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          no.11, november 2021 

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

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

 

Beste mensen, 
 

Gelukkig zijn er weer een aantal activiteiten die kunnen doorgaan en door velen worden 
bezocht. Het dansen op vrijdag is erg gezellig.  

Tai Chi kende helaas wat aanloop probleempjes en het line dansen en koersballen hebben ook 
wat opstartproblemen.  
Wij als bestuur zijn er van overtuigd dat ook deze activiteiten weer goed gaan lopen. 

De reis was zeer geslaagd. De jaarvergadering in de Turfberg is goed bezocht en gelukkig 
mag ik als voorzitter weer drie jaar verder. Ik ben er blij mee om voor onze senioren op te 

kunnen komen. 
Ook onze vrijwilligers zullen in november op gepaste wijze in het zonnetje worden gezet. 
Blijf elkaar steunen en bezoeken dan is er altijd iets om naar uit te kijken. 

 
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   8 november wordt mevr. De Wit-Corstjens 91 jaar 

Op 11 november wordt mevr. De Laat-Lemmens 91 jaar 
Op 16 november wordt mevr. Jansen- v Lieshout 95 jaar 
Op 20 november wordt de heer van Daal 94 jaar 

Op 29 november wordt mevr. V Laarhoven- van der Linden 96 jaar 
 

OPROEP NIEUWE LEDEN KBO ORKEST 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor ons eigen KBO orkest. 
De orkest leden maken op informele manier muziek, hebben er plezier in, vermaken zich zelf 

en anderen en vinden het fijn om bij KBO activiteiten op te treden. 
Op dit moment is er behoefte aan een basgitarist(e), maar ook andere spelers zijn van harte 

welkom. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerard Veurman. Tel. 040 – 20 17 648. 

 
TAI CHI 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor onze Tai-Chi lessen op donderdagochtend bij Hotel de 

Valk, Frans van Beststraat 1.  
Leden betalen € 2,00 per les en niet leden € 3,00 per les (maar zijn verplicht na 3 maanden 
lid te worden van onze afdeling). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ine Willems 06-13 17 50 38 of per e-mail 
kbovalkenswaardledenad@gmail.com  

 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com
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KERSTVIERING 2021            
Op donderdag 16 december a.s. gaan wij weer een gezellige kerstviering organiseren. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De middag duurt van 12:00 tot 16:00 uur. 
We beginnen in ieder geval met een lunch, aan het verdere programma en de locatie wordt 
nog gewerkt. In de nieuwsbrief die in de week van 22 november bij u wordt afgeleverd komt 

de uitnodiging.                                                                                                        
   

KBO APOTHEKERS SPREEKUUR OVER MEDICIJNEN 
Is er iets te doen tegen de bijwerkingen van mijn nieuwe medicijn? Is deze combinatie van 
medicijnen wel verantwoord? Met deze en alle andere vragen over medicijnen kunt u vanaf 6 

oktober jl. terecht bij het telefonisch apothekersspreekuur van KBO-Brabant. Aan de andere 
kant van de lijn zit Roel van Waes, (gepensioneerd) apotheker in Sint-Michielsgestel. 

Het advies is gratis. U kunt iedere woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur bellen naar 
tel.no. 073 – 30 36 445.  

   

 
SENIOREN EXPO 2022 
De leukste beurs voor 50 plussers in Brabant wordt gehouden van 18 t/m 23 januari 2022 in 

NH Conference center Koningshof, Veldhoven. 
Er staan ruim 150 stands en u vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid 

en beweging, hobby en creativiteit. Ook kunt u genieten van optredens van diverse bands, 
orkesten, koren en artiesten. Een gezellig dagje uit dus. 
Deze beurs wordt georganiseerd samen met KBO-Brabant en ook zij zijn aanwezig. 

U kunt hier terecht met vragen over uiteenlopende zaken zoals cultuur, educatie, 
kadervorming, belangbehartiging en ouderen advisering.  

De entreeprijs voor KBO leden is € 6,00 p.p. op vertoon van uw ledenpas. Entree voor niet 
leden is € 10,00. 
U kunt uw ticket online bestellen, www. seniorenexpo.nl, maar uiteraard ook gewoon aan de 

kassa kopen. 
 

