van 
ONS, die 1/2 (januari/februari) wordt genoemd. 

 

Adreswijziging 

Indien uw adres wijzigt, of indien u een ander 
emailadres of telefoonnummer krijgt, wilt u dit 
dan z.s.m. doorgeven aan de secretaris Annie 
Roothans, tel. 040-2068433 of per email: 
kboborkelenschaft.secretariaat@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. 

 

 

Oproep 

Op dinsdagmiddag wordt door de KBO Borkel 
en Schaft de welbekende soosmiddag 
gehouden. Er zijn verschillende groepen, die 
een kaartje leggen.  

Heeft u ook zin en tijd hieraan deel te nemen? 
Dat is geen probleem. Nieuwe gezichten zijn 
van harte welkom. Zoals het bekende 
spreekwoord luidt: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. 

Wilt u iets anders doen dan kaarten? Ook dat is 
geen probleem. Er zijn ook andere spelletjes 
mogelijk, zoals bijv. sjoelen of een ander 
gezelschapsspel.  

Hebt u een leuk idee voor een gezamenlijk spel, 
laat het ons dan weten, zodat we kunnen kijken 
of en hoe we dit kunnen organiseren. 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
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Contributie 

Beste KBO leden, 

Bij deze het vriendelijke verzoek om de 

contributie 2022 van € 25,- per persoon over te 

maken op rekening NL22 RABO 0108 2026 74 

t.n.v. KATH. BOND VAN OUDEREN AFD. 

BORKEL  

Graag zien wij uw betaling voor 1 januari 2022 

tegemoet, waarvoor onze vriendelijke dank. 

Frans van der Mierden 

Penningmeester KBO Borkel en Schaft 

 

 

Jaarvergadering 

Op 25 januari 2022 willen we de 

jaarvergadering over 2021 houden. 

Of dit doorgang kan vinden, zullen we even af 

moeten wachten. 

 

 

Parkinson café Valkenswaard 

Helaas zijn er ook bij het Parkinson café geen 
bijeenkomsten. 

Wat natuurlijk nog steeds rest om op de hoogte 
te blijven van het laatste nieuws op parkinson-
gebied is de parkinson tv.  

Kijk op: https://www.parkinsontv.nl  

 

 

 

Senioren Expo verplaatst naar mei 2022 

De organisatie van de Senioren Expo heeft uit 

veiligheidsoverwegingen besloten de beurs te 

verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022. 

Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn 

bezoekers van harte welkom! 

 

 

Pas op voor Phishing - nep e-mail die 
nu de ronde doet!! 

We kregen via KBO Brabant de volgende 
mededeling:  

Al van verschillende Afdelingen kregen wij 
melding van een Phishing mail, een nep-mail, 
die deze dagen is verzonden, met het bericht 
dat u zogenaamd van de Belastingdienst geld 
terugkrijgt. Pas op!!  

Wat te doen 

Nergens op klikken, meteen weggooien en de 
verzender als ongewenst aanmerken!! Dat kan 
door met de rechtermuisknop op het bericht in 
uw mailbox te gaan staan en dan te kiezen voor 
'Beveiligingsopties’ en daarin voor ‘Phishing’.  

U kunt zelf ook checken en anderen 
waarschuwen. 

Overigens, als u zelf zoiets krijgt, dan kunt u op 
de website van de fraudehelpdesk een check 
doen of er al meldingen zijn van mensen die 
hetzelfde overkwam. U kunt daar ook aangifte 
doen met uw mail, om anderen te 
waarschuwen. 
Link: https://www.fraudehelpdesk.nl/actueel/val
se-emails/  

De nep-mail-tekst luidt als volgt:  

Geachte relatie,  

Dit bericht bevat essentiële informatie die 
uitsluitend bestemd is voor [hier staat dan het e-
mailadres van de Afdeling].  

Op basis van de financiele effecten door de 
COVID-19 pandemie is er door de Overheid 
besloten u een extra toezegging te geven voor 
een bedrag van € 279,99 op uw 
belastingaangifte.  

