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

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

 

 
 

HET BESTUUR VAN KBO afdeling VALKENSWAARD 
WENST U FIJNE FEESTDAGEN 

 
 

Beste mensen, 
 

Hier alweer het laatste journaal van 2021, wat gaat het toch allemaal snel. 

Gelukkig hebben wij als KBO weer een aantal activiteiten door kunnen laten gaan en lijken de 
maatregelen die door de regering zijn genomen uitvoerbaar. 
Bij al onze activiteiten gaan wij dus controleren. Als je gevaccineerd bent, heb 

je een QR code in je telefoon of op papier.  U bent ook welkom als u beschikt over een 
negatieve test niet ouder dan 24 uur. Kortom wij moeten er samen iets van maken dus 

schouders eronder. 
Wij zien u dan ook graag op een van onze activiteiten om het samen gezellig te maken.  

Kijk op onze activiteitenkalender in dit Journaal. 
Voor nu fijne Feestdagen, rustig aan met al dat lekkers en blijf bewegen. 
 

Peter Plompen, voorzitter. 
 

ONS EN NIEUWSBRIEF EIND DECEMBER 
Er komt eind december geen magazine ONS en daarom ook geen nieuwsbrief. De gegevens 
in deze nieuwsbrief kunnen dus al achterhaald zijn. Wij raden u aan om voor de zekerheid te 

kijken op de website www.kbo-valkenswaard.nl, onder de button Valkenswaard.  
Wij gaan er van uit dat de meeste activiteiten door kunnen gaan, mocht er toch nog veel 

gaan veranderen dan ontvangt u alsnog in de week van 20 december een nieuwsbrief. 
Voor de activiteiten kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleiders. Zie verderop in 
dit Journaal welke activiteiten doorgaan en de telefoonnummers van de begeleiders. 

 
JAARVERGADERING 2022 

De jaarvergadering over 2021 was gepland op 15 februari 2022. Deze wordt verzet naar 
dinsdag 15 maart 2022. 
 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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VRIJWILLIGERSPENNING GEMEENTE 
 

 
 

Tijdens onze vrijwilligersbrunch op 3-11-2021 hebben 2 van onze vrijwilligers de 
gemeentelijke vrijwilligerspenning mogen ontvangen uit handen van wethouder Theo 

Geldens. 
De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt als men zich 10 jaar belangeloos inzet als vrijwilliger 
bij een organisatie. 

Walter Mertens (inmiddels 11 jaar vrijwilliger) kreeg deze penning omdat hij al die jaren deel 
uitmaakt van het bestuur. Ook is hij actief als ouderenadviseur en coördinator ledenzorg. Zijn 

hulp als bode voor de ONS en nieuwsbrief wordt ook zeer op prijs gesteld. 
Jacqueline van de Nieuwenhoven zet zich al 10 jaar in met ouderenbezoek, rouwbezoek en 
het project van KBO-Brabant “Veilig Huis”. 

Nogmaals van harte gefeliciteerd en wij als bestuur hopen nog lang van jullie inzet gebruik te 
mogen maken. 

 
HIEP HIEP HOERA  
Wij feliciteren hieronder de leden vanaf 90 jaar en wensen ze een fijne dag. 

Alle andere leden die in deze maanden jarig zijn ook van harte gefeliciteerd. 
Op   6 december wordt de heer Rijkers 92 jaar 

Op   7 december wordt mevrouw van Gerwen - Op de Buijs 91 jaar 
Op 10 december wordt mevrouw van Zon - van der Linden 92 jaar 
Op 19 december wordt mevrouw Vlamincjx – Geurts 95 jaar 

Op 23 december wordt de heer Leenders 92 jaar  
Op 27 december wordt mevrouw Sallaerts – Wouters 91 jaar  

Op 27 december wordt mevrouw Biezenaar – Borst 91 jaar 
Op 31 december wordt de heer van der Maat 90 jaar 
Op   1 januari wordt mevrouw Priem – Schreurs 90 jaar 

Op   6 januari wordt mevrouw Baken – vd Zanden 94 jaar 
Op   7 januari wordt mevrouw Ramaekers – van Hees 91 jaar 

