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JOURNAAL no 2       4 Februari 2020 

 

Beste leden, 
 
Voor u ligt alweer het tweede journaal van 2020 wat gaat de tijd snel, zeker als je elke 
maand een stukje mag schrijven. Het doet mij deugt om te zien dat de onderlinge  
betrokkenheid van onze leden steeds beter loopt.  
Er zijn inmiddels door onze activiteiten leden met elkaar in gesprek gegaan, hebben  
elkaar uitgenodigd op de koffie of maken afspraken om samen activiteiten te bezoeken. 
De komende maanden moeten er allerlei zaken worden geregeld op het gebied van  
Zorgtoeslag, huurtoeslag en invullen van belastingaangifte. 
Voor leden die al eerder gebruik gemaakt hebben van onze hulp bij het invullen 
komt binnenkort de uitnodiging om op 11, 18 of 25 maart naar de Graver te komen. 
Zorg voor uw machtigingscode !!! 
Voor leden die gebruik willen gaan maken verwijs ik naar het infoboekje. 
Voor nu een fijne Carnaval, zoek de gezelligheid, geniet van de mogelijkheden die u  
geboden worden. 
 
Voorzitter 
Peter Plompen 

 

                                                                                                                                                                                                 

HIEP HIEP HOERA 

 
Mevrouw A. van Dongen is in februari 25 jaar lid van onze  
afdeling. 
Tevens is Mevrouw C. Otten ook in Februari 40 jaar lid van onze 
afdeling. 
 
Zij worden van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Felicitaties 
zullen namens alle leden, door het bestuur worden overgebracht. 
Wij hopen dat u nog veel plezier mag beleven van uw  
lidmaatschap.  

 
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 ledenadministratie:  

 Ine Willems Carolusdreef 99 tel. 06 – 13 17 50 38  

 E- mail: kbovalkenswaardledenad@gmail.com. 

 Bij opzegging ook ledenpasje inleveren, anders kan er niet uitgeschreven worden. 

  
• jubilea en ziekendienst te melden bij de ledenzorg: Walter Mertens  

 tel. 040 – 20 25 132 E-mail: kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com 

AFDELING VALKENSWAARD 
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• 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. 
 
 
MEDEDELINGEN: 
Dansen   

Beste mensen   

Graag nodigen wij U uit voor de dansmiddag in carnavalssfeer op  

Vrijdag 21 Febr. 2020 van 14:00 tot 16:30 uur in zalencentrum de graver   

Tot dan  

*********** 

Wijziging kortingen: 

Van de praktijk Dommelen hebben we het verzoek gekregen om U als volgt te informeren 
over de wijziging van de korting. 

Dit is gewijzigd in: 

"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 ." 

 
Bezoeken werkgroep Ledenzorg. 
• Ouderenbezoeken.  Evenals vorige jaren worden in 2020 weer bezoeken gepland bij 

leden die 80-, 85-, 90- en 95-jaar worden. U kunt dus een telefoontje verwachten om 
een afspraak te maken voor deze bezoeken.  

   De 80- en 85- jarigen worden benaderd door: 
    - Greet Markestijn of 
    - Peter Poell of 
    - Ria Smets.  
   De 90- en 95-jarigen  door: 
    - Engelien Bosmans of 
    - Gerda van Doren.  
 
• Ziekenbezoeken.  
 Leden die een ziekenbezoek wensen kunnen dit opgeven bij ledenzorg, 
   tel. 040-2025132. 
 
• Ouderenadvies. Hebt u behoefte  aan een persoonlijk gesprek dan kan een   
 afspraak worden gemaakt met de ouderenadviseurs  
    - Walter Mertens  tel. 040-2025132 of Peter Plompen  tel. 06-37352401 
 
• Cliëntondersteuner.  
 Hebt u behoefte aan een advies of ondersteuning bij het WMO-gebeuren, dan staat  
 Jos Musters voor u klaar. Tel. 040-2041401 
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‘In gesprek over het levenseinde’ 

 

Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om 
dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde 
minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO-Kring  
gemeente Valkenswaard in samenwerking met KBO-Brabant een lezing over dit onderwerp 
aan. 

De toegang is gratis. 

Dinsdag 4 maart 2020, 14:00 uur 

Bommel Partycentrum, Bergstraat 33,  Dommelen 

Maatschappelijke discussie 

De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het 
teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de 
doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen 
dat wat er regelmatig in de publiciteit komt. 

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod: 

Het gewone sterven 

Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden (zoals niet behandelen/
stoppen) 

Palliatieve sedatie 

Euthanasie en hulp bij zelfdoding 

Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan? 

Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament) 

Uitvaart en afscheid nemen 

 

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed  
geïnformeerd te zijn, kan rust geven. 
 
Aanmelden en meer informatie: 
 
Aanmelden graag via: kbokringvalkenswaard.lezingen@gmail.com 
Informatie bij Margriet Akkermans tel. 040 – 20 174 72 
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Mantelzorgen vraagt veel van je; een moeder en dochter  
vertellen hun ervaringen 

 
De locatie is als vanouds café-zaal de Dommelstroom Bergstraat 32 in Dommelen.  
Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Toegang is gratis 
 
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Cordaad Welzijn,  
dhr. René van Nieuwkijk, tel. 06 19 37 33 74,  
email renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl 

*********** 

 

                                  

OPROEP    OPROEP    OPROEP    OPROEP 

Het KBO-blaasorkest vraagt spoedige uitbreiding met blazers. (Trompet, klarinet, altsax, 
tenorsax, ook accordeon) 

WIE KOMT ONS ORKEST VERSTERKEN 

We repeteren op maandagmiddag van ongeveer 14:00 uur tot ongeveer 16:00 uur in  
huiskamer ‘t Pumpke.  
Ons repertoire bestaat uit muziek van het lichte genre zoals polka’s, walsen, slowfoxen 
etc.   
 
Het orkest maakt op informele manier muziek, heeft er plezier in, vermaakt zichzelf en  
anderen en vindt het fijn bij KBO-activiteiten op te treden. 

We vormen een gezellig groepje maar door ziekte en andere persoonlijke redenen hebben 
een paar muzikanten moeten afhaken. De groep dreigt hierdoor te klein te worden om nog 
mooi muziek ten gehore te kunnen brengen. 

Daarom, meld u aan bij Gerard Veurman, tel. 20 17648 of bij het secretariaat van KBO 

afd. Valkenswaard tel. 20 25 132 

 

 

ALZHEIMER CAFÉ 

VALKENSWAARD / WAALRE 

 Informatie voor dit bericht : Harry Nijhuis 

06.22370460 / hgm.nijhuis@gmail.com            

  

ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 

  

 DATUM 18 februari 
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ACTIVITEITENKALENDER       2020 

 

                               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 t/m  April De Graver 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten  Taxandria 

   FEBRUARI  

Di 04  Journaal + ONS Turfberg 

Di 04 14:00 - 16:30 Kienen Kempenhof 

Do 06 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 07 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 11 14:00 - 16:30 Jaarvergadering     Turfberg 

Woe 12 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 20 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 21 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 26 09:30 Wandelen Turfberg 

     

   MAART  

Di 03  Journaal + ONS Turfberg 

Vrij 06 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 10 10:00 - 11:00 Kaartverkoop Voorjaarsmiddag Turfberg 

Di 10 14:00 - 16:30 Kienen Kempenhof 

Woe 11 09:30 Wandelen Turfberg 
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Op Dinsdag 18 februari van 14:30 tot 15:00 uur kunt u uw oplossing inleveren waarna U 
kunt meedingen naar een leuk prijsje.  
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 2 Maart 2020.  


