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           Rabobank: NL63 RABO 0152 9298 00 

 

 JOURNAAL  no 12      3 December 2019 
Voorwoord 
De maand december waarin de familie vaak centraal staat, waarbij ik 
dan moet denken aan de mensen die geen familie hebben, probeer 
daar in je eigen buurt aandacht voor te hebben. De KBO organiseert 
elke week wel iets waar senioren elkaar kunnen ontmoeten maak er 
gebruik van. Het Bestuur gaat over tot het afsluiten van 2019 en is al 
volop bezig met 2020 Maar onze belangrijkste doelstelling “zorgen 
voor elkaar” blijft ongewijzigd. Wij wensen u allen fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2020 en hopen u vaak te ontmoeten op 
onze activiteiten. 
Speciale aandacht voor dansen in kerstsfeer op vrijdag 28.12.2019 
in zalencentrum 
De Graver aanvang 13.45. 
 

Peter Plompen  
Voorzitter  

HIEP HIEP HOERA 

   JARIG:          
Deze maand gaan onze felicitaties naar  de Heer A. J. Leenders  
Hij wordt op 23 december 90 Jaar 
Namens de afdeling willen wij U van Harte Feliciteren met uw  
verjaardag  
 

WIST U DAT ………………… 

 

• u zich nog steeds kunt aanmelden voor ons eigen KBO-orkest: 
Gerard Veurman tel. 20 17 648) 

   De orkestleden maken op informele manier muziek, hebben       
 er plezier in, vermaken  zich zelf en anderen en vinden het  

 fijn bij KBO-activiteiten op te treden. 

 

• uw adreswijzigingen, overlijden, nieuwe leden, verhuizing en  

 opzegging lidmaatschap dient te melden bij ledenadministra 

 tie: Ine Willems tel. 06 – 13 17 50 38  

 E- mail: kbovalkenswaardledenad@gmail.com 
 
•  
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 WIST U DAT ………………… 
 
• jubilea en ziekendienst te melden bij de ledenzorg:  
 Walter Mertens tel. 040 – 20 25 132  
 E-mail: kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com 
• als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek u dan kunt 

bellen met onze ouderenadviseur Walter Mertens   

 tel.  040-20 25 132 

• onze cliëntondersteuner Jos Musters voor u klaar staat, u kunt 
contact opnemen via tel. 040 – 20 41 401 

• u voor administratieve ondersteuning terecht kunt bij Peter 
Plompen,  tel. 06-37 35 24 01 

 Kijk ook eens op onze website: www.kbo-valkenswaard.nl.  

 Hier vindt u alle informatie, het laatste nieuws of eventuele  

 afwijkingen in de activiteiten 

• op de website www.VoordeligValkenswaard.nl vindt u  

 voordelige uitstapjes. 

• Voor extra kortingen via KBO-Brabant kunt U terecht op de 
website: www.kbo-brabant.nl 

• er tijdens onze activiteiten foto's gemaakt worden? Hebt U  

• bezwaar dan graag doorgeven tijdens de inschrijvingen. 

 

       CONTRIBUTIE. 

We hebben momenteel meer dan 1.000 machtigingen.  

  De betaling via deze machtigingen vindt plaats begin januari 2020.  
  Onze penningmeester verwerkt deze in 5 minuten. Ongeveer 25  
   leden betalen per kas. Dit kan op dinsdag 7 januari 2020 van  
     10.00 uur tot 11.00 uur in de hal van Kempenhof,  
     Antwerpsebaan3. Ongeveer 150 leden hebben aangegeven geen  
     machtiging te willen of hebben niet gereageerd op een brief  
      inzake de machtiging. We zouden het bijzonder op prijsstellen 
      als deze leden hun contributie voor 31 januari 2020 betalen.  
      Het bankrekeningnummer staat bovenaan in het journaal. Mocht 
      uw betaling niet voor 31 januari binnen zijn, dan komen wij bij  
     U langs voor het afgeven van een machtiging voor het jaar 2021. 
 
                 ALVAST BEDANKT NAMENS HET BESTUUR.  
 

VAN 16 T/M 25 MEI 2020, 10 DAAGSE REIS NAAR:  

 

   Deze reis wordt georganiseerd en uitgevoerd door EMA Reizen 
voor KBO Kring Heeze - Leende.  

Op maandag 6 januari 2020 zal er een presentatie worden gegeven 
over deze reis in dorpshuis ’t Perron Schoolstraat 48 Heeze.  

