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 JOURNAAL  no 12   21 December 2020 
   Voorwoord 
 
Met dit voorwoord wil ik beginnen onze vrijwilligers, die  
meegewerkt hebben aan het bezorgen van het presentje te  
bedanken, maar ook Stichting Gezondheidsbevordering  
Valkenswaard die dit mogelijk heeft gemaakt. 
 
Nu de kerst- en nieuwjaarsvieringen voor de deur staan, is het 
een goed moment om stil te staan bij onze voornemens maar 
zeker ook te overdenken hoe was 2020 nu eigenlijk? 
 
Daar hebben wij natuurlijk de antwoorden niet voor maar als 
een van antwoorden is: gelukkig heb ik iemand blij kunnen 
maken door te helpen, te bezoeken of op een andere manier 
tegemoet te komen is de missie van de KBO die dit probeert uit 
te stralen in ieder geval voor een deel gelukt. 
 
Lees dit Journaal goed door want er staan een aantal  
belangrijke gegevens in die u moet weten. 
 
Voor nu rest mij u namens het bestuur fijne dagen toe te  
wensen en de hoop uit te spreken dat wij in 2021 elkaar in  
ieder geval ergens kunnen ontmoeten. 
 
Peter Plompen 
Voorzitter. 
 
 
 
•  
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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 tel. 06 – 13 17 50 38  

 E- mail: kbovalkenswaardledenad@gmail.com 
 
• 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 en onze cliëntondersteuner  

 Jos Musters tel. 040–20 41 401 zij staan beide voor u 
 klaar. 

  

• 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. 
 

        

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
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HIEP HIEP HOERA 

         JARIGE:          

FELICITATIES voor onze jarige leden in januari. 

   90 jaar wordt op:      07 jan. Mevr. J. Ramaekers-van Hees  

    92 jaar wordt op:     29 jan. Mevr. P. Rijkers-Beliën 

     93 jaar worden op:  06 jan. Mevr. W. Baken-van de Zanden 

                                  20 jan. Dhr. F. van Kessel 

     95 jaar wordt op:    08 jan. Dhr. P. van Daal 

  100 jaar wordt op:  20 jan. Mevr. C. Snellen van Beek 

Zij worden van harte gefeliciteerd en wij wensen  

           ze een hele fijne dag toe. 

 
  CONTRIBUTIE: 
   Het bestuur heeft gemeend door het uitvallen van vele  
    activiteiten de leden over 2021 een eenmalig korting te  
    geven. Zie hiervoor bijgevoegde wenskaart. 
    Maakt u gebruik van de incasso mogelijkheid dan zal het 
    aangepaste bedrag 4 januari van uw rekening worden  
   afgeschreven. Voor leden zonder deze machtiging gaan wij er 
vanuit dat het bedrag door u zelf wordt overgemaakt voor  
31-01-2021 op de rekening bij de Rabobank  
NL63 RABO 0152 9298 00. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op deze manier te  
betalen dan kunt u contact opnemen met Peter Plompen  
06-37 35 24 01. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE: 
Normaal staat hier wanneer deze zal plaatsvinden maar voor 
2021 kan het helaas niet doorgaan. Misschien is onze  
Jaarvergadering een mooie gelegenheid om er dan nog even bij 
stil te staan. 
Wij zullen hierover berichten als duidelijk is wat er kan en mag. 
 
 
BELASTING INVULLEN 2021 
 Onze leden die al gebruik maakten van deze mogelijkheid  
   worden in de loop van februari met een brief geïnformeerd 
    over de manier waarop wij dit gaan organiseren. 
    Voor diegene die ook van onze invulhulp gebruik willen  
      maken graag u aanmelden bij onze belastingcoördinator  
      Peter Plompen  
       e-mail kbovalkenswaardbelasting@gmail.com of   
      Tel. 06-37 35 24 01.  

mailto:kbovalkenswaardbelasting@gmail.com


4 

 

 
    ACTIVITEITEN: 
  Voor 2021 willen wij doorgaan met de activiteiten die wij 
al jaren voor u organiseren. Ook willen wij graag de nieuwe 
activiteit Tai Chi opstarten. 
Maar zolang er vanuit de regering maatregelen zijn, kunnen 
wij niet anders dan deze maatregelen opvolgen. 
Zodra het weer mogelijk is starten wij weer graag de  
activiteiten op. Via dit Journaal wordt u op de hoogte  
gehouden. 
 

