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Beste lezer,
Na een periode van 2 jaar waarin nagenoeg geen activiteiten konden
plaatsvinden kunnen we weer met meer vertrouwen naar de toekomst
kijken.
Als bestuur hebben we in de afgelopen periode niet stilgezeten.
We hebben met veel mensen gesprekken gevoerd over de manier
waarop we onze vereniging een zetje in de rug kunnen geven:
meer leden - want het ledental loopt sterk terug - en nieuwe activiteiten.
In die gesprekken hebben we de conclusie getrokken: de vereniging
maken we samen, met alle leden, ook met nieuwe leden. Er zijn volop
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten via allerlei activiteiten of door
uitjes te organiseren. Het Dorpshuis en de Teutenzaal zijn mooie
accommodaties die we kunnen gebruiken.
Maar zoals gezegd, we moeten het samen doen.
Daarom willen we op 21 juni een zomerfeest organiseren, dat we
beginnen met een (korte) jaarvergadering. In die vergadering willen
we het vooral hebben over de activiteiten in het komende seizoen
2022-2023. Samen met alle leden willen we daarvoor op 21 juni een
programma maken. Met daarbij de opmerking dat er alle ruimte is om
gedurende het seizoen een extra activiteit te organiseren.
Het bestuur zal op 21 juni met een voorzet komen waarover we
met elkaar kunnen spreken.
Kijk voor meer nieuws ook via de website www.kbo-valkenswaard.nl
naar onze eigen website van Borkel en Schaft en op facebook:
www.facebook.com/KBOBorkelenSchaft.
Namens het bestuur,
KBO afdeling Borkel en Schaft
Rob Spit, voorzitter
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Samenstelling bestuur KBO Borkel en Schaft 2022

VOORZITTER
Sportparkdreef 12, 5556 VV
E-mail: info@robspit.nl
tevens lid kringbestuur en ledendag

Rob Spit
Tel.: 06-13733065

SECRETARIS
Annie Roothans
Biestven 5, 5556 VP
Tel.: 040-2068433
E-mail: kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
Tevens lid werkgroep zorg
1e PENNINGMEESTER
Dorpsstraat 47B, 5556 VL
E-mail: frans.vd.mierden@gmail.com
Tevens penningmeester werkgroep Zorg

Frans v. d. Mierden
Tel.: 040-2068630

VICEVOORZITTER
Meidoornstraat 6, 5563 AX Westerhoven
E-mail: vdven.anke@gmail.com

Anke v.d. Ven
Tel.: 06-20849222

2de PENNINGMEESTER
Handboogstraat 9, 5556 WP
E-mail: mhoeks@onsmail.nl

Marcel Hoeks
Tel.: 040-2041596

LID
Dorpsstraat 58, 5556 VL
E-mail: hier_mirjam@live.nl

Mirjam Bots
Tel.: 06-15160857

Website KBO Borkel & Schaft via: www.KBO-Valkenswaard.nl
Bankrekeningnummer Kath. Bond v. Ouderen,
Afd. Borkel en Schaft NL22 RABO 0108 20 26 74
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Dit is niet het gebruikelijke jaarboekje, zoals u gewend bent. Omdat
aan het begin van het jaar nog niet duidelijk was, wat er allemaal
mogelijk zou zijn, hebben we nog geen officieel jaarboekje in elkaar
gezet. Om u toch van de belangrijkste informatie te voorzien, een
verkorte versie van het jaarboekje.
Seniorenvereniging KBO Borkel en Schaft
Regelingen 2022
- Jarigen worden vanaf 55 jaar iedere vijf jaar bezocht met een
attentie.
- Leden die niet meer van de deur kunnen of om andere redenen
graag bezoek ontvangen, kunnen contact opnemen met Tinus
Poos, tel. 2047988, of Willy Smolders, tel. 2012528. Zij komen
u graag bezoeken.
- Zieken die aangemeld worden via 06-53585969 of via
dorpsondersteuningbes@gmail.com
krijgen bezoek van de ziekendienst Borkel en Schaft.
- Wanneer bij feestelijkheden in de persoonlijke sfeer een
uitnodiging voor een receptie wordt ontvangen dan zal deze
door bestuursleden worden bezocht.
- Wanneer een KBO-lid komt te overlijden, wordt een
condoleancebezoek met brief gebracht, het KBO-vaandel wordt
tijdens de begrafenis in de kerk en / of in het crematorium
geplaatst en er wordt een H. Mis voor zijn of haar intentie
opgedragen.
- Ieder jaar worden tijdens het zomerfeest de leden die 10, 15 of
meer jaar lid zijn gehuldigd.