Aanvang 10.30 uur  
        Wenst U deel te nemen aan deze reis, neem dan contact  

op met MW. Liesbeth Lingers De Imker 4 5591 MX Heeze  
tel. 040-226 48 90 of 06-15 65 99 92 

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
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                           MUSEUMPLUSBUS 2020   

Afd. Valkenswaard 

Beste leden,  

Graag willen wij u uitnodigen voor deelname aan “Museumplusbus” 
op dinsdag 21 Januari 2020. Dit jaar is het weer gelukt om deel te 
nemen met max. 45 personen. U wordt ’s morgens om +/- 08:00 
uur verwacht op de Markt in Valkenswaard. Het tijdstip van  
vertrek is om 08:30 uur. Van hieruit gaan we rechtstreeks naar het 
Zeeuws Museum in Middelburg waar je wordt ontvangen met koffie 
of thee. Hierna krijgt U een rondleiding in het museum, na de  
rondleiding gaan we gezamenlijk lunchen. Hierna hebt U nog enige 
tijd om zelf het park te bezoeken. 
We zijn weer om +/- 16:45 uur terug in Valkenswaard.  

LET OP: In de bus is geen toilet aanwezig.  

Zijn er meer inschrijvingen dan 45 dan wordt er een wachtlijst aan-
gemaakt. Deze reis is alleen voor leden van KBO afd. Valkenswaard 
die minimaal 70 jaar zijn. Dus 70 jaar en ouder. Er kunnen max. 
10 opvouwbare hulpmiddelen ( rollators en opvouwbare rolstoelen) 
mee. Scootmobielen en el. rolstoelen worden niet toegestaan. 
De reis plus entree wordt U gratis aangeboden door Museumplus-
bus. Alleen de  lunch moet U zelf betalen en wordt gezamenlijk  
genuttigd. De prijs van de lunch is € 12,50.          
Dit bedrag moet contant betaald worden tijdens de inschrijving. 
In het museum mag geen meegebracht eten genuttigd worden. 
De inschrijving voor deze reis is op: DINSDAG 17 december van 
10.00 tot 11.30 uur in “De Turfberg” v.d. Clusenstraat 4. 
Graag uw ledenpas en legitimatie meebrengen i.v.m. de  
leeftijdsgrens van 70 jaar. 
 
Samen met u hopen wij er een fijne dag van te maken. 
P.S. Hebt U zich ingeschreven en kunt u door omstandigheden niet 
aan deze reis deelnemen, neem dan even contact op met Jan 
Geurts tel. 040 – 204 25 40 dan kunnen wij een ander die op de 
wachtlijst staat blij maken.   
______________________________________________________
_ 
INSCHRIJFSTROOK;  Graag wil ik deelnemen aan de Museumplusbus 
Naam:…………………………………….     Naam……………………….…………………... 
Adres:…………………………………….      Adres:…………………………..………..……. 
KBO Lidnr: …………………………….      KBO Lidnr:.…………………………..…….. 
Tel. Nr 06 - ……………………………      Tel. Nr: 06 - ….……………………………. 
 

Opstappen om 08:00 uur op de Markt in Valkenswaard. 
U kunt ’s avond ook weer uitstappen op de Markt. 

 
        O   Heb rollator      O   Heb opvouwbare rolstoel 

O   Aankruisen wat voor U van toepassing is. 
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PUZZEL VAN DE MAAND 

 De oplossing van de vorige puzzel was INSPECTEUR en de 
 prijs is gewonnen door:  

Mevr. Joke Hermsen 

  
 Op Dinsdag 17 december van 14:30 tot 15:00 uur kunt u uw  
 oplossing inleveren waarna U kunt meedingen naar een leuk  
 prijsj e.  
 Komt u hiervoor naar buurthuis de Turfberg, vd Clusenstraat 4. 

 Uit de goede inzendingen wordt om 15:00 uur ter plaatste de 
 winnaar getrokken.  

 Succes, en veel plezier met het oplossen van deze puzzel. 

