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Voorwoord  

Beste leden, 
 
Aan mij de eer om weer eens iets te mogen schrijven voor het Journaal.  
De maand september is weer bijna voorbij als u dit leest.  
Dit jaar zonder bloemencorso en weinig activiteiten van de KBO. 
Het kienen is wel weer opgestart bij Lugano. In ieder geval weer een lichtpuntje.  
 
Kijk voor meer informatie over de activiteiten elders in deze nieuwsbrief.  
De KBO is nog steeds afhankelijk van de maatregelen die door de regering worden  
voorgesteld en dus handelen wij zoals is gevraagd.  
 
Vooral de jeugd heeft er wat moeite mee maar het is wel belangrijk dat er  
voorschriften zijn waar wij ons natuurlijk zo goed mogelijk aan houden. 
 
In september heeft de zon uitbundig geschenen en daar kunnen wij gratis van  
genieten. Ik stel voor om te proberen te genieten van de dingen die gewoon zijn, 
pak de dagen zoals ze komen en denk niet te veel aan wat niet kan.  
 
Blijf positief en vriendelijk want mopperen en verdrietig zijn helpt toch niet. 
 

Peter Plompen 

Voorzitter 

 

 

HIEP HOERA JARIG:     

In oktober gaan onze felicitaties naar onze: 

90 jarige op: 

17 oktober: Mevr. A. Cuyten-Wijnen 

18 oktober: Mevr. A. van Dongen– Verdonschot 

 

91 jarige op: 

13 oktober: Mevr. De Bruyne 

 

92 jarige op: 

8 oktober: M. Peels-Joosten 

23 oktober: Mevr. P. Cox– Govers 

24 oktober: Mevr. E. Zwarthoed-Beeks 

 

Zij worden van harte gefeliciteerd en wij wensen ze een hele fijne dag toe. 

AFDELING VALKENSWAARD 
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Steekspel 
"Ach, wij stekende insecten  

doen geen vlieg echt kwaad... 
maar als het daarentegen  

over jullie, mensen, gaat..." 
  

"Mieeeeeee, horen jullie mij,  
ik ben een kleine mug, 
ik zoem je om de oren 

en keer telkens bij je terug." 
  

"En als je dan heel even 
niet goed hebt opgelet.... 
dan heb ik mijn gekriebel 

al in je arm gezet." 
  

"Zie mij, ik ben de bij 
en verricht voor ieder heel goed werk... 

maar daarentegen is mijn angel 
ook stiekem reuze sterk.!  

  
"Ik zorg voor al het bloeiende 
in de natuur hier om ons heen 
maar als ik met mijn angel prik 

dan ben je boos, meteen..."  
  

"Toch laat ik zo nu en dan 
wel eens iets van me horen', 
als ik weer eens een van jullie 
in de arm heb kunnen boren." 

  
"Ach, wij stekende insecten  

doen geen vlieg echt kwaad... 
maar als het daarentegen  

over jullie, mensen, gaat..." 
  

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, een fotogalerij van onze  

 activiteiten 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: 

Beste leden, 
Omdat onze verenigings bankrekening bij de RABO-bank loopt zijn we  
ingeschreven bij de Rabo Clubsupport, wel bekend van de TV reclames! 
Onze leden die als lid zijn ingeschreven bij de RABO-bank mogen stemmen. Wij 
willen u vragen om uw stem uit te brengen op KBO afdeling Valkenwaard, naast 
dat u hiermee uw waardering uitspreekt voor de activiteiten van KBO afdeling 
Valkenswaard, deelt onze club wellicht mee in de gekoppelde donatie!  
Deze komt natuurlijk in zijn geheel ten goede aan de komende activiteiten.  
Het stemmen kan vanaf 5 oktober 2020. 
 
Je kunt vast een kijkje nemen bij de deelnemers door onderstaand link in te typen. 
https://www.rabo-clubsupport.nl/de-kempen/deelnemers 

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
https://www.rabo-clubsupport.nl/de-kempen/deelnemers
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 FOTO’S OP WEBSITE 

Op de KBO website zijn foto’s geplaatst van diverse activiteiten, zowel bij de afde-
ling als de kring. Leuk om eens naar te kijken! 

www.kbo-valkenswaard.nl 
 

OPSTARTEN VAN ACTIVITEITEN 
We zijn allemaal toe aan 
wat meer sociaal contact 
dus hebben wij naar  
mogelijkheden gezocht om 
de activiteiten weer op te 
kunnen starten.  
Enkele activiteiten zijn al 
begonnen: wandelen,  
orkest, inloopmiddag en  
kienen. Komt u gerust eens 
kijken, er is nog ruimte. 

De volgende kienmiddag is dinsdag 13 oktober bij zaal Lugano, Leenderweg ,  
aanvang 14:00 uur. 
 
We gaan nu ook weer starten met het koersballen.  
De 1e keer zal zijn op woensdag 7 oktober a.s. van 14:00 tot 16:00 uur bij zaal 
Lugano. Daarna iedere week op woensdag. U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de activiteiten line dance, biljarten en schilderen zijn wij op zoek naar een ge-
schikte ruimte. Zodra die gevonden is, willen we die activiteiten ook gaan opstar-
ten. 
Ook voor de geplande kerstviering wordt een alternatief gezocht. 
Het dansen kan helaas nog niet beginnen. Het fietsseizoen loopt bijna ten einde, 
hiermee gaan we in 2021 verder. 
Bij alle activiteiten worden de RIVM regels aangehouden. Mocht er onverhoopt 
strengere regels komen dan houden wij ons daar natuurlijk aan. Via de website 
wordt u op de hoogte gebracht. 
 

NIEUWE ACTIVITEIT 
Van een van onze leden hebben wij het verzoek gekregen te kijken naar de  
mogelijkheid voor de activiteit Tai Chi. Als hiervoor voldoende belangstelling is, 
gaan wij dit graag uitzoeken. Er hebben zich al enkele leden aangemeld.  
 
Tai Chi is een Chinese beweegkunst die zowel binnen als buiten gegeven kan  
worden, is voor alle leeftijden en je hoeft er niet lenig voor te zijn. 
Het is een vorm van bewegen die goed is voor je gezondheid, voor lichaam én 
geest. 
Een milde weg om verstarde patronen in lijf en leden te laten verdwijnen. 
Praktisch gezien is het een ideale manier om een verloren gegaan contact met je 
lichaam te herstellen. Je hebt er geen speciale kleding of wat dan ook voor nodig. 
 
U kunt zich aanmelden bij Gerard van Nimwegen tel. 040 – 20 131 90 of  
via e-mail kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com. 

http://www.kbo-valkenswaard.nl
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Puzzel van de maand 

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

Dhr. Joop van Velthoven 
 

Op dinsdag 20 oktober 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  

26 oktober.  