Ga naar: https//mijnoverheid,nl/teruggave-2021 
voor meer informatie over het aanvragen van de 
teruggave.  

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben 
en wensen u nog een prettige dag verder.  

Met vriendelijke groet,  

Kees van Feringa  

MijnOverheid  

  

https://www.parkinsontv.nl/
https://www.fraudehelpdesk.nl/actueel/valse-emails/
https://www.fraudehelpdesk.nl/actueel/valse-emails/
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E-mails van oplichters over 
boosterprikken. 

Ouderen in Nederland ontvingen de laatste 
dagen e-mails van oplichters over 
boosterprikken. Met de berichten proberen 
criminelen bankgegevens in handen te krijgen, 
waarschuwt de koepelorganisatie GGD GHOR 
Nederland dinsdag. 

In de mail staat dat ouderen verplicht zijn om 
een boosterprik te halen en dat ze een afspraak 
kunnen maken door op een link in de mail te 
klikken. Vervolgens moeten ze inloggen bij hun 
bank, maar die banksite is nagemaakt. 

GGD GHOR benadrukt dat mensen nooit per 
mail worden uitgenodigd voor een vaccinatie en 
dat elke prik vrijwillig is. Ook is er geen enkele 
reden om bij een bank in te loggen, omdat 
vaccinatie gratis is. Volgens de 
koepelorganisatie zijn de mails ook te 
herkennen aan de spelfouten die erin staan. Het 
taalgebruik is bovendien "overdreven formeel". 

 

 

 

 

OMT: advies aan zelfstandig wonende 
ouderen 

Het coronavirus heeft flink toegeslagen, vooral 
bij oudere mensen. Als we de statistieken lezen, 
dan zien we dat vanaf een bepaalde leeftijd 
meer mensen met ernstige klachten in het 
ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. 
Vaccinatie geeft goede bescherming, maar die 
bescherming wordt bij ouderen na verloop van 
tijd minder. Het is dus belangrijk dat u de 
boostervaccinatie haalt om uw afweer op te 
peppen. Door het hoge aantal infecties in de 
hele bevolking is het risico op besmetting nu 
groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd 
overdracht of ernstige ziekte. Ouderen krijgen 
daarom het advies om -voor hun eigen 
veiligheid en de veiligheid van anderen- een 
aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen. 

Kijk voor de maatregelen het bijgevoegde 
document. 

De Pen 

Deze keer heb ik de pen 
doorgekregen van Miep 
Kuijpers. 

Mijn naam is Riet van der 
Mierden-Aarts, getrouwd 
met Frans van der Mierden.  

Ik heb bijna mijn hele leven in Borkel gewoond. 
Mijn ouders hadden daar een bakkerij en ik 
bezorgde het brood bij de klanten. In dat huis is 
nu de friettent “ de oude bakkerij” op het plein. 

Toen ik met Frans trouwde was er in Borkel niks 
te koop, tenminste niet voor ons budget. We 
hebben 10 jaar in Westerhoven gewoond en zijn 
toen terug gekomen. Nu wonen wij er bijna 35 
jaar, goed naar onze zin. Onze dochter Marieke 
woont bij de Severinus, waar ze prima op haar 
plek is. Het is trouwens wel vervelend, dat de 
kerstviering niet door kan gaan, maar wel 
logisch. We hopen maar op betere tijden en 
houden de moed er in. 

Als dochter van een bakker heb ik nog een 
recept voor het komend jaar: 

330 gram familie. 
Flinke schep liefde. 
300 ml gezondheid. 

Scheut vrijheid. 
Mespunt plezier. 
200 gr vrienden. 

Theelepel vertrouwen. 
Flink wat geduld. 

Vleugje geluk. 
Roer alles door elkaar. 

Verdeel in 12 stukjes en serveer het op een 
bedje van respect. 

Dus met andere woorden voor iedereen een 
gezond en gelukkig 2022. 

