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Seniorenvereniging 
KBO Borkel  &  Schaft 

Om te Weten  -  mei 2022  -  #5 
www.kbo-valkenswaard.nl 

 

 

 
 

 

• dinsdagmorgen   Darten Dorpshuis 10-12u 

• dinsdagmiddag   Soos Dorpshuis 13.30-17u 

• donderdagmiddag  Huiskamer, Dorpshuis 13.30-15.30u 

• woensdagmiddag 4 mei Fietsen, start Dorpshuis 13.00u 

• dinsdag 21 juni   Zomerfeest 
 

 

 

 

Onze jarige(n) 

Deze meimaand vieren een kroonjaar: 

Bert van Meijl 04-05  80jr 
Peter Dekkers 09-05  85jr 
Jac Spoorenberg 18-05  80jr 
Gerard Houben 21-05  75jr 
Gerard Rijkers 23-05  70jr 

Allen en ook andere jarigen van harte proficiat. 

 

 

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. 

 

 

Zomerfeest 
Op 21 juni, de dag dat de zomer begint, hebben we 

ons zomerfeest gepland. Na een korte vergadering 

gaan we samen met jullie er een gezellige middag 

van maken. We hopen, dat veel leden aanwezig 

zijn. 

 

 

Website Kbo Brabant 
 

Van Martin van Rooijen  – oud-staatssecretaris van 
Financiën en fractieleider van 50PLUS in de Eerste 
Kamer – ontving KBO Brabant een ingezonden brief 
met de titel ‘Houd het oog op zwakste ouderen, de 
overheid doet het te vaak niet’.  
Kijk op www.kbo-brabant.nl onder het kopje 
NIEUWS om deze brief te lezen. 
Overige nieuwe berichten op de website: 

- Commissiedebat leefstijlpreventie 
- Zorgen uitvoering Wmo 
- Risico willekeur energietoeslag 
- Geen goed woord voor pensioenwet 
- Weg met de vrijblijvendheid 
- Kamerleden ongerust over regeldruk 

- Stemmen verantwoordingsorgaan ABP 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
mailto:dorpsondersteuningbes@gmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/
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ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 

Kan iemand met dementie nog zelf (juridische) 

beslissingen nemen? Tijdens het Alzheimercafé 

gaan we in gesprek met notaris mr. P.B. Ressel, 

werkzaam bij Potters notarissen in Valkenswaard. 

Hij vertelt ons over het belang van het tijdig regelen 

van juridische zaken. Hoe kun je iemand 

beschermen en bijstaan bij beslissingen over 

materiële en gezondheidszaken? Waar moet je aan 

denken, wat moet je vastleggen en bij wie doe je 

dat? De notaris geeft uitleg. 

Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 
26 april a.s.  Het programma begint om 19.30 en 
eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Toegang is gratis. 

Meer informatie:  tel. 06-22370460 

 

 

 
Op 28 april komen Teatske van der Zijpp (lector 

zorgtechnologie bij Fontys Hogeschool Mens en 

Gezondheid) en Eveline Wouters (lector Health 

Innovations and Technologie bij Fontys 

Paramedische Hogeschool en professor aan de 

Universiteitvan Tilburg) een lezing houden met als 

titel: ‘Zorgtechnologie tussen droom en daad’. 

Zij schetsen een overzicht van zorgtechnologie die 

wordt ingezet om kwetsbare (oudere) burgers te 

ondersteunen om langer veilig thuis te blijven wonen. 

Ze vertellen over een aantal projecten waarin ze 

onderzoeken hoe zorgtechnologie van meerwaarde 

kan zijn. Ze betrekken in dit onderzoek zowel 

zorgvragers, hun naasten, als zorgverleners uit het 

verpleegkundig en paramedisch domein. Ze gaan 

dieper in op de manier hoe ze hun onderzoek 

opzetten; zoals hoe ze ervaringsverhalen ophalen 

om implementatie van zorgtechnologie te 

ondersteunen. 

De vraag waar ze specifiek in deze bijeenkomst 
antwoord op zoeken is: welke toepassingen kansrijk 
zijn voor mensen met Parkinson om 
zelfredzaamheid en eigen regie te ondersteunen. 

Uiteraard kunnen er na afloop weer vragen gesteld 
worden. 

Zoals u het inmiddels gewend bent, vragen we of u 
zich wil aanmelden voor het café van 28 april 

Correspondentieadres: Marjo Schurgers, Akeleilaan 
7, 5552 GS Valkenswaard, Tel. 040 201 8649 
E-mail:   pc.valkenswaard@gmail.com 
Website:  www.parkinsoncafevalkenswaard.nl  

 

 

Werkgroep Kortingen 

Er is een bericht ontvangen van de heer B. 
Tomassen van Berry Bikes, dat zeker tot het eind 
van dit jaar geen korting meer gegeven kan worden 
op de aankoop van nieuwe fietsen. 
Dit i.v.m. de grote schaarste waardoor het voor hem 
bijna niet meer mogelijk is rechtstreeks bij de 
fabrikant te kopen. Om klanten toch aan een nieuwe 
fiets te kunnen helpen is hij nu aangewezen op 
beschikbaarheid van fietsen bij collega fietsen-
handelaren waardoor zijn winstmarge te klein is om 
nog korting te kunnen geven. 
De overige afgesproken kortingen, zoals op 

onderdelen en werkplaats, blijft gewoon van kracht. 