 

 Het volgende Journaal en magazine ONS valt bij u in de  

        bus in de week van 7 januari 2020.  
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                                                                      KERSTVIERING 2019 

             

KBO BRABANT  Afd. Valkenswaard                            

      Beste KBO-leden 
      Op donderdag 19 december a.s. houden we onze jaarlijkse 
      Kerstviering. Deze viering wordt helaas voor de laatste keer  
gehouden in Zaal Lavrijssen aan de Karel Mollenstraat Zuid.  
Vanaf volgend jaar moeten we op zoek naar een andere locatie. 
De zaal is vanaf 11.30 uur open. We beginnen om 12.00 uur met de 
opening door onze voorzitter, aansluitend kunt U genieten van de 
welbekende koffietafel. Om +/- 15:00 uur wordt er nog rond gegaan 
met het bekende worstenbroodje. Na de koffietafel wordt er een kor-
te Kerstdienst gehouden, welke door pastor Spooren samen met 2 
leden van KBO Valkenswaard wordt verzorgd. Na het 1e optreden 
van het Eenmans orkest KVL houden we pauze en hierna hebben we 
het 2e muzikaal optreden. Ook houden we weer een loterij, met leu-
ke prijzen. Prijs per lot is € 0,25 
Einde van de Kerstviering is om +/- 16.15 uur. 
KBO leden betalen € 7,00 p.p., niet leden, rolstoelbegeleiders en 
introducés (geen lid) betalen € 10,00 p.p. 
LET OP! 
De inschrijving vindt plaats op: dinsdag 10 December van 10.00 
tot 11.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur in “De Turfberg”  v. 
d. Clusenstraat 4 zijstraat van de Valkenierstraat. 

Tijdens deze Kerstviering worden er foto’s gemaakt voor intern ge-
bruik. I.v.m. de wet op de privacy moeten wij U vragen, of U proble-
men hebt dat U gefotografeerd wordt, laat dit weten op de inschrijf-
strook. 
Wilt U aan deze Kerstviering deelnemen, vul dan onderstaand in-
schrijfstrookje volledig in. Betaling geschied tijdens de inschrijving. 
Het bestuur wenst U een hele gezellige middag toe. 
Als U ingeschreven bent en door omstandigheden niet kunt komen 
neem dan contact op met Jan Geurts tel. 040 – 204 25 40. 

****** 
INSCHRIJFSTROOK;     
Graag wil ik inschrijven voor 1* / 2* personen voor de Kerstviering 
op 19 December 2019 
Naam: Dhr. / Mevr…………….…………  Naam: Dhr. / …………………………… 
Adres………………………………………        Adres: ….…………………………………. 
KBO Lidnr: …………………………          KBO Lidnr:………………………………….. 

O Rolstoel gebruiker/ster 

   * Streep door  wat voor U NIET van toepassing is. 

Ik wil  wel/niet gefotografeerd wordt. 

*********************************** 

  Volg nr. Inschrijving:…..         Volg nr. Inschrijving:….. 
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ACTIVITEITENKALENDER       2019 

      
WEKELIJKS   

datum/dag tijd  activiteit   plaats  
Maandag  14:00 - 16:00  Open repetitie 
       KBO orkest t Pumpke 
Dinsdag  14:00 - 17:00  Line Dance  
       2 groepen  Kempenhof 
Dinsdag  13:30 - 17:00  Inloop middag Turfberg 
Woensdag 14:00 - 16:00  Koersballen Taxandria 
Vrijdag  14:00 - 16:00  Opfriscursus  
       Dansen  De Graver 

 
DECEMBER  

Wo 04   Kerstmarkt  Aken 
Woe 04  09:30  Wandelen    Turfberg 
Di 10      14:00 - 16:00 Kienen    Kempenhof 
Do 12     13:30 - 17:00 Schilderen   Kempenhof 
Vrij 13    09:30  Wandelen    Turfberg 
Woe 18   09:30  Wandelen    Turfberg 
Do 19     13:30 - 17:00 Schilderen   Kempenhof 
Do 19     12:00-16:00 Kerstviering   Lavrijssen 
Vrij 27    09:30  Wandelen    Turfberg 

 
JANUARI  2020 

Di. 07 14:00  Nieuwjaarsreceptie Turfberg 
Di. 07 Geen Line Dance i.v.m. Nieuwjaarsreceptie 
Do 09      13:30 - 17:00 Schilderen   Kempenhof 
Vrij 10    09:30  Wandelen    Turfberg 
 

Wij wensen alle leden hele fijne Kerstdagen  
En een voorspoedig en gezond 2020 

Het bestuur 
 

  NIEUWSJAARSRECEPTIE 

 
Wij nodigen u uit om samen met het  
bestuur het glas te heffen op het nieuwe 
jaar.  
U bent welkom op dinsdag 7 januari a.s. 
bij buurthuis d’n Turfberg,  
v.d. Clusenstraat 4A tussen 
14:00 en 16:00 uur.  

Voor een drankje en hapje wordt gezorgd.  
U komt toch ook?  