Verkorte privacyverklaring
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy
wetgeving geeft het bestuur van Seniorenvereniging
KBO Borkel en Schaft een privacyverklaring af, die te lezen is op
onze website onder het kopje “Algemeen”.
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Keukentafelgesprek met de gemeente
Indien u in het kader van de WMO een zogenaamd
keukentafelgesprek met de gemeente krijgt, dan kunt u zich daarbij
gratis laten ondersteunen door een KBO-cliënten-ondersteuner.
U kunt daarvoor contact opnemen met:
Walter Mertens: 040-2025132, of
Margriet Akkermans : 040-2017472
Belastinginvulhulpen / Thuisadministrateurs
Als u moeite hebt met het invullen van uw belastingformulier of wilt
u uw administratie op orde brengen, neemt u dan contact op met
het bestuur. Zij wijzen u de weg naar de belastinginvullers en/of
thuisadministrateurs van de KBO.
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Binnen de KBO kring gemeente Valkenswaard kennen we vrijwillige
ouderen adviseurs. Een VOA is een oudere vrijwilliger die u, op
verzoek, ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over
regelgeving en voorzieningen op het gebied van inkomen, recht, zorg,
wonen, mobiliteit, participatie. Zij zullen proberen u zo goed mogelijk
te informeren over en verwijzen naar bestaande regels en
voorzieningen op de hierboven genoemde gebieden.
Contributie
De contributie voor 2022 bedraagt € 25,- per persoon. De algemene
ledenvergadering beslist over eventuele contributieverhoging, die
dan het jaar daarop ingaat. Wordt iemand in de loop van een jaar
lid, dan geldt 25% reductie per verstreken kwartaal. Wordt
gedurende het verenigingsjaar het lidmaatschap opgezegd, dan
vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, doe dit dan vóór 15 december.
Opzeggen na 15 december betekent automatisch nog 1 jaar lid,
dus ook nog 1 jaar lidmaatschapsgeld betalen.
Leden, die hun lidmaatschap opzeggen, dienen hun ledenpas in te
leveren bij de ledenadministrateur: A. Roothans - van Son.
Bankrekeningnummer Kath. Bond v. Ouderen, Afd. Borkel en Schaft;
NL 22 RABO 0108 20 26 74.
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Vaste inkomsten en uitgaven
Naast de contributie ontvangt de KBO Borkel en Schaft jaarlijks een
bescheiden gemeentelijke subsidie.
Van de contributie wordt een gedeelte als contributie betaald aan
KBO Brabant. Dit is bestemd voor de provinciale en landelijke
belangenbehartiging, voor de activiteiten van de kringen en
ondersteuning van afdelingen en leden.
Ledenadministratie
Het is belangrijk, dat u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer of
e-mailadres tijdig doorgeeft aan onze ledenadministrateur
A. Roothans – van Son; Tel.: 2068433 of via e-mail:
kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com
Anders is het niet mogelijk om “Ons” en “Om te Weten” op het juiste
adres te bezorgen!
Zingevingsgesprekken
Ook voor uw geestelijk welzijn kunt u terecht bij de KBO.
Senioren kunnen terugkijken op een leven vol levenservaring.
Ze hebben al een flink deel van het leven achter de rug, maar ook nog
een hele tijd te gaan.
Zou u het fijn vinden om eens over het leven te praten, of zit u met
levensvragen, laat dat dan weten aan ons medebestuurslid
Mirjam Bots, tel.: 06-15160857 of per email: hier_mirjam@live.nl.
Zij kan zo’n gesprek voor u regelen.
Mantelzorg Verlicht
Valkenswaard telt ruim 1.100 mantelzorgers. Mensen die voor een
naaste zorgen.
Steunpunt Mantelzorg Verlicht is er ter ondersteuning voor
mantelzorgers in Valkenswaard. Als mantelzorger komt er van alles op
je af en dat kan veel vragen oproepen.
Voor alle vragen kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Valkenswaard. Zij helpen je je weg te vinden in de zorg.
Ze bieden praktische en emotionele ondersteuning om ervoor te zorgen
dat jij, als mantelzorger, niet overbelast raakt.
Steunpunt Mantelzorg Verlicht is te bereiken via telefoonnummer
0880031168 en via de mail: info@mantelzorgverlicht.nl
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Seniorenvervoer
Naast het standaard openbaar vervoer zijn er nog een drietal andere
mogelijkheden.
1. Taxbus
Taxbus is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur voor
mensen met een beperking en 70+ers uit de gemeente Valkenswaard.
U dient een vervoerspas aan te vragen bij de gemeente. Het verlenen
van deze pas is afhankelijk van uw inkomen. Voor al uw vragen over
het gebruik van de Taxbus kunt u contact opnemen via
Telefoon: 0800 - 0231820 of kijk op www.taxbus.nl . Reserveren via
0800 - 0234795
2. ANWB Automaatje
Inwoners van Valkenswaard, die graag deelnemer of vrijwilliger
willen worden bij ANWB AutoMaatje, kunnen contact opnemen met
Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn via 06 20 86 28 03 of
automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl.
De deelnemer belt twee werkdagen van tevoren met ANWB
AutoMaatje Valkenswaard (06 20 86 28 03). Het telefoonnummer is
op werkdagen bereikbaar tussen 08:30u – 12:30u.
3. Valys
Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking, die
sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio willen maken.
Op familiebezoek of een dagje erop uit? Voor de korte afstanden
is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem,
maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys
gebruiken, als u verder reist dan 5 OV-zones of 25km vanaf uw
woonadres. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief
vervoer, dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt.
Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoon:
0900-9630 of kijk op www.valys.nl .