INFORMATIEBOEKJE 2021 

Het informatieboekje 2021 wordt na de jaarvergadering  

verspreid. De planning hiervoor is maart 2021.   
 

PROJECT WERE DI: hulp aan ouderen 
Alec, Wout en Stijn, leerlingen van SG Weredi hebben voor 
school een bedrijfje opgericht. Ze hebben het de naam 
“Was” gegeven. 

 

Ze hebben bedacht om een klussendienst te starten om  

tegen een kleine vergoeding mensen te helpen in deze  

lastige corona tijd.  

 

Voor alle klusjes die haalbaar zijn tijdens Corona kunt u met 
hen contact opnemen. 

 

Denk aan: auto wassen, boodschappen doen, poetsen,  

werken in de tuin, afwassen, stofzuigen etc. 

 

Voor de klusjes betaalt u wat u het waard vindt en alle 
winst gaat naar het Rode Kruis.  

 

Ze dragen altijd mondkapjes en handschoenen binnen- en 
buitenshuis en ze houden ALTIJD 1,5 meter afstand om  

zo de verspreiding van het virus te voorkomen. Zij zullen  

zorgen voor de spullen die ze nodig hebben om de diensten 
te kunnen verlenen.  

 

Het project loopt tot half januari 2021. 

 

   Neem contact met ze op via: telefoon: 06 85 58 39 15  

     Of per e-mail: Weredi. Was@gmail.com     
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ONZEN URSTE KERSTSTAL 

De kerststal bij ons thùis, n curieus geval 

D’n achterkant ne rotswand, van vurre ‘nen houten stal 

En dan op d’n bojjum mos en hoi en an ‘t dak van stroi 

Hing an n elastiekske ’n engelke zo moi 

 

We haan drie gipse bildjes, twee waren der van hout 

In ’t midden stond ’t kribke, ’t jong ha hoar van goud 

Mar ’t miste wel n hendje en Jozef zunne staf 

Maria wat nog pront en gif, alleen war de veref d’r af 

 

Twee herderkes van hout, van wurme haan ze laast 

Zo leek ’t of ze pokken haan en de kop zat nie mir vaast 

Drie koningen haan we, mar inne waar nie blank, geel zwart mèr rood 

En ginnen kroon mir op zunne kop en voete zwart en groot 

 

Mi sinterklaos dan krigge we veul suikerbisjes zoet 

Nie snoepe, zin ons vader dan omdat t de stal in moet 

Unne marsepeine ezel, van sjokkela d’n os 

De schaopkes van rose suikergoed, die ware mee de klos 

 

Op urste kerstdag brandde er n karske as offeraand 

Veur ’t kiendje da de vrede brocht, al ha ’t mar een haand 

D’n afbraak van ’t stalleke, doar waarde gauw mee klaor 

Um dè zo tege ’t neije joar alles opgevrete waor. 
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         INBRENG VAN LEDEN 

     Het lijkt ons leuk als we in de nieuwsbrief ook uw bijdrage  

     kunnen plaatsen. 

     Dat mag een gedicht zijn, maar ook een leuke anekdote of 

     kort verhaal.  

     In dialect of ABN, alles is welkom.  

     Doet u mee? 

     U kunt uw bijdrage insturen naar:  

     kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Wij wensen alle leden hele fijne Kerstdagen  

En een voorspoedig en gezond 2021 
Het bestuur 

Het volgende Journaal en magazine ONS valt bij u in de  

   bus in de week van 25 januari 2021 

                                                                       