Tegen het einde van dit jaar vind opnieuw overleg 

plaats over de situatie op dat moment. Verder 

excuses voor het op een erg laat tijdstip melden van 

deze tijdelijke maatregel. 

 

 

Interessante webinars over samenwerking 
met jongeren 
In het kader van het Win-Win-project werken 

senioren samen met jongeren van de zogenoemde 

'generatie Z'. Deze jongeren krijgen alle kansen van 

hun ouders. Ze praten overal over mee en er wordt 

veel voor ze opgelost. In organisaties moeten ze 

echter meer zelf oppakken en wordt niet altijd 

verwacht dat ze overal over meepraten. 

 

Wilt u meer inzicht krijgen in deze generatie en in het 

puberbrein? Dan kunt u YouTube filmpjes van 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB) volgen. 

Drie relevante webinars, die te vinden zijn op 
YouTube: 

www.youtube.com/SBBchannel/videos en dan bij 
zoeken intikken  generatieverschillen 
www.youtube.com/SBBchannel/videos en dan bij 
zoeken intikken  puberbrein 
www.youtube.com/SBBchannel/videos en dan bij 
zoeken intikken  de praktijk motiveert 

Op dinsdag 26 april kunnen mensen met 
dementie, hun mantelzorgers en andere 
geïnteresseerden elkaar weer ontmoeten in het 
Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre. Het thema 
zal dan zijn  
 

Dementie en rechtsbescherming 

En er is genoeg ruimte om vragen te beantwoorden 
van de bezoekers. 

De avond vindt zoals gewoonlijk plaats in café zaal 
De Dommelstroom, Bergstraat 32 in Dommelen.  
 

Parkinson café: Auditorium Kempenhof, 
Antwerpsebaan 3, Valkenswaard 

mailto:pc.valkenswaard@gmail.com
http://www.parkinsoncafevalkenswaard.nl/
http://www.youtube.com/SBBchannel/videos
http://www.youtube.com/SBBchannel/videos
http://www.youtube.com/SBBchannel/videos
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Campagne Senioren 
en Veiligheid van start 
 
Samen zorgen we ervoor 
dat criminaliteit niet loont. 
KBO-Brabant doet in de 
maand april actief mee met 

het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere 
partijen aan de campagne Senioren en Veiligheid. In 
deze campagne krijgen senioren concrete tips om te 
voorkomen, dat ze slachtoffer worden van 
criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel 
gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te 
makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht 
besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: 
babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via 
bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. 
Omdat we deze informatie nog niet hadden 
ontvangen bij de vorige nieuwsbrief en de campagne 
bij het ontvangen van deze nieuwsbrief bijna is 
afgelopen, willen we er u toch op wijzen, wat u zelf 
kunt doen om te zorgen, dat u dit niet overkomt. 
Deze vormen van criminaliteit, vaak bij mensen van 
onze leeftijd, vindt het gehele jaar door plaats. Dus: 
blijf alert!! 
 
De site waarop allerlei informatie te lezen is, vindt u 
op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  

 

 

KOM DANSEN BIJ KBO 
Op zaterdagavond 19 maart heeft KBO afd. 
Valkenswaard een begin gemaakt om regelmatig op 
zaterdag een dansavond te organiseren. Het was 
een groot succes en de avond is druk 
bezocht. Bewegen is goed voor u, maar ook elkaar 
weer ontmoeten doet een mens goed. Wilt u ook een 
gezellig avondje uit kom dan naar de 
 
dansavonden op 23 april, 21 mei en 18 juni 
 
Iedereen is welkom, u hoeft geen lid te zijn van KBO. 
Aanvang 19:30. Locatie zalen Geenhoven, 
Hoppenbrouwers 15 , Valkenswaard. 

 

 

 
Meewerken aan de Seniorenmarkt 2022? 

