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JOURNAAL no 7         28 Juli 2020 

Voorwoord  

 

Beste leden, 

 
Wat is de wereld in korte tijd veranderd, allerlei beperkingen, 

geen bijeenkomsten, weinig feesten, geen leuke activiteiten enzovoort. 

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Langzamerhand lijkt het dat het virus 

onder controle komt. Maar blijf voorzichtig. Daarom zullen door de 

KBO dit jaar weinig activiteiten voortgezet of opgestart worden, erg jammer. 

Hopelijk begrijpt u onze beslissing, wij kunnen geen onnodig risico nemen. 

Hebt u het bloemetje al gehaald bij Detifleur?? 

Als bestuur gaan wij proberen zo vlug mogelijk weer een aantal activiteiten op te 

starten. Helaas kunnen wij tot 1-01-2021 niet in de verpleeghuizen  terecht. Wij 

zijn druk op zoek naar andere mogelijkheden. Wij houden u op de hoogte. 

Voor nu, hou contact met elkaar om zo te voorkomen dat het gevoel van 

eenzaamheid de overhand krijgt. Wij willen daarbij best helpen, 

laat ons weten als wij iets voor u kunnen betekenen. 

Voor nu geniet van de dingen die wel goed zijn:  een dag niet genoten is een dag 

niet geleefd. 

 

Peter Plompen 

Voorzitter 

 

 

HIEP HOERA 

JARIG:          

Deze maand gaan onze felicitaties uit naar onze jarige: 

 mevr. W Rijkers-van Dun op 1 aug. 

 mevr.J Caeyers-Kennis op 12 aug. 

 mevr. M Coppens op 16 aug. 

 mevr.W Krol-Rietra op 31 aug.  

 

 Zij worden allen 90 Jaar 

 

 

AFDELING VALKENSWAARD 
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Damestas 

  

Mijn tas zit boordevol met rommel 
omdat ik er steeds meer in frommel. 

Een kam, een spiegel, een naaietui 
en zeker ook een pen of drie 

Bonnetjes van wat ik heb gekocht, 
of van musea, ooit bezocht. 

Hobbygerei voor een stil moment 
want niets doen... dat is ongekend. 

Pepermuntjes voor een frisse kus, 
want je weet maar nooit... en dus... 

Een lipstick voor vuurrode lippen 
om mijn 'ik' nog aan te stippen. 

Ik voel een knikker, een steen en veer 
en herbeleef vakanties weer. 

Inlegkruisjes, veters... zal ik nooit vergeten 
(deeze is voor insiders  

die van ons in Lourdes weten...) 

Ik heb zelfs een foto van een vroeger lief 
en kijk... nog een heel oude liefdesbrief. 

Hier nog een schelpje van de zee 
die nam ik ooit van Texel mee. 

Voor een ander, rare dingen 
maar voor mij.... herinneringen. 

  

 
~ Maritha Roijakkers 
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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: 

Rijbewijs verder verlengd 

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen 

aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese 

Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode 

vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te 

verlengen. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als 

ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere  

EU-lidstaten. En natuurlijk kunt u ook nog steeds bij KBO-Brabant terecht als u 

problemen ervaart in de dienstverlening van het CBR bij de verlenging van uw  

rijbewijs: emostert@kbo-brabant.nl of (073) 644 40 66. We hebben al vele  

mensen geholpen en doen dat ook graag voor u! 

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
mailto:emostert@kbo-brabant.nl
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Bloemenbon: 

Op de bloemenbon die U in het vorige Journaal hebt ontvangen is de   

einddatum weggevallen. U kunt tot 1 september 2020 de bon nog inwisselen.  

Activiteiten afdeling 

Zoals u al in het voorwoord van onze voorzitter heeft gelezen, kunnen wij helaas 

nog niet opstarten met onze activiteiten. 

Ook de buitenactiviteiten gaan niet door onder de verantwoordelijkheid van de  

afdeling. 

 

De werkgroep ouderenbezoek zal de leden die dit jaar voor een bezoek in  

aanmerking komen persoonlijk bellen. Heeft u behoefte aan een gesprek, neem 

dan gerust contact op met Walter Mertens, 040-20 25 132. 

 

In september stond de jaarlijkse brunch en vrijwilligersmiddag gepland, we hebben 

besloten dat deze niet doorgaan. De vrijwilligers zullen op een andere manier in 

het zonnetje worden gezet. 

 

Ook staan in september afspraken voor bijeenkomsten met de  

activiteitenbegeleiders en bodes. Ook deze kunnen niet doorgaan. De begeleiders 

en bodes kunnen vragen en/of opmerkingen indienen bij de secretaris 

(kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com). Deze zullen binnen het bestuur be-

sproken worden en de reactie zal aan allen gestuurd worden. 

