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Voorwoord  

 
Beste Leden  
Daar was hij dan koning Winter met ijzel en sneeuw of het nog niet genoeg was 
op de beperkingen die er allemaal zijn. 
Gelukkig komt het voorjaar in zicht en zijn er al mensen ingeënt dus langzaam 
klimmen wij op uit het dal. Velen van ons zijn dit gewend en weten dat het leven 
bestaat uit vallen, opstaan en klimmen. 
Er zijn nog weinig activiteiten die kunnen worden opgestart dus wachten wij als 
bestuur ook af.  
Het invullen van Belastingformulieren gaat wel van start, binnenkort ontvangt u 
hiervoor de uitnodiging. 
Mocht u niets ontvangen hebben meldt u dan en wij helpen u. 
Wel willen wij u nogmaals waarschuwen. Let op bij onverwachte telefoontjes, 
mails of appjes. Bij twijfel ophangen, verwijderen of niet openen. Als het heel  
belangrijk is, volgt vanzelf op een andere manier een bericht. 
Als u nog twijfelt overleg met uw kinderen of bel even met onze 
ouderenadviseurs. 
Wij als bestuur staan voor u klaar en zijn blij als u met ons contact opneemt. 
De lente komt eraan en wij gaan genieten van het voorjaar. 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het informatieboekje 2021.  
Bewaar het dan hebt u het hele jaar door waardevolle informatie bij de hand. 
Eventuele wijzigingen vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief. 
 
 
 
Peter Plompen 
Voorzitter 
 

 

 

 

HIEP HOERA JARIG:     

 

FELICITATIES voor onze jarige leden in maart. 

 

94 jaar wordt op:    4 maart   mevr. T. Sweere-Tielen 

          

95 jaar wordt op:    8 maart   mevr. Schmitz-Gosenson 

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

 

 

AFDELING VALKENSWAARD 
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Blijven dromen... 
  

In mijn huis was het een bende 
want mijn werk was nogal druk. 
Ik kwam nergens meer aan toe, 
huishouden voelde als een juk. 

  

Zo lag ik 's nachts zelfs nog te draaien 
en te woelen in mijn bed 

En schrok toen plotsklaps wakker 
alsof mijn wekker was gezet. 

  

Ik bleek gewekt door wat geluiden 
die ik hoorde in mijn huis. 
Mijn hart dat sloeg op hol 

want het voelde niet meer pluis. 
  

Wat hoorde ik daar beneden?  
Wat klonk daar voor gestommel? 

Wie liep daar door mijn huis 
en maakte er nog extra rommel? 

  

Ik sloop dus naar beneden 
en keek eens om het hoekje 
En wat ik zag verbaasde me 

een kabouter, poetsend met een doekje... 
  

Ik vroeg hem wat hij hier kwam doen, 
zo midden in de nacht. 

"Ik kwam die troep hier ruimen 
wat had jij anders dan gedacht?" 

  

Ik bedankte voor de hulp 
en gaf hem ter plekke ook een zoen 

en ik vroeg hem maar meteen  
of hij de afwas ook kon doen... 

  

~ 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 u te melden bij ledenadministratie:  

 Ine Willems tel. 06 – 13 17 50 38  

 E- mail: kbovalkenswaardledenad@gmail.com. 

 Bij opzegging en overlijden dient u uw ledenpas in te leveren op  

 Carolusdreef 99  
 
• 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: 
BELRONDE LEDEN 
De komende weken kunt u door een van onze bestuursleden of leden van de  
werkgroep Ledenzorg gebeld worden. De namen vindt u in het informatieboekje 
2021. 
Wij willen graag van u weten hoe het met u gaat en wat wij voor u kunnen  
betekenen. 
  
Uit de ledenadministratie blijkt dat de adressen die in ons systeem staan niet altijd 
kloppen. Zij kunnen in de loop van de jaren gewijzigd zijn. 
 
U zou ons enorm helpen als u uw wijzigingen doorgeeft aan onze  
ledenadministratie Ine Willems: 
e-mail kbovalkenswaardledenad@gmail.com of telefonisch 06-13 17 50 38 
Bedankt voor uw medewerking. 

mailto:kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com
mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com
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JAARVERGADERING 2021 
Normaal zou in februari onze jaarvergadering plaatsvinden.  
Helaas kan dit nog niet georganiseerd worden. 
Wij geven u zo snel mogelijk een nieuwe datum door. 

 

INBRENG VAN LEDEN voor het Journaal 

Wij zouden het op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan onze nieuwsbrief. 

Dit kan met een gedicht of een verhaal. In ABN of dialect alles is welkom.  

De inzending voor het Journaal van maart graag insturen voor 11-03-2021 naar  

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155.  

 

KBO-BRABANT ZOMER FAIR 2021 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het  

coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons  

Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel  

ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een 
echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek,  

gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw 
werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen?  

