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          no.8, augustus 2021 

Redactie: Leny Peels-Beks      E-mail: kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com   Website: www.kbo-valkenswaard.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste Leden, 

 

Vandaag ligt er weer een Ons met het journaal in de bus. 

Een mooie gelegenheid om de makers, inpakkers en bezorgers te bedanken voor hun inzet. 
Wat betreft onze activiteiten kunnen we met een aantal weer starten maar door de toename 

van de besmettingen kan het zo weer anders zijn. 
Voor het Bestuur zeker geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten maar juist een 
uitdaging om te blijven nadenken over wat wij voor onze leden kunnen doen. 

U kunt verderop in het journaal lezen waar wij mee bezig zijn. 
Voor nu wens ik u weer veel leesplezier en als u iets wil opmerken of ideeën hebt laat het ons 

weten. Wij zijn er voor onze leden 
 
Peter Plompen, voorzitter. 

 
HIEP HIEP HOERA  

Wij feliciteren hieronder de leden vanaf 90 jaar en wensen ze een fijne dag. 
Alle andere leden die in deze maand jarig zijn ook van harte gefeliciteerd.   
                        

  1 augustus wordt mevrouw W. Rijkers    91 jaar 
  1 augustus wordt mevrouw M. Moorman 92 jaar 

12 augustus wordt mevrouw J. Caeyers    91 jaar    
16 augustus wordt mevrouw M. Daams    90 jaar 
16 augustus wordt mevrouw M. Coppens  91 jaar 

25 augustus wordt mevrouw W. Peters     92 jaar 
31 augustus wordt de heer    H.Bierens    90 jaar 

 
INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID 
In december is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Bibliotheek Valkenswaard 
geopend. Hier kan iedereen terecht voor vragen over de digitale overheid. Bijvoorbeeld over 

huur- en zorgtoeslag, belasting, pensioen en uitkering, een rijbewijs verlengen, betalen van 
verkeersboetes of hulp bij een afspraak maken bij de gemeente. 

Maar ook over het maken van een afspraak voor een coronaprik of vaccinatie. Een 
bibliotheekmedewerker denkt met u mee, geeft informatie waarmee u verder kunt of verwijst 
u door naar de juiste instantie. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Bibliotheek. De hulp is 

gratis. 
De Bibliotheek is nu weer zes dagen per week open. Een afspraak maken is niet nodig. Je 

kunt terecht op maandag tot donderdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag van 10.00 
uur tot 17:30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. 
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ACTIVITEITEN, REIZEN, JAARVERGADERING                
Zoals u in het voorwoord al heeft kunnen lezen, kunnen de activiteiten helaas nog niet 
allemaal opgestart worden. In de nieuwsbrief van september hopen wij u te kunnen vertellen 
dat het wel kan en waar u terecht kunt. U ontvangt dan ook de activiteitenlijst over de rest 

van het jaar. 
Het wandelen en de repetities van het Orkest zijn wel weer begonnen. Voor informatie kunt u 

voor het wandelen contact opnemen met Germa Compen ( 20 12 932) en met Gerard 
Veurman ( 20 17 648) voor het orkest. 

Ook de inloopmiddag is weer van start gegaan. U bent iedere dinsdagmiddag van 13:30 tot 
17: 00 uur welkom in buurthuis de Turfberg. 

De Jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 19-10-2021. Noteer dat alvast in uw 
agenda. We gaan er een extra feestelijke middag van maken. 

De bijeenkomsten voor Activiteitenbegeleiders en Bodes staat gepland voor 4 november. 
 

De zomerreis is verzet naar woensdag 22 september 2021. De uitnodiging volgt in de 
volgende nieuwsbrief. 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Zoals u misschien heb gelezen is per 1-07-2021 de WBTR ingegaan.  

Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1-07-2021  aan de eisen van deze wet voldoen. 
De belangrijkste wijziging hierin is dat ieder bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk is. Alle taken 
en verantwoordelijkheden moeten dan ook worden vastgelegd. 

