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          no.8, september 2021 

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

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

Beste Leden, 
 

De zomer is volop aanwezig, alleen vergeet hij soms even de zon te laten schijnen. Het is dit 
jaar niet zo warm en er valt veel neerslag. Alles is mooi groen en de bloemen doen het goed. 
Als je gaat wandelen zie je de mooie kleurenpracht. Dus geniet van de natuur. 

Ook corona komt langzaam onder controle. Velen zijn gevaccineerd en wij kunnen als KBO 
weer wat activiteiten opstarten. Lees daarover meer in dit Journaal. 

Als je een keer niet alleen wilt zijn, kom dinsdagmiddag naar onze inloopmiddag bij buurthuis 
de Turfberg. Er is altijd wel iemand waarmee je een praatje kunt maken. Gewoon doen! 
KBO Kring heeft weer een leuke reis georganiseerd, de uitnodiging vindt u verderop in deze 

nieuwsbrief. 
Met deze nieuwsbrief ontvangt u ook de uitnodiging voor de jaarvergadering op 

19 oktober. Wij hopen u daar te zien! 
Tot de volgende ONS en Journaal. 
 

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.   

 
Op   9 september wordt mevrouw Buelens- van Gerwen 90 jaar 

Op 11 september wordt Mevr. Gruythuyzen-Baeten 96 jaar 
Op 16 september wordt de heer van Herk 90 jaar 

Op 19 september wordt mevr. Van der Palen- de Rooy 91 jaar 
 

 

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 bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij het secretariaat. 
 
 

 
 

 
 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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WE WORDEN WEER ACTIEF !!! 
Hoera we kunnen de activiteiten weer opstarten. Wij hopen u te ontmoeten en wensen u veel 

plezier. 
Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten-begeleiders en het activiteitenoverzicht 
voor de rest van 2021. Het fietsen wordt in het voorjaar van 2022 weer opgepakt. 

U kunt de activiteitenbegeleiders  benaderen voor meer informatie of om u op te geven voor 
de betreffende activiteit.  

BIJ DEELNAME AAN ONZE ACTIVITEITEN WORDT U GEACHT DE RIVM REGELS TE 
RESPECTEREN EN TOE TE PASSEN. 
 

Wandelen  Germa Compen     tel. 040-201 29 32 
Koersballen Gerda Gijbels (Henja Wouters)  tel. 040-204 16 70 

Biljarten  Nico v.d. Kraan     tel. 040-201 89 60 
Line Dance  Joke v.d. Kraan (Mien Charmant) tel. 040-201 89 60  
Schilderen  Riet v. Moll      tel. 040-204 02 14  

Dansen  Peter Plompen     tel. 06-37 35 24 01 
Kienen  Jose Rijkers      tel. 040-204 75 63   

Tai Chi  Gerard v. Nimwegen   tel. 040-201 31 90 
KBO Orkest Gerard Veurman     tel. 040-201 76 48 
 
                                         
ACTIVITEITENKALENDER   
2021     

datum/dag tijd activiteit plaats 

                          WEKELIJKS   

Maandag 14:00 - 16:00  Open repetitie KBO orkest t Pumpke 

Dinsdag 13:30 - 17:00 Inloop middag Turfberg 

Woensdag 14:00 - 16:00 Koersballen               v.a. 1 sept. Taxandria 

Vrijdag 14:00 - 16:30 Dansen                    v.a. 3 sept. 

Hotel De 

Valk 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten                   v.a. 3 sept. Taxandria 

Dinsdag 14:00 - 17:00  Line Dance 2 groepen v.a. 7 sept. Taxandria 

Donderdag 10:00 - 12:30 Tai Chi                     v.a. 23 sept. Hotel De 
Valk 

    AUGUSTUS   

Di 31 13:30-15:00 Kaartverkoop Zomerreis   Turfberg 

    SEPTEMBER   

Woe 01 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 09 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 10 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 14 14:00-16:30 Kienen Lugano 

Woe 15 09:30 Wandelen Turfberg 

Wo 22 08:00 Zomerreis     Museum v.d. vrouw Echt 

Do 23 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 24 09:30 Wandelen Turfberg 

Za 25 13:00 - 17:00 Seniorenmarkt vervallen 

Di 28   Journaal + ONS   

Woe 29 09:30 Wandelen                                            Turfberg 
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    OKTOBER   

Di 05 13:30-15:00 Kaartverkoop Brunch  Turfberg 

Vrij 08 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 12 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Woe 13 09:30 Wandelen  Turfberg 

Do 14 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Do 14 13:00 - 16:00 Brunch ???????? 