Rijbewijskeuringen voor ouderen
Vanaf 75 jaar valt u onder de verplichte rijbewijskeuring. U moet
elke 5 jaar medisch gekeurd worden om weer een rijbewijs te
kunnen krijgen en dat rijbewijs is maximaal 5 jaar geldig.
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U mag uw eigen huisarts vragen het keuringsverslag in te vullen.
De meeste huisartsen keuren geen eigen patiënten, maar verwijzen
u naar een onafhankelijke collega. Dit doen zij om de bestaande
vertrouwensrelatie niet te verstoren. U kunt ook terecht bij:
*Dr. van Os, Dennenlaan 3, Valkenswaard. Tel.: 201 04 26
Afspraak maken: ma. t/m vr. tussen 10.00u en 16.00u.
Meebrengen: KBO ledenpas, Identiteitsbewijs, benodigde
formulieren.
Kosten: ca. € 50,*Medex Medische Diensten, Dijkstraat 54, 5554 PS
Valkenswaard. www.medexmedical.nl of via:
info@medexmedical.nl

(Versie 2 april 2022)
Ledenkortingen Kring KBO gemeente Valkenswaard
Attentie! KBO-pas tonen voordat u afrekent!
Achteraf korting vragen is niet mogelijk!
Bax, Eindhovenseweg 45, 5554 AA
Valkenswaard
www.baxjuwelier.nl
10% korting gedurende 2022 op aankopen
uit het gehele assortiment. Behalve voor artikelen waarvoor een
kortingsactie geldt. Deze korting geldt niet voor reparaties en
cadeaubonnen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Beeks Zien en Horen, van Bruhezedal 18, 5551
EW Valkenswaard/Dommelen.
www.beeks-zienenhoren.nl
10% Korting op de aankoop van een bril of
contactlenzen. 10% korting op de aankoop van
onderdelen.
U kunt bij ons ook altijd terecht voor een gratis gehoortest of
bijstelling van uw huidige hoortoestellen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------8

Berry Bikes, Molenstraat 57, 5554 JN
Valkenswaard. www.berrybikes.nl
I.v.m. schaarste in de markt is er tot nader order
geen korting op nieuwe fietsen.
15% korting op de aankoop van onderdelen en accessoires en
werkplaatstarieven. Echter: er wordt geen korting verleend op de
aankoop van elektrische en elektronische componenten en onderdelen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------De Hobbytafel, Leenderweg 117, 5555 CB
Valkenswaard. www.dehobbytafel.nl
10% korting bij de aankoop van producten voor
hobby en creativiteit op het gebied van breien,
haken en kaarten maken. Deze korting geldt niet
voor producten waarvoor een algemene
kortingsactie van kracht is.
-------------------------------------------------------------------------------------------Groente en Fruit Speciaalzaak
De Nieuwe Oogst,
Leenderweg 12, 5554 CL Valkenswaard.
Op vertoon van de KBO Ledenpas wordt 10%
korting gegeven op de aankopen van groente
en fruit. Dit geldt niet voor producten waar een algemene
kortingsactie voor van kracht is.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dertronics, Dragonder 13B, 5554 GM
Valkenswaard www.dertronics.nl
5% korting op de aankoop van elektronische
producten en onderdelen, uitgezonderd voor DJapparatuur. Geen korting op artikelen waarvoor
een kortingsactie van toepassing is.
-------------------------------------------------------------------------------------------Grand café De Heerlijkheid, Markt 16,
5554 CC Valkenswaard.
GRANDCAFE STEAK & GRILL
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 Heerlijkheid
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Eethuis de Berg, Bergstraat 19, 5551 AW
Dommelen. www.eethuisdeberg.nl
Op vertoon van een geldige KBO ledenpas wordt
aan de KBO leden (dus niet aan het gezelschap,
geen KBO leden zijnde ) een korting van 10% verleend op alle
schotels, voorgerecht en nagerecht,
die op een zitplaats worden geserveerd ( restaurant of terras)
-------------------------------------------------------------------------------------------Detifleur Bloemen, Passage 26, 5554 AH
Valkenswaard.
www.detifleur.nl