P.S. De pen geef ik door aan Ellie Hoeks. 

 

 

Rabo ClubSupport 

De stemmen zijn geteld. We hebben via Rabo 
ClubSupport een bedrag van € 232,65 
ontvangen van de Rabobank. Iedereen bedankt 
voor het stemmen op onze vereniging. 

 

 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/pas-op-voor-valse-e-mails-uit-naam-van-ggd-ghor-nederland/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/pas-op-voor-valse-e-mails-uit-naam-van-ggd-ghor-nederland/
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Kortingen  

Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met 

Grand Café De Heerlijkheid. 

Grandcafe De Heerlijkheid, Markt 16, 5554 CC 
Valkenswaard. 
www.grandcafedeheerlijkheid.nl 

Bij het tonen van uw KBO pasje genieten u en 

uw tafelgenoten van 10% korting op de 

volledige rekening. 

De korting is geldig vanaf een minimale 

afname van een hoofdgerecht per persoon. 

Van de korting zijn uitgezonderd onze 

cadeaubonnen.  

 

De volledige lijst is te zien op  
www.kbo-valkenswaard.nl 

 

 

 

 

Zo winkelt u veilig online 

Op de website van IkWoonLeefZorg (van de 
Rabobank), staat een helder verhaal over waar 
je op moet letten bij het online winkelen, zodat 
er minder kans is dat u wordt opgelicht. Let op  
de kwaliteit van de website, maar ook op uw 
apparatuur, uw internetverbinding en veilig 
betalen. 

Kijk op: 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-

winkelt-u-veilig-online  voor meer informatie. 

 

 

Omdat er nog geen nieuw jaarboekje is, vermelden we hier de gegevens van de huidige 
bestuursleden: 
 
Voorzitter 
Rob Spit, Sportparkdreef 12, 5556 VV Borkel en Schaft 
Email: info@robspit.nl 
Tel.: 06-13733065 
 
Secretaris 
Annie Roothans-van Son, Biestven 5, 5556 VP Borkel en Schaft 
Email: kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.nl 
Tel.: 040-2068433 
 
1e Penningmeester 
Frans van der Mierden, Dorpsstraat 47B, 5556 VL Borkel en Schaft 
Email: frans.vd.mierden@gmail.com 
Tel.: 040-2068630 
 
Vicevoorzitter 
Anke van de Ven-Kemperman, Wilde Wingerd 42, 5552 NH Valkenswaard 
Email: vdven.anke@gmail.com 
Tel.: 06-20849222 
 
2e Penningmeester 
Marcel Hoeks, Handboogstraat 9, 5556WP, Borkel en Schaft 
Email: mhoeks@onsmail.nl 
Tel.: 040-2041596 
 
Lid 
Mirjam Bots, Dorpsstraat 58, 5556 VL Borkel en Schaft 
Email: hier_mirjam@live.nl 
Tel.: 040-2042103 

 

De Heerlijkheid 
GRANDCAFE   STEAK & GRILL 

 

http://www.grandcafedeheerlijkheid.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-winkelt-u-veilig-online
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-winkelt-u-veilig-online
mailto:info@robspit.nl
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.nl
mailto:frans.vd.mierden@gmail.com
mailto:vdven.anke@gmail.com
mailto:mhoeks@onsmail.nl
mailto:hier_mirjam@live.nl
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 Puzzel  

De oplossing van de vorige puzzel was: vogeltrek 

Er zijn 8 goede inzendingen ontvangen. 

 

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

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier 

18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 

26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 

37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 

49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 

57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op 

het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk 

8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 

18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 

35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 

45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 

61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 69 oosterlengte. 
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Wie weet waar? 

De oplossing van de vorige foto was: ingang Kapelweg 

Er zijn 2 goede inzendingen ontvangen. 

 

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. 

Oplossingen foto en/of puzzel inleveren voor 15 jan via 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com, 

of briefje in brievenbus Biestven 5. 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

