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Beste mensen, 
 

Wat een Jaar, Wat een Jaar. 

 
 

Wij begonnen 2021 met beperkingen, maar wij waren allen vol goede moed 
Samen konden wij het maken, maar toch ging het niet goed. 

Helaas moesten wij activiteiten staken 

Het bestuur betreurde dit, het zou ons allemaal raken. 
Halverwege konden wij weer beginnen met het opstarten 

Toen speelde de QR code ons weer parten. 
Er was weer Koersbal, Biljarten, Lunchen, Thai Chi, Kienen en Dansen 

Heel veel deden er mee en wij pakten onze kansen. 

Het Bestuur en organisatoren waren weer erg tevreden 
En nu een extra Journaal dat is de reden. 

Alles is weer gestopt of gestaakt 
en weer worden wij allen geraakt. 

Voor 2022 wensen wij al onze leden maar ook alle andere mensen 

Veel gezondheid en de Beste wensen. 
 

Peter Plompen, voorzitter. 
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LOCKDOWN 

Zoals u allemaal heeft gehoord, is de lockdown verlengd en daarmee zijn de beperkende 
RIVM maatregelen van kracht tot 14 januari 2022. 

Helaas kunnen wij dus geen activiteiten organiseren en ligt alles stil tot zeker half januari. 
Ook onze nieuwjaarsreceptie van 4 januari gaat dus niet door. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 24 januari. We hopen dat we u dan 
kunnen meedelen dat we weer kunnen opstarten. 
 

In de tussentijd wensen wij u alle wijsheid in het nemen van beslissingen, zeker voor de 
komende feestdagen.  

We hopen dat u warme, gezellige kerstdagen heeft en 2022 met een blij gemoed tegemoet 
gaat. 
Wij gaan ons best doen om er een goed jaar van te maken. Het wordt een kroonjaar met, 

hopen we, een groot feest vanwege onze 70 jarig bestaan! 
Blijf gezond en let goed op u zelf. Heeft u behoefte aan een gesprek of een vraag dan kunt u 

altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. 
Een hartelijk groet van uw bestuur. 
 

Overlijden Gerda Gijbels – van der Palen 
Op 22 november jl. is onze vrijwilligster Gerda Gijbels – van der Palen plotseling overleden. 

Gerda was vrijwilligster bij het koersballen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar 
inspanningen en zullen haar gaan missen. 
 

Bericht van de Ledenadministratie 
Vanuit de ledenadministratie is gebleken dat van vele leden het e-mailadres niet meer correct 

is en dat ook er veel leden zijn waarvan geen e-mailadres bekend is. KBO Valkenswaard 
vraagt dan ook dringend aan alle leden om een mailtje te sturen naar 
kbovalkenswaardledenad@gmail.com zodat wij uw e-mailadres kunnen noteren of aanpassen. 

KBO gebruikt uw e-mailadres alleen indien er zich calamiteiten voordoen, zoals nu met 
Corona, om alle leden zo snel mogelijk te kunnen bereiken. 

Ook vragen wij u om alle wijzigingen betreffende uw lidmaatschap door te geven 
aan de ledenadministratie, dit kan per mail, maar ook telefonisch bij Ine Willems 
06-13175038. 

 
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 15 870 

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  Jose Rijkers      tel. 06    - 20 65 86 43  

Tai Chi  Ine Willems                 tel. 06    - 13 17 50 38  

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

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