Via de gemeente Valkenswaard zijn wij verzekerd voor bestuursaansprakelijkheid. 
Onze afdeling heeft al protocollen waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 

en waaraan de bestuursleden zich dienen te houden. We hebben ze nogmaals nagekeken en 
hier en daar wat aangescherpt. Indien u geïnteresseerd bent in deze protocollen kunt u ze 
aanvragen bij het secretariaat. 

Verder zullen de statuten aangepast moeten worden. Hiervoor krijgen wij einde van het jaar 
een voorbeeld van KBO-Brabant waar wij ons aan moeten houden.  

We hebben 5 jaar de tijd om de statuten aan te passen. 
 

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 augustus graag insturen 
voor 11-08-2021 naar kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of 

Dommelseweg 155.  
We hebben verschillende inzendingen ontvangen waarvoor dank. 
Deze keer een bijdrage van Fien Vos.  

 
  

10  dat zijn de kinderjaren    60 komt ons toegetreden 
20  moet men aan het sparen    70 gaat men aan het zakken 
30 moet men zijn getrouwd    80 komen de ongemakken 

40 is men al te oud     90 neemt het leven af 
50 is de helft van het leven                                 100 rust men in het graf 
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PARKINSON CAFE 
Programma Parkinsoncafé (onder voorbehoud)  

- 27 augustus Ruud Overes, die met Parkinson2Beat geld genereert voor onderzoek naar 
Parkinson 

- 24 september Teatske van der Zijp van Fontys over technologie en Parkinson  
- 29 oktober Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het MMC 
Parkinson TV 2021 https://www.parkinsontv.nl/agenda/ 

- 24 september 16.00 uur Emotie en Parkinson  
- 29 oktober 16.00 uur Ademhaling en Parkinson  

- 26 november 16.00 uur Leven met geavanceerd therapie en Parkinson  
- 17 december 16.00 uur Revalidatie en Parkinson  
Ook alle eerder uitgezonden programma’s zijn terug te kijken op bovengenoemde website. 

Kijk voor meer informatie op parkinsoncafevalkenswaard.nl 
 

ALZHEIMER CAFE 
Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-
valkenswaardwaalre voor meer informatie. 

 
UPDATEN GEGEVENS LEDEN 

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. 

 
OP DE HOOGTE ZIJN EN BLIJVEN 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste berichten van KBO-Brabant? 

Ga dan naar de website www.kbo-brabant.nl en scrol naar het einde van de pagina. 
Daar treft u in de band onder aanmelden “nieuwsbrief Ons Actueel” aan. 

 
HEEFT U VRAGEN, HULP NODIG of een wijziging door te geven?  

In het informatieboekje 2021 vindt u alle relevante adressen en telefoonnummers. 
Ook kunt u altijd een beroep doen op onze bestuursleden. Hun telefoonnummers vindt u ook 
in het informatieboekje.  

Kijk op onze website www.kbo-valkenswaard.nl of bel even met het secretariaat 
Tel.  040 – 20 43 697.  

 
Verslagen van de bestuursvergadering zijn op te vragen bij het secretariaat. 

Met dank aan onze vrijwilligers                                 
 

VALT HET VOLGENDE JOURNAAL EN MAGAZINE “ONS”  BIJ U IN DE BUS IN DE WEEK 
VAN 23 augustus . 

 

DE ZON OP JE SNOET, 

 MAAKT ALLES FIJN EN GOED 

https://www.parkinsontv.nl/agenda/
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-valkenswaardwaalre
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Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            

U kunt de oplossing voor 11-08-2021  inleveren op Dommelseweg 155, of 

via kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com , voorzien van uw naam, adres 

en telefoonnummer.   

Heeft u de oplossing goed dan maakt u kans op een leuk prijsje. Uit de 

ontvangen oplossingen wordt een winnaar geloot. We nemen dan contact 

met u op om het prijsje uit te reiken. 

De oplossing van de puzzel van mei was Gazonmaaier en is gewonnen 

door mevrouw Catrien van Dun. Zij heeft het prijsje inmiddels ontvangen. 

 

 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 
Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige 
vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 
vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 
48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. 
hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 
71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 
9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 
nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw 
in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste 
halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. 
voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese 
munt 70 onder andere. 

 


