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• dinsdagmorgen   Darten Dorpshuis 10-12u 

• dinsdagmiddag   Soos Dorpshuis 13.30-17u 

• donderdagmiddag  Huiskamer, Dorpshuis 13.30-15.30u 

 

 

 

 

Onze jarige(n) 

Deze maand vieren een kroonjaar: 

Jose Houben v Gorp 12-03 75jr 

Rob Spit   15-03 70jr 

Jan Aarts   31-03 80jr 

Alle andere jarigen van harte gefeliciteerd. 

 

 

Overledenen 

Anny Versmissen – van der Heyden  85 jaar 

Thomas Peeters    98 jaar 

Tiny Schenkels – Rijkers 82 jaar 

Rens Aerts        99 jaar 

Heel veel sterkte toegewenst aan de families 

 

 
Activiteiten 

Gelukkig kunnen we u meedelen, dat er weer 
activiteiten georganiseerd mogen worden. Het 
kaarten, darten en biljarten mag weer doorgaan in 
het Dorpshuis. Hopelijk mogen we weer velen van u 
verwelkomen op allerlei toekomstige activiteiten. 

 

 
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. 

 

 
Graag een bezoekje? 

Leden die slecht ter been zijn of om een andere 
reden niet van de deur komen, kunnen contact 
opnemen met Tinus Poos, tel. 2047988, of Willy 
Smolders, tel. 2012528. Zij komen u graag 
bezoeken!  
Ook leden, die zo maar een bezoekje op prijs 

stellen, kunnen met hen contact opnemen. 

 

 
Ziekenbezoek Borkel en Schaft 

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

 

 
Kortingen 

 
Woondecoratie geeft door, dat er op nieuwe artikelen 

geen 10 % korting meer wordt gegeven, maar 5% . 

www.woondecoratievalkenswaard.nl  

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
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Contributie retour 2021 en 2022 
 

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ, 
kunnen hun contributie retour krijgen. Op 
onze website staat beschreven hoe. Wij hebben 
twee links gezet naar pagina's die 
respectievelijk doorverwijzen naar contributie 
retour voor 2021 en retour voor 2022. 
 
Sommige leden gebruiken nog een oudere link, 
die in 2021 was geplaatst. Deze werkt echter 
niet meer!! In enkele nieuwsblaadjes van de 
Afdelingen was deze kennelijk ook 
gepubliceerd. 
 
Dit zijn de goede links: 
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-
2021/ 
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-
2022/ 

 

 

Wil je goed op de hoogte blijven van het 
nieuws? 

Op de website van KBO Brabant vind je allerlei 
artikelen, waaronder de volgende: 

Pensioen verder uitgehold 

De ouderenorganisaties hebben gezamenlijk 
gereageerd op de internetconsultatie over wijziging 
van de rekenrente voor pensioenfondsen. 

Suggesties voor de stemwijzers 

KBO-Brabant vraagt de stemwijzers (voor de 
gemeenteraadsverkiezingen) om extra stellingen op 
te nemen met aandacht voor wonen en zorg, die van 
belang zijn voor senioren. 

Aandacht positie ouderen gevraagd 

Voor het debat in de Tweede Kamer op 20 januari 
over corona-ontwikkelingen doet KBO-Brabant een 
aantal dringende aanbevelingen aan Kamerleden 
rondom de boostervaccinatie. 

Ontkoppeling AOW terugdraaien 

Samen met vele andere organisaties vraagt KBO-
Brabant kabinet om de plannen voor ontkoppeling 
van de AOW terug te draaien. Er is op 17 januari een 
gezamenlijke brief verstuurd naar Tweede 
Kamerleden. 

Debat verpleeghuiszorg 9 februari 

KBO-Brabant vindt het onverantwoord om 'minder 
van meer' te investeren in verpleeghuiszorg omdat 

er nog geen volwaardig alternatief gerealiseerd is. 
Wij stuurden een mail aan Kamerleden. 