Op   8 januari wordt de heer van Daal 96 jaar 
Op 19 januari wordt mevrouw Huisveld 90 jaar 
Op 19 januari wordt de heer van den Braak 90 jaar 

Op 20 januari wordt de heer van Kessel 94 jaar 
Op 29 januari wordt mevrouw Rijkers – Beliën 93 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. 
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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  

DANSEN 
Sommigen weten het al maar wij zijn weer gestart met onze wekelijkse dansmiddag 
op vrijdag. Inmiddels kunnen wij gebruik maken van de zaal bij Speeltuin Geenhoven. Hier is 

meer ruimte en kan men gratis parkeren. Omdat hier meer ruimte is, is er plaats voor meer 
deelnemers. Graag nodigen wij u dan ook uit om deze middag te bezoeken. 

Als je niet zo goed kunt dansen is dat geen probleem, wij proberen elkaar te helpen en zo 
kunnen wij samen genieten. Het is gewoon een gezellig middagje uit. 
Voor informatie: Peter Plompen tel. 06 – 37 35 24 01 

 
KBO-BRABANT / VGZ VERZEKERING 

In het magazine ONS van deze maand vindt u een overzicht van de voordelen van de 

collectieve zorgverzekering van VGZ via KBO-Brabant. 

Zeker de moeite waard om u in te verdiepen.  

 

SENIOREN EXPO 2022 
Deze beurs wordt georganiseerd samen met KBO-Brabant en ook zijn zij 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. 
 

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. 
 

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. 
 
PARKINSON CAFE 

Vanaf januari 2022 zal het Parkinsoncafé niet meer plaats vinden op de laatste vrijdag 
van de maand maar op de laatste donderdag. Wel blijft de locatie en de tijd hetzelfde, 

dus bij Kempenhof vanaf 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. 
Data: vrijdag 26 november, vrijdag 17 december, donderdag 27 januari. 

mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
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               

 Vrijdag 14:00 - 16:30 Dansen                  Geenhoven 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten                Taxandria 

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

Donderdag 10:15 - 12:15 Tai Chi 2 groepen                    De Valk 

    DECEMBER   

Vrij 3 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 08 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 08   Kerstmarkt        vervallen 

Do 09 13:30 - 17:00 Schilderen 

 Di 14 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Do 16 12:00 - 16:00 Kerstviering Lugano 

Vrij 17 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 22 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 23 13:30 - 17:00 Schilderen 

     JANUARI   

Di 04 14:00 - 16:00 Geen Line dance i.v.m. Nieuwjaarsreceptie Turfberg 

Wo 05 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 11 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Do 13 13:30 - 17:00 Schilderen 

 Vrij 14 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 19 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 25   Journaal + ONS  

Do 27 13:30 - 17:00 Schilderen 

 Vrij 28 09:30 Wandelen Turfberg 

De activiteiten Schilderen en Koersballen zijn i.v.m. de regels van Valkenhof voorlopig 
gecanceld. De geplande reis naar de kerstmarkt in Valkenburg kan vanwege te weinig 
aanmeldingen helaas niet doorgaan. 

 
OVERZICHT ACTIVITEITENBEGELEIDERS 

Activiteiten coördinator Jan Geurts   tel. 040 - 20 42 540 
Wandelen  Germa Compen     tel. 040  - 20 12 932 
Koersballen Gerda Gijbels (Henja Wouters)  tel. 040  - 20 41 670 

Biljarten  Nico v.d. Kraan     tel. 040  - 20 18 960 
Line Dance  Joke v.d. Kraan (Mien Charmant) tel. 040  - 20 18 960  

Fietsen  Joke en Nico v.d. Kraan           tel. 040  - 20 18 960 
Schilderen  Riet v. Moll      tel. 040  - 20 40 214  
KBO Orkest Gerard Veurman     tel. 040  - 20 17 648 

Dansen  Peter Plompen     tel. 06    - 37 35 24 01 
Kienen  Jose Rijkers      tel. 06    - 20 65 86 43  