 

Maar er is ook goed nieuws:  

De inloopmiddag gaat wel van start. 

Op dinsdagmiddag bent u van 13:30 tot 17:00 uur weer welkom bij de Turfberg 

voor een praatje , een kaartje, vragen en gezelligheid. Uiteraard worden de regels 

van RIVM strikt nageleefd.  

We starten op dinsdag 11 augustus met een feestelijk tintje. Voor alle bezoekers 

een gratis kopje koffie of thee en de prijs voor de winnaar van de puzzel in dit 

Journaal wordt weer uitgereikt. 

U bent van harte welkom, wij hopen u in goede gezondheid te zien. 

 

 

U kunt ook weer gebruik maken van het Automaatje.  

Heeft u geen vervoer dan kunt u naar Cordaad/ Automaatje bellen  

06 – 20 96 28 03, e-mail : automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl of kijk op 

de website www.cordaadwelzijn.nl onder automaatje. 

Zij regelen vrijwilligers die u tegen een kleine km vergoeding naar bijv. het  

ziekenhuis, de fysiotherapeut , de kapper of familiebezoek brengen. 

 

 

               

 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
http://www.cordaadwelzijn.nl
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          KBO-Brabant 

          Belangenvereniging  van senioren 

“Whatever it takes!” 

Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord juridisch bestrijden 

Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim € 1.500 miljard is 

de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg ingeslagen. Het  

beste pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat 

het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een  

irreële rekenrente. Daardoor worden de pensioenen al twaalf jaar niet geïndexeerd. 

Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar ook een  

perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel  

pensioenkortingen.  

 

Tien jaar is er gestudeerd op een nieuw stelsel. Tal van hoogleraren, bestuurders, 

bewindslieden, ambtenaren, actuarissen en toezichthouders hebben er talloze uren 

aan besteed. Het mocht wat kosten. Het resultaat wat voorlag in de Tweede Kamer 

is een pensioenakkoord wat uitblinkt in onduidelijkheid, complexiteit, open eindjes 

en strijdigheid met Europees recht. De eenvoudige weg, invoering van een reële  

rekenrente die rekening houdt met daadwerkelijk behaalde rendementen, wordt 

niet bewandeld. Reparatie van het bestaande stelsel op onderdelen was  

onbespreekbaar. Pensioenfondsen worden financiële instellingen, pensioenen een 

financieel product. We herkennen het proces dat onze ziekenfondsen ooit hebben 

doorlopen in de politieke behoefte aan marktwerking in de zorg. 

 

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles 

aan doen om het recht van de primair belanghebbenden, in casu de  

gepensioneerden en de deelnemers, te beschermen. Nu sociale partners plus  

tweederde van onze volksvertegenwoordiging deze taak laten liggen, zien wij ons 

genoodzaakt bestaande rechten te verdedigen via juridische procedures. 

 

We zijn blij met de uitspraken van SP en 50PLUS die al hebben aangegeven steun 

te willen verlenen aan juridische procedures. We gaan de samenwerking met  

gelijkgestemde organisaties graag aan. 

De eerste Bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat wegens strijdigheid van de 

Pensioenwet met Europese pensioenrichtlijnen is vorig jaar al ingezet door  

KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud.  

 

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met 

Stephan Vermeulen, bestuurslid, stephanvermeulen@planet.nl, tel. 06-13234796 of 

Wilma Schrover, directeur, wschrover@kbo-brabant.nl, tel. 06-53561214 

mailto:stephanvermeulen@planet.nl
mailto:wschrover@kbo-brabant.nl
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Testen op corona-klachten? 

Zo maakt u een testafspraak 

Testen, testen, testen. Het adagium werd op maandag 1 juni werkelijkheid. Vanaf 

1 juni kan iedereen met milde klachten zich (gratis) laten testen op het  

coronavirus bij een GGD in de buurt. Bel 0800-1202. KBO-Brabant heeft bij de 

GGD’en aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid en toegang van de testlocaties. 

Zeker omdat sommige testlocaties alleen per auto bereikbaar zijn. Als u belt met 

0800-1202 krijgt u iemand aan de lijn die een afspraak met u inplant. Samen met 

de medewerker kijkt u waar u snel terecht kunt. Als vervoer per auto voor u geen 

optie is, bekijkt de medewerker waar u wel terecht kunt met bijvoorbeeld de fiets 

of lopend. Inmiddels is het aantal testlocaties uitgebreid. 

 

 

Zoals U al hebt kunnen lezen is de Turfberg weer open voor onze wekelijkse inloop, 
dus gaan we ook weer van start met onze maandelijkse puzzel. 

Op dinsdag 11 augustus 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 plaatse 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  

25 Augustus.  


