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JOURNAAL no 3      3 Maart 2020 

 

Beste leden, 
De jaarvergadering is weer achter de rug. Tijdens deze vergadering is het jaar 2019  
doorgenomen en zijn de plannen voor 2020 bekend gemaakt. 
Het Bestuur is gewijzigd en er is een andere verdeling van taken. 
De heer Jan Sanders is afgetreden als bestuurslid en penningmeester.  
Zijn taak zal worden overgenomen door de heer Gerard van Nimwegen. 
Nieuw in het bestuur is mevrouw Leny Peels ( een oude bekende), zij zal de taak van  
secretaris op zich nemen. 
Een speciaal woord van dank aan Jan Sanders die er voor gezorgd heeft dat door het  
automatiseren van de financiële administratie het voor het bestuur per maand duidelijk is 
hoe wij er voor staan. 
 
Wij hebben weer wat kunnen feesten met Carnaval en zijn nu misschien aan het vasten. 
Hoewel ook deze traditie aan het verdwijnen is. Hopelijk zullen er andere voor in de plaats 
komen. De wereld staat nooit stil. 
Dit is ook de maand waarin de lente begint, kunnen wij weer meer naar buiten hoewel de 
winter niet erg streng was. 
Ik wens onze leden dan ook een fijn voorjaar en hoop jullie te zien op een van onze 
vele activiteiten. 
 
Peter Plompen 
Voorzitter. 

 

Overlijden. 
Wij ontvingen het droevige bericht dat de heer Harry vd Heuvel is overleden.  
Velen van u kennen hem als belasting invuller van onze afdeling. Hij heeft zich daarvoor 
jaren lang ingezet en wij zijn hem daar erkentelijk voor. Wij wensen zijn familie veel  
sterkte. 
 
met vriendelijke groet, 
KBO afd. Valkenswaard 
Leny Peels 
Secretaris 

AFDELING VALKENSWAARD 
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KBO BRABANT  Afd. Valkenswaard                          VOORJAARSMIDDAG 2020   

 

Beste KBO leden 
 
Op Woensdag 18 Maart 2020 houden wij onze Voorjaarsmiddag.  
Deze middag wordt deze keer gehouden bij Zaal Maenen aan de Leenderweg  
Het wordt een gezellige middag van, voor en door KBO leden. 

 
De middag begint met een geweldig buffet.  
Na dit buffet wordt de middag opgeluisterd door ons  
eigen KBO orkest. Zij zullen een half uurtje optreden, 
hierna houden we een kleine pauze, daarna speelt ons 
eigen orkest weer een half uurtje. Daarna hebben we 
voor het eerst een uurtje ingelast voor het vrij dansen.  
 
De DJ die vrijdags het dansen verzorgt in de Graver, 
heeft toegezegd om dit ook hier op zich te nemen.  
Aan het einde van de middag hebben we weer een  
loterij met hele mooie prijzen. 
 
 

De zaal is open vanaf 11.30 uur, graag naar binnen gaan via de zij ingang aan de  
tuinzijde.         
U wordt om 12.00 verwelkomt door onze voorzitter.  
Aansluitend wordt het buffet geopend.  
Einde van deze mooie middag is om +/- 16.00 uur 
 
De entree is vast gesteld op € 16,00 p.p. 
 
LET OP 
De kaartverkoop vindt plaats op dinsdag 10 Maart in “De Turfberg”  
v. d. Clusenstraat 4 zijstraat van de Valkenierstraat van 10.00 tot 11.00 uur en van 
14.00 tot 15.00 uur. Wilt U aan deze middag deelnemen, vul dan onderstaand  
inschrijfstrookje in en breng deze mee naar de inschrijving. Betaling geschiedt contant  
tijdens de inschrijving.  
Tijdens deze voorjaarsmiddag worden er foto’s gemaakt, indien U bezwaar hebt, 
dan graag aangeven in de inschrijfstrook. 
De leden van de activiteiten commissie wensen U een hele gezellige middag en wensen U 
smakelijk eten. 
Als U ingeschreven bent en door omstandigheden niet kunt komen neem dan contact op 
met Jan Geurts tel. 040 – 204 25 40. 