Spannend Tweede Kamerdebat box 3 

In december oordeelde de Hoge Raad dat het 
huidige systeem van belastingheffing over spaargeld 
en beleggingen in strijd met de wet is. 2 februari 
debatteert de Tweede Kamer over de uitspraak. 

Per 8 februari QR-code booster verplicht 

Vanaf dinsdag 8 februari 2022 is een QR-code van 
de boosterprik of een negatief testbewijs op 
sommige plekken verplicht. 

Geen optimisme over koopkracht 

Grote pensioenfondsen staan er beter voor dan 
afgelopen jaren. Maar het is de vraag of later dit jaar 
mag worden geïndexeerd. Eventuele verhoging zal 
stijgende prijzen waarschijnlijk niet bijhouden. 

Ruimere regels sociale woninghuur 

De verruiming van toewijzingsregels voor sociale 
huurwoningen voor ouderen met alleen AOW, 
eventueel met klein pensioen, maar wel met een 
vermogen boven de zorgtoeslaggrens is per 1-1-
2022 een feit. 

Voor nog meer info:  
https://www.kbo-brabant.nl/   

 

 

Opinie-artikel over wooncrisis in 
Eindhovens Dagblad 

Voorzitter Leo Bisschops van KBO Brabant 
stuurde een opinieartikel naar het Eindhovens 
Dagblad. Dat werd op 25 januari geplaatst. 
 
Wooncrisis, zorgcrisis, pensioencrisis, 
generatieconflict?  

Als het gaat om de oorzaak van de wooncrisis 
wijzen beschuldigende vingers vooral naar 
ouderen die onvoldoende zouden doorstromen 
op woningmarkt.' 

Overheden moeten de oorzaak bij zichzelf 
zoeken in plaats van ’de ouderen’ als zondebok 
aan te wijzen! 

Kijk hier voor het hele bericht op de website van 
KBO Brabant:  

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/opinie-

artikel-wooncrisis/ 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=79047b4cba&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=79047b4cba&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3c8d76fd8a&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3c8d76fd8a&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8942421e0c&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=0fb2e7b7d5&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8c2259aa41&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=dbf96b01b3&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=94ca8ab1e8&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=35fd71e76d&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7277aa59a9&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d806549c48&e=8ef73e0418
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=9dcd236159&e=8ef73e0418
https://www.kbo-brabant.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/opinie-artikel-wooncrisis/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/opinie-artikel-wooncrisis/
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75 KBO-helpers in Brabant voor 
kwetsbare ouderen 

De oproep van KBO-Brabant in december aan 
een groot deel van onze vrijwilligers leverde 
maar liefst 75 vrijwilligers op die in 
samenwerking met het Rode Kruis kwetsbare 
ouderen kunnen helpen! 

Wie hulp nodig heeft kan bellen met de Rode 
Kruis Hulplijn, bereikbaar via (070) 44 55 888 
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 
uur. 

Vrijwilligers kunnen zich ook nog steeds 
aanmelden. Bel met Chantal Bijnen bij KBO-
Brabant: (073) 644 40 66. 

 

 

Parkinsoncafé 

Het Parkinsoncafé gaat weer starten. De 
spreker die voor 24 februari is uitgenodigd, is 
Daniël du Corbier, ergotherapeut bij Valkenhof. 
Bij sommigen zal hij zeker al bekend zijn. Hij zal 
vertellen wat ergotherapie 

is in algemene zin. Ook zal hij wat vertellen over 
Cognitieve Revalidatie Therapie en hij zal 
uitleggen wat ergotherapie en Cognitieve 
Revalidatie Therapie bij de ziekte van Parkinson 
voor effect kunnen hebben. Eveneens zal hij 
kort iets vertellen over hoe u met hem als 
ergotherapeut in contact komt en hoe uhiervoor 
verzekerd bent. 

WEL MOET U ZICH AANMELDEN VOOR HET 
CAFE VAN 24 FEBRUARI; 

Dat kan door een e-mail te sturen naar 
pc.valkenswaard@gmail.com onder vermelding 
van uw naam en telefoonnummer. 