Tai Chi  Ine Willems                 tel. 06    - 13 17 50 38  
BIJ DEELNAME AAN ONZE ACTIVITEITEN WORDT U GEACHT DE RIVM REGELS TE 
RESPECTEREN EN TOE TE PASSEN. Bij aankomst wordt u gecontroleerd op de QR 

code of test. 
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NIEUWE KORTINGSOVEREENKOMSTEN KBO KRING gemeente Valkenswaard 

 Bax, Eindhovenseweg 45, 5554 AA Valkenswaard  

       www.jewelandwatch.com/juweliere/winkel/ 
 

10% korting gedurende 2022 op aankopen uit het gehele assortiment. Behalve voor 
artikelen waarvoor een kortingsactie geldt. 

Deze korting geldt niet voor reparaties en cadeaubonnen.  

 

 Eethuis de Berg, Bergstraat 19, 5551 AW Dommelen. www.eethuisdeberg.nl 
 

Op vertoon van een geldige KBO ledenpas wordt aan de KBO leden  (dus niet aan het 
gezelschap, geen KBO leden zijnde ) een korting van 10% verleend op alle schotels, 
voorgerecht en nagerecht, die op een zitplaats worden geserveerd ( restaurant of terras)  
 

                                                            

ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE 
Dinsdag 30 november: de mantelzorgmakelaar 
Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 30 november van 19.30 tot 21.00 

uur. (Inloop vanaf 19.00 uur.) De avond vindt zoals gewoonlijk plaats in café-zaal De 
Dommelstroom, Bergstraat 32 in Dommelen. Voor telefonische vragen bel naar:  

Cordaad Welzijn 06- 19 37 33 74. 
 
Verslagen van de bestuursvergaderingen zijn op te vragen bij het secretariaat. 

 
Kijk ook eens op www.kbo-valkenswaard.nl voor de laatste foto’s.  

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

VAN 24 januari 2022  .  
MET KERST IS ER EEN DING WAAR IK VAN DROOM 

EEN DOOSJE VOL GEZONDHEID EN GELUK BIJ U ONDER DE BOOM. 
 

 

http://www.jewelandwatch.com/juweliere/winkel/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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NIEUWSJAARSRECEPTIE                              

Wij nodigen u uit om samen met het bestuur het glas te heffen op het nieuwe jaar.  

U bent welkom op dinsdag 4 januari 2022 tussen 14:00 en 16:00 uur bij buurthuis d’n 

Turfberg, v.d. Clusenstraat 4A.  

Voor een drankje en hapje wordt gezorgd.  

 

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 

Hartelijk dank aan iedereen die op onze afdeling heeft gestemd. We hebben een bedrag van  

€ 487,11 op onze rekening gestort gekregen. We gaan dit aan (nieuwe) activiteiten besteden. 

 

 

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 februari graag insturen voor 
13-01-2022 naar kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of 
Dommelseweg 155. Deze keer een bijdrage van Maritha Roijakkers. 

 
 

 
 

 
 

DE KERSTSTAL 
  

 

Midden in de kamer 

werd de kerstboom neergezet. 

Dan kwam de laatste doos van zolder 

en begon de fijnste pret. 

  

Alle beeldjes nog in kranten, 

snel dus samen aan de slag. 

En bij elk figuurtje dat verscheen, 

verscheen bij ons een brede lach. 

 Eerst kwamen os en ezel, 

en de engel was daar dan. 

En waren dat de drie koningen? 

Ook díe hoorden bij Gods plan. 

  

Er volgden ook wat herders 

met wat schaapjes er nog bij, 

en bij ons in de kerstgroep 

liep ook een kameel met drijver in de wei. 

  

En daar waren Jozef en Maria 

en Hij wiens naam zachtjes werd gezegd…. 

Ja, het kleine kindje Jezus, 

werd als laatste neergelegd. 

  

Nu kon het echt beginnen 

de kerstboomlampjes gingen aan, 

Want het was weer bijna kerstmis 

als we de kerststal hadden staan. 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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       Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            
U kunt de oplossing inleveren op dinsdag 4-01-2022 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 november was STEMFORMULIER. Het prijsje 
is uitgereikt tijdens de inloopmiddag op 9-11-2021 
 

 
 

     