 
U kent de Seniorenmarkt! Een middag vol informatie 
en volop gezelligheid in de Hofnar, speciaal voor 
senioren. Er wordt nog steeds assistentie gezocht 
voor de organisatie van de Seniorenmarkt. Heeft u 
interesse? Wilt u er eerst meer over weten? Het  
secretariaat van het SBV is het contactadres; mail 
naar  secretariaat.sbv@gmail.com  
 

Gezamenlijk eten bij hotelschool 
,,De Rooi Pannen“ 
Er is weer gelegenheid om eens lekker uit te 
gaan uit eten en wel op vrijdag 20 mei a.s. om 
12.00u. Er wordt een uitgebreide 3-gangen 
lunch geserveerd door de horeca-leerlingen. 
Kosten € 12,50 per persoon. 
Adres: Kaakstraat 1, Eindhoven. De 
hotelschool heeft gratis eigen parkeerplaatsen. 
Opgave voor 10 mei bij Anke v.d. Ven,  
tel.: 06-20849222, of via e-mail: 
vdven.anke@gmail.com  
Wilt u graag hier naar toe, maar hebt u geen 
vervoer, geef dit dan ook door bij Anke. Dan 
kan er vervoer gezorgd worden. 
_____________________________________

_ 
FIETSEN 

Omdat de lente is begonnen, kunnen we ook weer 
van het lekkere weer genieten. Daarom hebben we 
een datum gepland om weer eens een mooie 
fietstocht te gaan maken.  

De tocht vindt plaats op woensdag 4 mei a.s. van 
13.00u tot ongeveer 17.00u We komen bij elkaar bij 
het Dorpshuis om 13.30u.  

Geef wel even door aan Frans van der Mierden, 040-
2068630, als je mee wilt fietsen, zodat we niet 
onnodig op iemand staan te wachten. Ook niet-leden 
zijn welkom. 
 

 

De Pen 

Hallo ik ben Marianne 
Wiegmans. 
Ik woon met mijn lief Louis, 
hond, kat, fretjes en roofvogels 
op Sportparkdreef 17! 
Sinds 2010 wonen we met veel 
plezier in het voormalige huis 

van de familie Mennings (voor de wat ‘oudere’ 
ingezetenen wel bekend). 
Louis en ik komen allebei uit het onderwijs. Nu zijn 
we al een paar jaar met pensioen maar nog altijd 
volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet en 
voelen we ons nog zeer betrokken. 
Mijn vrije tijd breng ik door met o.a. schilderen (nog 
een jaar les op de kunstacademie in Neerpelt), op 
kleinkinderen passen, helpen op de basisschool en 
veel musea bezoeken! Ook mag ik graag dansen en 
doe ik yoga in Valkenswaard! Ik hoop nog een hele 
tijd actief en gezond te blijven om te genieten van 
ons fijne toekomstbestendige huis en tuin en de 
mooie omgeving van Borkel! 
Ik geef de pen door aan mijn overbuurvrouw Janine 
Jeurgens! 
_________________________________________ 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
mailto:secretariaat.sbv@gmail.com
mailto:vdven.anke@gmail.com
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VRIJWILLIGERS 

 

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Ook 

onze KBO vereniging is ontzettend blij, dat we veel mensen in onze vereniging hebben, die zich 
regelmatig op allerlei manieren inzetten voor deze vereniging. Vaak worden vrijwilligers verrast met een 
Koninklijke onderscheiding, maar er zijn ook een groot aantal mensen, die geen onderscheiding 
ontvangen. Deze mensen zijn net zo belangrijk. Eigenlijk zou iedereen, die zich belangeloos inzet voor 
onze maatschappij een onderscheiding verdienen. 
 
De laatste twee jaar zijn er geen echte Koningsdagen gevierd en ook de gedecoreerde mensen konden 
niet bij de feestelijke bijeenkomst van de gemeente Valkenswaard zijn. Gelukkig kan dat dit jaar wel 
weer doorgaan. In die coronatijd schreef de bekende dichteres Ria van Amelsvoort onderstaand 
gedicht.  
 
 
 
 

GEDOOFDE SCHITTERING 

 
Stil zijn de straten 
verlaten het plein 
de fanfare zwijgt 

het welkom verstomt 
geen hartelijk onthaal aan de deur 

de bittere borrel verschaalt in de fles 
 

de zon schittert niet 
in de praal en de pronk 
van verdiend decoratie 

op borsten gespeld 
de dragers drommen de zaal niet in 

corona heeft feesten gesmoord 
 

erkenning en dank behoeven geen zalen 
fanfare of drank 

wel woorden die wegen 
zwaar van geloof en waardering 

in mensen 
die vrij en vrijwillig 

opdrachten uitvoerden 
in hun naasten belang 

 
Ria van Amelsvoort  2021 
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Puzzel SUDOKU 

 

Oplossing vorige puzzel: lentebries 

Er zijn  4 goede inzendingen ontvangen. 
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Wie weet waar? 

Oplossing foto april: Biestven 10 
Er is 1 goede inzending ontvangen. 

 
 

Nieuwe foto nr. 5 
Hierbij een nieuwe foto genomen op een plekje in de omgeving van Borkel en Schaft 

 

 

Foto: Connie Franse 
 

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 mei via 
kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com, 

of briefje in brievenbus Biestven 5. 

mailto:kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