Meld u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/  

  

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar 

Jacquelien Cuppers 073 - 644 40 66.  

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant 
een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg  
gepleegd met allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 

 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar 

Jacquelien Cuppers 073 - 644 40 66.  

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant 
een inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg  

gepleegd met allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 

 

KBO-BRABANT en pensioenen 

Woensdag 10 februari 2021 heeft de rechtbank in De Haag uitspraak gedaan in de 
bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant 
zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben  

betoogd dat de Nederlandse pensioenwetgeving  in strijd is met de Europese  

pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn 
geïndexeerd en soms zelfs gekort. 

Lees verder op de website kbo-brabant.nl. Daar staat ook een pdf van het vonnis 
en een link naar een uitzending n.a.v. de uitspraak. 

 

Kort overzicht waar u terecht kunt voor vragen en hulp 

Samen voor elkaar, Samen sterk! Het bestuur van KBO Valkenswaard wenst u alle  

wijsheid en sterkte en hoopt u snel weer te kunnen ontmoeten.  

Heeft u hulp nodig, schroom dan niet om die te vragen. Er zijn genoeg mensen die 
willen helpen.  

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Zie hieronder een lijst met telefoonnummers.  

- voor een persoonlijk gesprek kunt bellen met onze KBO ouderenadviseur Walter  

  Mertens tel. 040-20 25 132  

- voor vragen betreffende Wmo belt u met onze KBO cliëntondersteuner  

  Jos Musters tel. 040–20 41 401  

- ook kunt u de overige bestuursleden bellen, voor tel. nummers zie het info  

  boekje 2020 (of bel het secretariaat 20 43 697) 

- KBO-Brabant voor de KBO-Brabant belcirkels of een luisterend oor  

  tel.no. 073-644 40 66  

- Cordaad Welzijn: voor burenhulp, Automaatje en een gesprek tel. 040-20 71 540 

  Automaatje nu ook inzetbaar als u geen vervoer hebt om u te laten  

  vaccineren voor Covid-19. 

- Algemene anonieme Luisterlijn tel.040-21 25 566.  

- GGD Zuid-Oost Brabant, voor vragen telefonisch bereikbaar via 088 0031 100  

- Mantelzorg Verlicht Valkenswaard, tel.no. 088 003 1288 

- Contact burenhulp: Bel voor de wijk Kerkakkers en Borkel en Schaft  

  dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard   

  tel. 06-57082073.Voor alle andere wijken, Geenhoven, ’t Gegraaf, Hoge  

  Akkers, Turfberg en Centrum en voor Dommelen zijn de contactpersonen van  

  Accent op Ieders Talent het aanspreekpunt via tel. 06-52174910.  

 

- kijk ook eens op onze website www.kbo-valkenswaard.nl 

 

Een café bezoeken zonder ervoor uit huis te moeten gaan? Gewoon thuis, achter je 
digitale scherm….  Wie had het ooit kunnen denken. Toch is vanaf heden  

Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre digitaal te bezoeken. Kwam je al ooit eerder 
naar De Dommelstroom in Dommelen tijdens een avond van het Alzheimercafé? 
Dan zul je ongetwijfeld enkele bekende gezichten tegen komen. Dan is het  

natuurlijk wél zaak dat je weet waar je moet zijn. Zoiets lijkt link maar is eigenlijk 
heel gemakkelijk. Als je de juiste link maar volgt … 

Hoe je daar komt?  

Door deze link te volgen: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-
brabant/eerste-alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online 

Wil je graag steeds persoonlijk geïnformeerd worden over onze activiteiten?  

Neem dan contact op met een van de volgende personen: 

 

Voor Waalre Maria van Engelen, tel. 06 – 25 76 24 01,  

email MvEngelen@waalre.nl   

Voor Valkenswaard René van Nieuwkuijk, tel. 06 – 19 37 33 74,  

email renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl 

    ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/  

                   WAALRE DIGITAAL 

  Informatie voor dit bericht : Harry Nijhuis 

  06.22370460 / hgm.nijhuis@gmail.com       
 

http://www.kbo-valkenswaard.nl
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/eerste-alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/eerste-alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre-online
mailto:MvEngelen@waalre.nl
mailto:renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl
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Zoals u in de media kunt lezen zijn al onze activiteiten tot nader order afgelast, 

Om jullie toch nog een beetje tegemoet te komen hebben we deze maand weer 

2 puzzels geplaatst. U kunt ze oplossen maar niet inleveren. 

 

Heel veel succes met het oplossen en pas goed op jezelf en op anderen, zodat we 
na enige tijd elkaar weer gezond en wel terug zien. 

 

 

 

Het volgende Journaal en magazine ONS valt bij u in de bus in de week van  

22 maart.  


