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              April, 4 2022 

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

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

 
 

Beste leden, 
 
Carnaval is weer achter de rug en ook de beperkingen ontstaan door Corona zijn inmiddels 

bijna allemaal voorbij. 
De verkiezingen zijn geweest en er ontstaat wellicht extra aandacht voor de senioren als  

het gaat om zorg en thuis blijven wonen. 
De wereld is in rep en roer doordat er toch weer een oorlog is ontstaan terwijl de meesten 

van ons er toch van uit gingen dat anno 2022 dit soort gebeurtenissen niet meer zouden 
moeten kunnen. Maar ja vaak gebeuren er dingen waarop wij geen invloed kunnen hebben en 
er toch mee moeten leren omgaan. Dus ondanks alles geniet van de lente, de mooie dagen 

en maak plezier. Wij als bestuur doen er alles aan om u ontspanning te bieden, maak er 
gebruik van. 

In april vieren we ons 70 jarig bestaan en gaan vol goede moed op naar de 75 jaar. 
Wij hopen u te zien tijdens onze jaarvergadering op 5 april. 
 

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 21 april wordt de heer Peels 98 jaar. 
 
70 JARIG JUBILEUM AFDELING 

Gezien het aantal aanmeldingen moeten we het feest over 2 dagen gaan verdelen: dinsdag 
26 en donderdag 28 april. Hierdoor zijn er nog plaatsen over op 28 april. U kunt zich dus 

voor deze datum nog aanmelden. Neem hiervoor contact op met Ine Willems via 
kbovalkenswaardledenad@gmail.com of telefonisch via 06 – 13 17 50 38.  
Doe dit vóór 3-04-2022 want dan sluit de inschrijving definitief. 

In de 1e week van april krijgen alle deelnemers een persoonlijk toegangsbewijs in de 
brievenbus. 

 
 

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

 datum/dag tijd activiteit Locatie 

                          WEKELIJKS   

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

Dinsdag 13:30 - 17:00 Inloop middag Turfberg 

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

Woensdag 14:00 - 16:00 Tot nader order geen Koersballen            Taxandria 

Vrijdag 10:15 - 12:15 Tai Chi                     Geenhoven 

Vrijdag 14:00 - 16:30 Dansen        laatste keer 15 april            Geenhoven 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten              Taxandria 

    APRIL   

Ma 04 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering   

Di 05 14:00 - 16:30 Jaarvergadering     Turfberg 

Vrij 08 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 11 13:30 Fietsen                 Start fietsen Nicolaaskerk 

Di 12 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Woe 13 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 14 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 22 09:30 Wandelen Turfberg 

Za 23 19:30 Dansavond Geenhoven 

Ma 25 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 26 13:00 - 16:00 70 jarig bestaan Inspiration Point 

Di 26   Journaal + ONS  

 Woe 27 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 28 13:00 - 16:00 70 jarig bestaan  Inspiration Point 

    MEI   

Ma 02 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering   

Vrij 06 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 09 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 10 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Woe 11 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 12 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 20 09:30 Wandelen Turfberg 

Za21 19:30 Dansavond Geenhoven 

Ma 23 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 24   Journaal + ONS Juni 

 Woe 25 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 26 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

 

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   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  
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ACTIVITEITEN van onze afdeling DOET U OOK MEE ? 
De activiteiten zijn weer opgestart maar het blijkt dat onze leden toch nog wat terughoudend 

zijn om deel te nemen. Dat begrijpen wij maar we vinden het wel jammer en zouden u graag 
weer zien komen. 

Er is bij alle activiteiten nog plaats, maar vooral bij Tai Chi, het vrij dansen op vrijdagmiddag, 
het kienen en het koersballen zou het fijn zijn als meer mensen meededen. Dan kunnen deze 
activiteiten ook blijven bestaan. 

Kom eens kijken of bel de activiteitenbegeleider voor meer informatie. Misschien kent u 
iemand die ook graag eens wil komen maar geen lid is van KBO ; ook zij zijn welkom. 

 
VRIJ DANSEN OP ZATERDAGAVOND 
Nu de lente er weer is gaan wij op vrijdag 15 april tijdelijk stoppen met het dansen op 

vrijdagmiddag. 
Op zaterdagavond 19 maart hebben wij een begin gemaakt om eens per 6 weken een 

dansavond te organiseren. Het was een groot succes en de avond is druk bezocht. 
Bewegen is goed voor u, maar ook elkaar weer ontmoeten doet een mens goed. Wilt u ook 
een gezellig avondje uit kom dan naar de dansavonden op 23 april, 21 mei en 18 juni. 

Aanvang 19:30. Locatie Geenhoven. 
 

BEGELEIDING KOERSBALLEN 
Voor het koersballen is het nodig dat 2 mensen de deelnemers begeleiden. Er is een 
activiteitenbegeleider maar we zijn ook op zoek naar een vrijwilliger/ster die op 

woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur bij Taxandria mee wil helpen. 
Heeft u interesse dan graag contact opnemen met Jan Geurts tel. 040 – 20 42 540. 

 
OPROEP BODES 
Wilt u ook iets doen voor uw afdeling? Misschien vindt u het dan leuk om 1x per maand, 10x 

per jaar het magazine ONS en de nieuwsbrief rond te brengen. 
We zijn met name op zoek naar iemand die in de omgeving van het Wilhelminapark wil 

bezorgen.  
Ook kunt u zich aanmelden als reserve bode. Bij afwezigheid van de vaste bode kunt u dan 

gebeld worden. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Germa Compen  
tel. 040-20 12 932. 

 
WEBMASTER GEZOCHT 

Zou u het leuk vinden om onze website bij te houden? U werkt samen met het secretariaat 
aan het up to date houden van de gegevens op de website. Dit gebeurt volgens een 
vastgesteld programma.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Leny Peels  
tel.no. 040 20 43 697 

 
SENIOREN EXPO VELDHOVEN 
Helaas gaat ook de senioren expo in mei niet door. De organisatie heeft niet voldoende 

aanmeldingen van standhouders binnen gekregen. 
De Senioren expo zal weer in januari 2023 gehouden worden. 

 
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. Het informatieboekje 2022 komt na de jaarvergadering 
van 5-04-2022. 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling 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 25 april 2022 

 
   FIJNE PAASDAGEN  

 
 

        
  

LENTE:  

ALLES NAAR DE KNOPPEN  
EN TOCH ZO GEWELDIG    

 
 
                                                                                                              

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 mei 

graag insturen voor 14-04-2022 naar kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155. 

Deze keer een bijdrage van Jan Sallaerts.          

  
Als rijpe senioren 

Nooit iets laten vallen 

en trappen klimmen zonder kreun 

Nooit  iets vergeten 

en zonder bril scherp en helder zien 

Nooit hoofdpijn hebben  

en kunnen zonder medicijn 

Nooit lange broeken dragen 

maar rokjes hooggehakt 

Nooit over bloeddruk praten  

en vertellen dat diabetes niet bestaat 

Nooit vermoeid zijn  

altijd slapen rond de klok 

 

Nooit zorgen hebben  

over kind of over kraai 

Nooit over leeftijd 

praten  

of roddelen op straat 

Nooit een naam vergeten  

of blozen bij een compliment 

Nooit jaloers zijn  

of klagen over weer en wind  

 

Nou dan weet ik 

dat zij van ons zijn heengegaan…. 

 

 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            

U kunt de oplossing inleveren op 12 april tijdens de inloopmiddag in de Turfberg. De oplossing van de 

puzzel van maart was Gnoe. Het prijsje is inmiddels uitgereikt aan de winnaar. 

 

 

 

 