***** 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
INSCHRIJFSTROOK;     
Graag ontvang ik    1* / 2* kaartjes voor de Voorjaarsmiddag op  

 Woensdag 18 Maart 2020 bij Zaal Maenen  
Naam: Hr. / Mevr. ………………………………   Naam: Hr. / Mevr………………………………………………   
Adres…………………………………………………….   Adres:………………………………………………………………… 
KBO Lidnr: ………………………………..………… KBO Lidnr:………………………………………….……………… 
 
* Doorstrepen wat voor U NIET van toepassing is. 
 
* Met / Zonder rolstoel 
* Ik heb wel/niet bezwaar tegen fotograferen. 

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

Invullen door administratie 
Volg nr. Entreekaartje:………   Volg nr. Entreekaartje:……… 
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 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 
 

• 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: 
 
Algemene Ledenvergadering 2020 
Op 11 februari j.l. heeft het bestuur de algemene ledenvergadering gehouden. 
Hierin werd het jaar 2019 zowel secretarieel als financieel doorgenomen. 
Besloten werd om de contributie voor 2021 gelijk te houden aan 2020 zijnde € 22,50.  
Mocht KBO-Brabant de afdracht die wij aan haar moeten betalen toch nog gaan verhogen 
dan zullen wij een eventuele contributieverhoging opnieuw met u bespreken. 
Voor 2020 zijn geen nieuwe activiteiten gepland, we gaan op de oude voet verder.  
Die bevalt immers prima. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! 
Zowel het secretarieel jaarverslag 2019 als het verslag van deze ledenvergadering kunt u 
lezen op onze website: www.kbo-valkenswaard.nl 
 

Verlenging rijbewijs 75 + ers 
Zoals u wellicht weet kan het aanvragen van een verlenging van uw rijbewijs als u 75 jaar 
of ouder bent nogal wat problemen met zich mee brengen. 
Er zijn lange wachttijden bij het CBR. 
Wij adviseren u dan ook op tijd te beginnen met de aanvraag, medische keuring etc. 
Mocht u toch grote problemen krijgen omdat u uw nieuwe rijbewijs nog niet hebt  
ontvangen bel dan eens met de gemeente. Zij zijn soms al wel geïnformeerd door het 
CBR.  U kunt u zich ook tot het bestuur van onze afdeling wenden. Wij gaan dan kijken 
wat we voor u kunnen doen. 

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
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PUZZEL VAN DE MAAND 

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

Mevr. Catrien van Dun 

 
 

 

Op Dinsdag 17 Maart 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 6 April.  
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ACTIVITEITEN KALENDER 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    i.v.m vakantie Kempenhof 

  geen Line Dance van 3 Juli tot 4 September   

Dinsdag 13:30 - 17:00 Inloop middag Turfberg 

Woensdag 14:00 - 16:00 Koersballen Taxandria 

Vrijdag 14:00 - 16:00 Opfriscursus Dansen Sept. t/m  April De Graver 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten v.a. 5 april Taxandria 

    

   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 

Di 17 10:00 - 11:00 Kaartverkoop Voorjaar reis  Turfberg 

Wo 18 12:00 - 16:00  Voorjaarsmiddag Maenen 

Do 19 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 20 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 23 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering Turfberg 

Woe 25 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 26 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

     

   APRIL  

Do 02 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 03 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 06 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 07  Journaal + ONS Turfberg 

Woe 08 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 14 14:00 - 16:30 Kienen Kempenhof 

Do 16 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 
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                Dagtocht naar DORDRECHT op 22 April 2020                       