Op vertoon van de geldige ledenpas ontvangen KBO-leden 5 %
korting op de aanschaf van bloemen, planten, boeketten,
kransen en accessoires. De korting geldt niet voor die producten,
waarvoor een kortingsactie van kracht is, voor grafstukken en
cadeaubonnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Health & Sports Club Valkencourt,
Past. Heerkensdreef 15,
5552 BG Valkenswaard
www.valkencourt.nl
50% korting op de toegangsprijs, 15% korting op
alle lidmaatschappen.
Op elk lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Geen korting op dalurenkaart.
-------------------------------------------------------------------------------------------Intersport van den Broek,
Eindhovenseweg 57, 5554 AB Valkenswaard
www.intersportvandenbroek.nl
10% korting op de aankoop van nieuwe producten. Deze korting geldt
niet voor producten waarvoor een algemene kortingsactie geldt en
voor reparaties.
-------------------------------------------------------------------------------------------10

Jouw Pad Coaching en begeleiding,
Houtvesterwei 7, 5551 PD Dommelen.
www.jouwpadcoaching.nl Op vertoon van de
geldige ledenpas ontvangen KBO-leden 10%
korting voor alle gesprekken en activiteiten van
Jouw Pad Coaching en begeleiding in het kader van
rouwbegeleiding, stervensbegeleiding of andere verliesbegeleiding.
--------------------------------------------------------------------------------------------

PC Service Valkenswaard,
Eindhovenseweg 95A,
5552 AA Valkenswaard.
www.computershopvalkenswaard.nl
5% korting op alle artikelen zonder inruil, uitgezonderd PC's, Laptops
en Tablets. 5% korting op de werkplaatstarieven. De korting geldt niet
voor artikelen, waarvoor al een korting van kracht is.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Praktijk Dommelen, Bergstraat 45,
5551 AW Valkenswaard
www.praktijkdommelen.nl en www.goedlopen.nl
Op vertoon van de geldige KBO ledenpas wordt aan
de KBO-leden éénmaal per jaar een korting van 10%
gegeven voor fysiofitness en valtraining activiteiten.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rombauts Kaarsen V.O.F.,
Westerhovenseweg 33,
5551 AC Dommelen
www.rombautskaarsen.nl
Openingstijden: Woensdag10.00u–12.00u, Donderdag en vrijdag van
10.00u–15.00u. Op vertoon van ledenpas 20% korting bij de aankoop
van nieuwe kaarsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------11

Topsound Audio en Video,
Leenderweg 80, 5555 CE
Valkenswaard
www.topsoundvalkenswaard.nl
Er wordt geen korting meer gegeven. Op vertoon van een geldige KBO
ledenpas wordt een verlengde garantie gegeven van 2 jaar naar 4 jaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Van der Werff Zonwering, De Vest 56A,
5555 XP Valkenswaard.
www.werff-zonwering.nl
Op vertoon van de geldige ledenpas krijgen
KBO-leden een korting van 5% bij de aankoop
van nieuwe producten, zonder inruil. Indien een
kortingsactie van kracht is geldt deze korting niet. Over inruil kan
onderling overleg plaatsvinden.
-------------------------------------------------------------------------------------------Woondecoratie Valkenswaard,
van Linschotenstraat 4A,
5554 MP Valkenswaard.
www.woondecoratievalkenswaard.nl
Op vertoon van de geldige ledenpas krijgen KBO-leden 5% korting
bij de aankoop van nieuwe producten zonder inruil. Deze korting geldt
niet voor producten waarvoor een kortingsactie van kracht is.

Zorg+ Comfort De Kempen, voorheen
Ouderenwinkel, Torenstraat 10, 5554 NK,
Valkenswaard.
www.zorgcomfortdekempen.nl
5% korting op de aankoop van art. uit de winkel. Dit geldt ook voor
aankopen uit de webwinkel: De korting geldt niet voor
actie/opruimingsartikelen en niet voor evt. verzending.
---------------------------------------------------------------------------------------------12