Di 19 14.00 - 16.30 Jaarvergadering + entertainment Turfberg 

Vrij 22 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 26   Journaal + ONS   

Woe 27 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 28 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

    NOVEMBER   

Woe 03 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 04 13:00 - 16:00 Vrijwilligersdag  ?????? 

Di 09 13:30-15:00 Kaartverkoop Kerstmarkt Turfberg 

Di 09 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Do 11 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 12 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 17 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 23   Journaal + ONS   

Do 25 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 26 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 30 13:30-15:00 Kaartverkoop Kerstviering   Turfberg 

    DECEMBER   

Woe 01 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 08   Kerstmarkt        Valkenburg 

Do 09 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 10 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 14 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Woe 15 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 16 12:00 - 16:00 Kerstviering ????? 

Do 23 13:30 - 17:00 Schilderen Kempenhof 

Vrij 24 09:30 Wandelen Turfberg 

DI 28   Journaal + ONS Jan. 2021   

Woe 29 09:30 Wandelen                                            Turfberg 

2022       

Di 4 januari 14:00-16:30 Nieuwjaarsreceptie Turfberg 

 

KBO KRING GEMEENTE VALKENSWAARD 
De jaarlijkse Kring ledendag (voor alle leden van de 3 afdelingen) gaat in 2021 niet door. 
Er is op dit moment geen geschikte en betaalbare locatie. 

 
SBV SENIORENMARKT 25-09-2021 

Ook de jaarlijkse seniorenmarkt in de Hofnar kan dit jaar niet doorgaan. 
 
ALZHEIMER CAFE 

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

 
PARKINSON CAFE 
Op 27 augustus opent het Parkinson café weer in het auditorium van Kempenhof. 

Kijk voor meer informatie op parkinsoncafevalkenswaard.nl 

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 inleveren op dinsdag 21 september in buurthuis de 

Turfberg. 

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

ontvangen oplossingen wordt een winnaar geloot. Om 15:00 uur is de 

trekking en wordt het prijsje uitgereikt. 

De oplossing van de puzzel van juni/juli was warmterecord en is gewonnen 

door Fien Vos. Zij heeft het prijsje inmiddels ontvangen. 

 

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

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 

via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. 

in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende 

grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 

part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 

64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 

9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 

vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 

30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 

grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen  

52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige 

stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 
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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 oktober graag 
insturen voor 16-09-2021 naar 

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155.  
We hebben verschillende inzendingen ontvangen waarvoor dank. 

Deze keer een bijdrage van Anneke, met veel liefs. 
 
                    Om je op te vrolijken 

 
Als ik een toverstokje had 

Dan toverde ik een eind aan al je zorgen 
En een stralende glimlach voor de dag van morgen. 

 

Had ik maar een wonderlamp 
Dan wreef ik tot een geest zou verschijnen 

En wenste dan dat deze moeilijke tijd 
Vlug en zonder moeite zou verdwijnen! 

 

Misschien zie ik straks een vallende ster 
Plots in de donkere nacht…. 

Dan wens ik voor jou heel veel geluk 
En een flinke dosis kracht. 

 

 
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. 

 

Met dank aan onze vrijwilligers                                 
 

VALT HET VOLGENDE JOURNAAL EN MAGAZINE “ONS”  BIJ U IN DE BUS IN DE WEEK 
VAN  27 september . 

 

HET LEVEN GAAT NIET ALTIJD OVER ROZEN 
MAAR PAARDENBLOEMEN ZIJN OOK MOOI  

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com
http://www.kbo-brabant.nl/
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              KBO Kring Valkenswaard 2021 

Beste KBO-leden 

Na 1½ jaar niets te hebben kunnen doen vanwege het Corona virus zijn we nu zover dat we weer een 

dagtrip kunnen gaan maken. Op dit moment zijn in de bus mondkapjes nog verplicht, 1½ mtr is niet 

meer van toepassing in de bus. Hou zelf wel goed in de gaten en of er wijzigingen komen van het 

RIVM. Om problemen te voorkomen neem een vaccinatiebewijs of een geldige test mee, we gaan n.l. 

de grens over. Het zou zomaar kunnen dat het in België nog verplicht is om deze gegevens te laten 

zien. Denk er ook aan om uw paspoort of ID-kaart mee te nemen. 

