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           Januari/ Februari 1-2 2022 

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

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

 

Beste leden, 

 
Het nieuwe jaar is begonnen en wat zal het worden? Dat weten wij niet, zoals altijd zit het 

leven vol verrassingen. 
Het kabinet is eindelijk beëdigd, verkiezingen voor de Gemeenteraad komen eraan. 
Onze KBO afdeling Valkenswaard bestaat in 2022, 70 jaar. Als het mogelijk is zal dit in april 

worden gevierd. Of het door kan gaan is niet te voorspellen, het Corona virus is nog niet weg. 
Wat wij wel weten is dat wij er toch mee moeten leren omgaan, hoe vervelend het ook soms 

is.   
Vandaag weer een nieuwe ONS die dit jaar weer 10 keer zal verschijnen samen met het 
Journaal. 

De meeste leden hebben de contributie al betaald via automatische afschrijving. Wij hopen 
dat het mogelijk is dit jaar een gedeelte te gebruiken voor onze activiteiten en het feest in 

april. 
Als er leden zijn die hulp nodig hebben bel of mail ons en wij proberen u te helpen.  Soms is 
een goed gesprek al een hele oplossing. 

Ten slotte wensen wij U allemaal het beste en hopelijk kan er volgende keer worden 
begonnen met een leuk bericht in het Journaal. 

Wij houden u op de hoogte. 
 

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   4 februari wordt de heer Daamen 93 jaar  
Op 15 februari wordt mevr. Dielis-van Herk 93 jaar 
30 jaar lid 

Onderstaande leden zijn 30 jaar lid van onze afdeling. Dat verdient zeker een felicitatie!  
Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u nog veel plezier binnen onze afdeling. 

Op 13 januari  mevrouw Cuyten-Wijnen   
Op   1 februari mevrouw Palen-de Rooy  
Op 27 februari mevrouw Ramaekers-van Hees  

 
ACTIVITEITEN EN JAARVERGADERING   

Toen deze nieuwsbrief werd gemaakt waren net de versoepelingen per 15 januari m.b.t. de 
Corona maatregelen bekend. Helaas kunnen we nog steeds niet starten met onze activiteiten. 
Zodra dit wel het geval is, wordt u op de hoogte gesteld door de activiteitenbegeleiders, via 

deze nieuwsbrief en/of op de website.  
Ook de geplande jaarvergadering gaat niet door, u hoort van ons op tijd wanneer deze wordt 

ingepland. 
 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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OVERZICHT ACTIVITEITENBEGELEIDERS 
Activiteiten coördinator Jan Geurts   tel. 040 - 20 42 540 

Wandelen  Germa Compen     tel. 040  - 20 12 932 
Koersballen         Henja Wouters    tel. 040  - 20 41 870 

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  José Rijkers      tel. 06    - 20 65 86 43  
Tai Chi  Ine Willems                 tel. 06    - 13 17 50 38  

CONTRIBUTIE                                                                        
Zoals vrijwel iedereen heeft gezien, is 7 januari het lidmaatschap door de meeste leden, te 

weten ongeveer 99%, weer automatisch via een incasso betaald! Daarvoor dank. 
Een vriendelijk verzoek aan degenen die bij uitzondering toch handmatig betalen, 
deze betaling van € 22,50 zo snel mogelijk, in ieder geval vóór 1 maart 2022 over te 

maken. 
Ons rekeningnummer is: NL63 RABO 0152 9298 00, KBO Afdeling Valkenswaard. 

Graag met vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Ook hiervoor onze dank! 
Namens het bestuur, 
Gerard van Nimwegen, penningmeester 

 
BELASTINGPAPIEREN INVULLEN 
Ook dit jaar zal KBO u helpen met het invullen van de belastingpapieren. 
U krijgt ruim op tijd een uitnodiging om de stukken en de machtiging in te leveren op een van 

de adressen van onze invullers. 
De persoonlijke brief volgt eind februari. LET OP laat u niet verleiden door E-mails of 

WhatsApp berichten om het met anderen te delen. Bij twijfel altijd even bellen met 
de Coördinator, Peter Plompen; 06-37 35 2401. Hier kunt u ook meer informatie vragen over 
het invullen. 

Het belastinginvul Team.  
 

GEWIJZIGDE KORTINGSOVEREENKOMST KBO KRING gemeente Valkenswaard 
 

De Heerlijkheid 
GRANDCAFE   STEAK & GRILL 

 
 Grand café De Heerlijkheid, Markt 16, 5554 CC Valkenswaard. 

www.grandcafedeheerlijkheid.nl Bij het tonen van uw KBO pasje genieten u en uw 

tafelgenoten van 10% korting op de volledige rekening. 

De korting is geldig vanaf een minimale afname van een hoofdgerecht per persoon. 

Van de korting zijn uitgezonderd onze cadeaubonnen.  

 

SENIOREN EXPO 2022 verzet naar mei 
De organisatie van de Senioren Expo heeft uit veiligheidsoverwegingen besloten de beurs te 

verplaatsen van januari 2022 naar mei 2022. Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei zijn 
bezoekers van harte welkom! 
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.  

http://www.grandcafedeheerlijkheid.nl/
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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. 
 

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 21 februari 2022 . 

 
EEN LUISTEREND OOR HOEFT GEEN BEKEND GEZICHT TE ZIJN 

 
 

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 
10-02-2022 naar kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of 
Dommelseweg 155. Deze keer een bijdrage van Elly Leijssen 

 

Alle druktes achter de rug  
je kan niet meer terug 
Herinneringen, groot of klein  

ik hoop dat je er naar kan kijken als fijn.  
 
Nu in 2022 ,hier aangekomen  

zijn er misschien hele hoge bomen  
Voornemens, ideeën, je klimt erin  

zorg goed voor jezelf en blijf niet te min.  
 
Verbonden, geprikkeld worden door Jan en 

alleman 
geniet ervan en doe dat wat je kan 

Het avontuur en de liefde in spee 
hoe dan ook, het loopt altijd met je mee.  

 
In de carnaval of niet, ervoor of erna 
een feest van vreugde en vrijheid is altijd 

snel daar 
Lekker, losjes leven, het is er niet om te 

beven  
door alle fijne en moeilijke tijden, wordt het 
leven je toch gegeven.  

 

Weet, dat je altijd weer opnieuw  
een krachtig voorbeeld bent in de vieuw 
Samen op ben je sterk, kijk er door heen 

een glimlach, middenweg  is prettig voor 
iedereen. 

 
Ik wens jou, ons allemaal, positiviteit in 

een warm jaar 
zo dat je zegt, vandaag heb ik genoten, ik 
ben klaar.  

Werk, rust, creativiteit, genot hoort er ook 
zeker bij 

en blijf in balans, zij aan zij.  
 
Dus, door alles heen, regen, zon en kou in 

dit vroege jaar 
kijk vooruit en komt ook de natuur  in bloei 

en is klaar 
Het maakt je wakker uit je winterslaap  
laat je wederom, creëren, in dat wat jij 

ervan maakt. 
 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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       Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            

U kunt de oplossing inleveren voor 10-02-2022 via e-mail 
kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of in de brievenbus van Dommelseweg 155. 

De oplossing van de puzzel van november was GROTE RIVIERENPAD. 
U hebt deze helaas niet kunnen inleveren.  

 
Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes 
inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 
30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 
42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 65 op 
de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 
10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 
32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 
44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 
61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 
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