Het café is in het vervolg op donderdagmiddag 
om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en niet 
meer op vrijdagmiddag. Gewoon op de 
vertrouwde plek, het auditorium van 
Kempenhof. 

Programma Parkinsoncafé: Data blijven onder 
voorbehoud. 

Donderdag 24 februari 2022 Daniel du 
Corbier, ergotherapeut van Valkenhof 

Donderdag 31 maart 2022 Kim Rijkelijkhuizen, 

Parkinsonverpleegkundige MMC 

 

Meewerken aan de Seniorenmarkt 
2022? 

 
U kent de Seniorenmarkt! Een middag vol 
informatie en volop gezelligheid in de Hofnar, 
speciaal voor senioren. In 2022 kan dat hopelijk 
weer. Dit evenement is gepland op zaterdag 
24 september. 
 
De ouderenbonden en het SeniorenBelang 
Valkenswaard (SBV) weten dat er altijd vragen 
en opmerkingen zijn over hulp-, zorgverlening 
en ontspanning. En dat het nuttig en nodig is om 
de mensen op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen.  
Voor het SBV, dat de Seniorenmarkt 
organiseert, is de belangrijkste taak: het 
adviseren van het lokale bestuur over 
ouderenzaken.  
Soms kan het effect groot zijn om het eens 
anders aan te pakken. Door de zorg voor 
senioren op een andere wijze onder de 
aandacht te brengen. De Seniorenmarkt is al 
vele jaren zo'n uitzonderlijke en succesvolle 
activiteit van het SBV. 
 
In de taakverdeling van de SBV-leden drukt de 
organisatie van de jaarlijkse Seniorenmarkt te 
veel op enkele mensen. Vandaar dat assistentie 
gezocht wordt 'in brede kring'.  
Bij u dus, de leden van de bond, legt het SBV 
de vraag neer: wie is bereid mee te werken in 
de organisatie van de Seniorenmarkt. Samen 
met een SBV bestuurslid, een secretaris, en 
aan de hand van een draaiboek wordt de 
Seniorenmarkt van 24 september voorbereid en 
verzorgd.  
Vanaf maart is er overleg in een vier- à vijftal 
bijeenkomsten overdag en op de 24e september 
bent u natuurlijk de gehele dag in touw. Het gaat 
om de Seniorenmarkt van 2022, daarna zien we 
wel weer verder. 
 
Heeft u interesse? Wilt u er eerst meer over 

weten? Het secretariaat van het SBV is het 

contactadres  

Mail naar: secretariaat.sbv@gmail.com  

mailto:pc.valkenswaard@gmail.com
mailto:secretariaat.sbv@gmail.com
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Informatiepunt Leven in coronatijd voor 
mensen uit risicogroepen 

 

Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit 
risicogroepen, ouderen en mensen met een 
beperking hebben een grotere kans om ernstig ziek 
te worden. Het informatiepunt Leven in coronatijd 
probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te 
geven op de vragen van mensen uit risicogroepen. 
De Rijksoverheid heeft een speciaal 
telefoonnummer voor algemene vragen over het 
coronavirus: 0800-1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 
20.00 uur). Bel voor medische vragen over de 
coronavaccins: 088-755 5777 (bereikbaar tussen 
8.30 uur en 16.30 uur). U spreekt dan met een 
ervaren medisch student.  KBO-Brabant is betrokken 
bij het informatiepunt Leven in coronatijd. 

Kijk op: https://www.vilans.nl/coronainformatiepunt/  
voor deze informatieve website. 

U vindt er informatie over de belangrijkste vragen 
zoals: 

• Wat is een coronabewijs en hoe kom ik 
eraan? 

• Wanneer draag ik een mondkapje? 

• Welk mondkapje moet ik gebruiken? 

• Gaat de zorg en ondersteuning door tijdens 
coronatijd? 

• Ik wil naar het buurthuis, wat zijn de regels? 

 

 

PRESENTATIE KBO KRINGREIS 

KBOKring Heeze – Leende heeft in overleg met Ema 
Reizen voor 2022 niet één maar twee reizen voor u 
samengesteld. 