KBO-BRABANT OPLEIDINGEN 
KBO-Brabant start binnenkort weer met een aantal opleidingen. Mocht u interesse hebben om 
deze te gaan volgen, neem dan even contact op met het secretariaat van uw afdeling. 

 Starterscursus belastinghulp - opleiding bestaat uit één dag. Er zijn 3 cursussen: 

Vrijdag 19 november 2021; Dinsdag 23 november 2021; Vrijdag 26 november 2021 

 Cursus Cliëntondersteuner – opleiding bestaat uit drie dagen: 

De eerstvolgende cursus zal gegeven worden in het voorjaar van 2022 

 Cursus aanvullende Administratieve Ondersteuning voor VOA’s – opleiding bestaat 

uit één dag . de datum is Donderdag 2 december 2021 

 Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur – opleiding bestaat uit drie dagen: 

De eerstvolgende cursus zal gegeven worden in het voorjaar van 2022 

 
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.  

 
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. 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
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JAARVERGADERING 2021 
Op dinsdag 19 oktober jl. heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De 

vergadering was druk bezocht en na het officiële gedeelte erg gezellig met muziek van Dave. 
Peter Plompen is voor de komende periode van 3 maanden opnieuw gekozen tot voorzitter. 

Het verslag van deze vergadering is na 2-11-2021 op te vragen bij het secretariaat. 
 
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. 

 

Verslag KBO Kringreis naar de Voerstreek in België.  

Op woensdag 22 september jl. maakten we een uitstapje met de KBO Kring Valkenswaard. 
Het was een nazomerse dag met een heerlijk zonnetje. In de bus kon je merken dat we 

elkaar, door corona, enige tijd niet gezien hadden. Er werd gezellig gebuurd, op weg naar 
Echt in Limburg waar de koffie met heerlijk Limburgse vlaai al op ons stond te wachten in het 
“Museum van de vrouw” waar we tevens een rondleiding hebben gehad. Daarna zijn we 

doorgereden naar de Voerstreek, waar onze gids Dhr. Maurer, ons alles kon vertellen over de 
prachtige natuur en de taalstrijd tussen Wallonië en Vlaanderen. Na een goed verzorgde 

lunch buiten op een terras in Teuven, vervolgden we onze reis naar de begraafplaats “Henri 
Chapelle” waar 8.000 Amerikaanse soldaten begraven liggen. Dit was erg indrukwekkend. We 
reden door naar een Stroperij in Aubel, waar we hebben gezien hoe stroop wordt 

vervaardigd. Ze maakten daar wel meer als 12 soorten stroop van verschillende fruitsoorten. 
We reden verder langs de grote basiliek van de Abdij van Val Dieu, tussen de heuvels van het 

Eifelgebergte en de Ardennen. Daarna reden we weer Zuid-Limburg binnen richting Thorn, 
waar we, na een terrasje, een heerlijk diner kregen aangeboden. Daarna zette onze 
chauffeuse Edith, koers naar Valkenswaard en Dommelen. Het was een zeer geslaagde dag 

en kijken weer uit naar de volgende reis!  

Ine Teunissen-Geven                                                           

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

et dank aan onze vrijwilligers   
VALT HET VOLGENDE JOURNAAL EN MAGAZINE “ONS”  BIJ U IN DE BUS IN DE WEEK 

VAN 22 NOVEMBER .    
 

 
BOERENKOOL PAS ETEN  

ALS DE VORST ER IN HEEFT GEBETEN 

mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com
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       ACTIVITEITENOVERZICHT   
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               Taxandria 

Vrijdag 14:00 - 16:30 Dansen                  De Valk 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten                Taxandria 

Dinsdag 14:00 - 17:00  Line Dance 2 groepen    

Donderdag 10:00 - 12:30 Tai Chi                     De Valk 

    NOVEMBER   

Woe 03 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 03 13:00 - 16:00 Vrijwilligers dag  de Valk 

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. 2022   

Woe 29 09:30 Wandelen                                            Turfberg 

 

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

 
Beste KBO-ers, 

                                                                        
Bij deze willen we U uitnodigen voor onze Kerstmarktreis op Woensdag 8 december naar 

de kerstmarkt in Valkenburg. Dit jaar kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden n.l. 
1. De Gemeentegrot: dit is de grootste ondergrondse kerstmarkt van Europa met allerlei 

kraampjes met verkoopwaar. Onderscheidend en in een zeer bijzondere entourage 

doordat deze georganiseerd wordt in het gangenstelsel van een echte mergelgrot. 
2. Maar ook de Fluweelengrot is de moeite waard. (iets kleiner maar iets meer sfeer)  

Vooral de combinatie van de sfeervolle kerstdecoraties, de prachtige 18e-eeuwse kapel 
en muurschilderingen die dateren tot aan de Romeinse tijd en het uitgebreide aanbod 
aan unieke cadeauartikelen mag u niet missen. 