Beste KBO-leden    

Het reisseizoen gaat weer van start. Onze eerste reis gaat naar de mooie stad Dordrecht. 
Dordrecht is de vijfde gemeente van de Nederlandse provincie Zuid- Holland.  
De belangrijkste bezienswaardigheden in Dordrecht zijn in de eerste plaats de rivierkade 
bij de Groothoofdspoort (een nog bestaande stadspoort). Deze stadspoort is gelegen op 
het punt waar de drie rivieren, de Oude Maas, de Merwede en de Noord samenkomen.  
Verder de Grote Kerk met zijn onvoltooide toren, wat zeer ongebruikelijk is in Holland, en 
zijn stenen overwelving. De kerk staat in de top 100 van de Nederlandse UNESCO  
monumenten. De historische binnenstad ligt verscholen tussen machtige rivieren. In de 
ruim 1000 monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, 
vooral in het historisch havengebied. Verder heeft Dordrecht vele terrasjes waar het goed 
toeven is. Genoeg om uw dag door te brengen. 
We vertrekken op woensdag 22 April (en niet zoals vermeld in de activiteiten kalender 
op 23 april) ’s morgens om 09.00 uur. Om de leden van de 3 afdelingen tegemoet te  
komen hebben we 4 opstapplaatsen. We rijden eerst naar de Markt in Valkenswaard,  
verder gaan we bij min. 6 deelnemers naar de Mgr. Kuijpersplein in Borkel om  
vervolgens naar het St. Martinusplein in Dommelen te rijden, daarna rijden we naar de 
Zoete Inval. Van hieruit vertrekken we naar Dordrecht, voordat we daar aankomen houden 
we nog een koffiestop. We zijn s ’avonds  om +/-18.30 uur weer terug in Valkenswaard.  
U kunt deze dag zelf indelen, er wordt niets georganiseerd door de  KBO. De kosten zijn 
€ 23,00 p.p. contant betalen tijdens inschrijven. Verdere kosten in Dordrecht (eten en/of 
drinken) zijn voor eigen rekening. De kaartverkoop wordt gehouden op: dinsdag 17 
Maart a.s. van 10.00 tot 11.00 uur en van 14:00 tot 15:00 uur in “De Turfberg” v. d. 
Clusenstraat 4. De leden van Borkel & Schaft en Dommelen kunnen zich aanmelden via 
hun eigen afdeling. Dit wordt per afdeling geregeld, en wordt via hun maandblad bekend 
gemaakt waar, wanneer en hoe dit zal plaats vinden.  
Teruggave van het betaalde bedrag is mogelijk. De reiscommissie beslist in welke situatie 
er wordt terug betaald. Wel altijd doorgeven als U niet mee kunt gaan. Uiteraard is  
deelname aan deze reis geheel voor eigen verantwoordelijkheid. KBO is niet aansprakelijk 
voor geleden schade. Reserveren is niet mogelijk, dus wie het eerst komt, het eerst maalt!  

De reiscommissie t.w. Marjo van Beek 040- 201 21 88  Germa Compen 040-201 29 32 en    
Jan Geurts 040-204 25 40 wensen U een hele mooie dag.                                                     
Voor eventuele vragen of inlichtingen neem dan contact op met Marjo, Germa of Jan.  

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

INSCHRIJFSTROOK; Graag heb ik 1* / 2* kaartjes voor de reis naar Dordrecht  

Naam:………………………………………………   Naam:……………………………………………………… 

Adres:………………………………………………        Adres:……………………………………………………... 

KBO Lidnr: ………………………………………        KBO Lidnr:……………………………………………..… 

Tel. Nr 06 - ………………………………………  Tel. Nr: 06 -….………………….……………………… 

Opstappen: 

O   09.00 uur Markt Valkenswaard       O   09.15 uur St. Martinusplein Dommelen     

O   09.30 uur  Zoete Inval Valkenswaard 

O   Aankruisen waar U wilt opstappen 

 

O   Tijdens de reis worden er foto’s gemaakt, wie bezwaar op heeft moet dat hier  

      aankruisen. 

Terug bij de laatste halte (Zoete Inval Valkenswaard) 18.30 uur 
                                               

Invullen door administratie 

Volg nr.  instapkaartje:  ……….…            Volg nr.  instapkaartje:  ……….… 