De  eerste- 8 daagse- reis vertrekt op 24 juli en gaat 
naar Oberperfuss in Oostenrijk. 
De tweede- 5 daagse- reis vertrekt op 13 september 
en gaat naar Ootmarsum in Twente. 

Maandag 14 maart om 10.00 uur is er in dorpshuis  
Het Perron in Heeze  in de Rabozaal een presentatie 
van deze reizen waarbij u d.m.v. foto’s een indruk 
krijgt van het hotel en de excursies die gemaakt gaan 
worden. 

Twijfelt u of een georganiseerde reis iets voor u is, 
kom dan naar de presentatie en misschien bent u 
dan overtuigd om met een van deze, altijd gezellige,  
reizen mee te gaan. 

Meer informatie Liesbeth Lingers via mail: 
liesbeth.lingers152@gmail.com 

Aanmelden voor deze reizen kan tot 15 april a.s. 
Let op: in dorpshuis Het Perron - Schoolstraat 
48,Heeze - zijn op 14 maart de op dat moment 
geldende coronaregels van toepassing. 
 
We hebben een aanmeldingsformulier en andere 
informatie ontvangen, maar dit is teveel om in deze 
Om te weten op te nemen. Stelt u het op prijs om dit 
toch te ontvangen, meld dit dan via 
kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com . Dan 
sturen we u die informatie toe. 

 

 

Carnaval 2022 

Op zaterdag 26 februari wordt er een mini playback 
kindermiddag georganiseerd in de Teutenzaal. van 

14.00u tot 18.00u. 

Op zondag 27 februari kun je deelnemen aan het 
Frühstücken vanaf 11.00 uur. Deze middag wordt 
muzikaal begeleid door de B&S blaozers, dj’s van 
Nooit Gedacht en Paul Brugel. De lunch wordt voor 
€ 8,50 p.p. en € 4,25 voor kinderen tot en met 12 
jaar verzorgd door Grand café de Zwaan. 
Opgeven voor zaterdag en/of zondag kan via: 
info@mulkslobbers.nl. 
 
Ook zullen de dansmarietjes op deze dagen hun 
gardedans laten zien. 

 

De Pen 

Geboren en steeds op de 
Schaft gewoond. Zes jaar 
geleden verhuisd naar 
Valkenswaard. Net als Ellie 
Hoeks van wie ik de pen kreeg. 

Na mijn technische opleiding 
steeds met plezier in Eindhoven gewerkt in de 
ontwikkeling. Voor woon-werk verkeer lang gereisd 
met de VIPRE-bus. Vandaar misschien dat ik nu 
buurtbus chauffeur ben. Na mijn vervroegde 
pensionering KBO-lid geworden en al snel betrokken 
geraakt bij 't samenstellen van ons clubblad.  

In Borkel en Schaft lid geweest van veel 
verenigingen die samen het dorp leefbaar houden, 
zoals meer dan 50 jaar EMOS-lid. Hou van puzzelen, 
kaartspelen en denksport. Vind geschiedenis en 
stamboomonderzoek interessant. Heb daarom laatst 
met veel plezier meegedaan aan de 1e Borkelse 
dorpskwis! Hopelijk kunnen we binnenkort weer 
samen aktief zijn binnen de vereniging. 

De pen geef ik door aan Pieter Verhoeven. 

Piet Smits 

https://www.vilans.nl/coronainformatiepunt/
mailto:liesbeth.lingers152@gmail.com
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
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Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel was: nieuwjaarsduik. 
Er zijn 6 goede inzendingen ontvangen. 
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Wie weet waar? 

De oplossing van de vorige foto was:  
grenspaal bij grensovergang Maastrichterweg. 

Er zijn 4 goede inzendingen ontvangen. 
 
 

 

Nieuwe foto nr. 3 
Hierbij een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft 

 

 

 

Foto:  n.n. 

 

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 mrt via 

kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com, 

of briefje in brievenbus Biestven 5. 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