Beide grotten zijn toegankelijk met een rolstoel of rollator.  
3. Bent u meer geïnteresseerd in de marktkramen dan is bv Santa’s Village een heel 

sfeervol alternatief. Niet gericht op verkoopwaar maar meer als bezienswaardigheid 
rond het thema kerst.  

We vertrekken ‘s morgens om 08.30 uur op het Martinusplein, Dommelen en om 08.45 uur 

op de Markt in Valkenswaard. We zijn om +/- 19.00 uur weer terug in Valkenswaard. 
De kosten zijn € 26.00 p.p. Deze prijs is incl. koffie met iets lekkers op de heenreis. 

Wilt U naar een grot, dan is de meerprijs € 8,50 p.p. per grot 
Contante betaling tijdens de inschrijving. 
Let op! De inschrijving wordt gehouden op dinsdag 09 november: 

- voor KBO Valkenswaard in “d’n Turfberg” v. d. Clusenstraat  
van 14.00 tot 15.30 uur. 

- voor KBO Dommelen in De Bommel van 14.00 tot 15.00 uur.   
Als U zich hebt aangemeld, en door welke omstandigheid niet deel kunt nemen, dan graag dit 
doorgeven. Uiteraard is deelname aan de reis geheel voor eigen verantwoordelijkheid. KBO is 

niet aansprakelijk voor geleden schade. 
Voor ons archief maken we tijdens de reis foto’s. I.v.m. de wet op de privacy moeten wij U 

vragen of U bezwaar hebt om gefotografeerd te worden. 
Teruggave van het betaalde bedrag is in speciale omstandigheden mogelijk. U krijgt dan het 

betaalde bedrag minus de gemaakte kosten terug. Annulering van de reis is voor Uw eigen 
risico. De reiscommissie wenst U een hele mooie dag. 
Voor eventuele vragen of inlichtingen neem dan contact op met:  

Jan Geurts e-mail: kbovalkenswaardactiviteiten@gmail.com of tel. 040–204 25 40 
*********************** 

INSCHRIJFSTROOK;    Ik wil me graag inschrijven voor de Kerstmarkt op  

Woensdag 8 December 2021 naar Valkenburg  

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

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

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

Mobiel tel: 00316-…………………………….  Mobiel tel.: 00316-…………………………….. 

Opstappen: O  08.30 uur Martinusplein Dommelen     O  08.45 uur Markt V’waard 

O  Aankruisen wat van toepassing is. Prijs € 26.00 p.p. 

O  Gemeentegrot € 8,50 p.p.   O  Fluweelengrot € 8,50 p.p. 

Ik/we heb(ben) wel / geen bezwaar om gefotografeerd te worden. 

Doorstrepen wat niet van toepassing is.  

Denk aan mondkapje en neem QR code en legitimatie mee en hou de laatste 

gegevens over de corona bij.  
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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 december graag insturen 

voor 14-11-2021 naar kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of 
Dommelseweg 155. Deze keer een bijdrage van Maritha Roijakkers. 
 

                                 Allerzielen 

Gedachten aan jou...zo mooi. 

Als een herfstig pad in kleurig tooi. 

Herinneringen, de tijd ten spijt. 

Gevoelens van vervlogenheid. 

Denkend aan voorbije dagen, 

met in mijn hart de zielevragen. 

Een lichtje brandend zoals mijn hart, 

verwoordt onze liefde in dankbaar zijn en smart. 

 

       Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            
U kunt de oplossing inleveren op dinsdag 9 november in buurthuis de 

Turfberg. 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 oktober was Thuiswerken. Het prijsje is 
uitgereikt tijdens de inloopmiddag op 12-10-2021. 
 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com