De reiscommissie heeft niet stil gezeten en heeft weer een leuk uitstapje gevonden. Deze keer is 

gekozen voor een  

Dagtocht naar het Museum van de Vrouw + een mooie rondrit door de Voerstreek in België.  

Op Woensdag 22 September willen we deze mooie reis gaan houden. 

We vertrekken ’s morgens om 8:00 uur bij “De Zoete Inval” op de Nw. Waalreseweg, vervolgens rijden 

we naar het St. Martinusplein in Dommelen, daarna rijden we via de Markt in Valkenswaard naar het 

Limburgse Echt. Op het smalste stukje van Nederland, in het Limburgse Echt, is het Museum van de 

Vrouw gevestigd in een monumentaal pand met een gevarieerde collectie over alle facetten van het 

vrouwenleven. Het vertelt verhalen over heden, verleden en toekomst. In het Grand Café staat de 

koffie met vlaai voor u klaar. Daarna bezoek aan het compacte museum met gidsen. Na dit bezoek 

rijden we naar een goede locatie voor de koffietafel. In de namiddag stapt een plaatselijk gids op voor 

een rondrit door de Belgische Voerstreek, mooi heuvelachtig gebied en bekend om de anekdotes over 

de taalstrijd aldaar. De route gaat langs de Abdij van Val Dieu en oorlogskerkhof Henri Chapelle. 

Onderweg een stop voor een excursie bij een stroopstokerij. Ter afsluiting van deze dag wordt er op de 

terugweg gestopt voor een heerlijk 3-gangen diner in Thorn, het “witte stadje” in Limburg. Let op: De 

consumpties zijn voor eigen rekening. Na het diner vertrekken we weer huiswaarts waar we om +/- 

21.30 uur weer bij de laatste halte aankomen. 

De kosten voor deze mooie reis zijn € 66.00 p.p. Contant te voldoen bij inschrijving. 

Let op! De inschrijving wordt gehouden op dinsdag 31 augustus a.s. 

- voor KBO Valkenswaard in “d’n Turfberg” v. d. Clusenstraat van 13:30 tot 15:00 uur. 

- voor KBO Dommelen i.v.m.de kermis nu in het KERKZAALTJE van 13.30 tot 14.30 uur .   

- Leden van KBO Borkel & Schaft die mee willen gaan kunnen zich opgeven bij KBO 

Valkenswaard. Er wordt in Borkel & Schaft geen kaartverkoop meer gehouden.   

Teruggave van het betaalde bedrag is in speciale omstandigheden mogelijk na goedkeuring door de 

reiscommissie. Annulering van de reis is voor uw eigen risico. Wel altijd doorgeven als u niet mee kunt 

gaan, dan kunnen we misschien nog iemand anders blij maken. Er worden tijdens deze reis foto’s 

gemaakt, wie bezwaar heeft moet dit melden tijdens de inschrijving. Uiteraard is deelname aan 

deze reis geheel voor eigen verantwoordelijkheid. KBO is niet aansprakelijk voor geleden schade. Er 

kunnen helaas geen mensen in een rolstoel mee. Reserveren is niet mogelijk.  

De reiscommissie wenst u een hele mooie dag. Voor eventuele vragen of inlichtingen kunt u contact 

opnemen met Jan Geurts tel. 040-204 25 40.  

INSCHRIJFSTROOK:          Reis op woensdag 22 september naar het Museum v.d. Vrouw  

Naam:………………………………………….……………  Naam:…………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………….……    Adres:…………………………………………………………. 

KBO Lidnr: ……………………………………….………    KBO Lidnr:………………………………………………….. 

Mobiel tel. +316-……………………………………  Mobiel tel.+316-.……………………………………... 

Opstappen 

O 08.00 uur “Zoete Inval”   O   08.15 uur St. Martinusplein Dommelen 

O 08.30 uur Markt Valkenswaard  

O Ik/we heb/hebben bezwaar dat ik/we gefotografeerd worden.      

O   Aankruisen wat van toepassing is.   Invullen door de administratie 

Inschrijf nr ………     Inschrijf nr ……… 


