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              no. 6, Juni 2022 

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

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

Beste leden, 
 

Het Bestuur kan terugkijken op een mooi 70 jarig jubileumfeest, verderop leest u de reactie 
van twee deelnemers. Kijk op de website www.kbo-valkenswaard.nl voor mooie foto’s. 

Nu weer verder met onze andere activiteiten, kijk hiervoor in het journaal of op onze website. 
De vakantie staat ook weer voor de deur en langzaam komt het geheel gerenoveerde 
centrum in beeld. Wij kunnen even zitten op ons eigen benkske en daar met zijn allen van 

genieten. 
Ook graag even uw aandacht voor het stukje van onze Gijs van Rooij. Gijs heeft al bijna 50 

jaar KBO-ers geholpen bij het invullen van de belastingpapieren. Namens het bestuur  danken 
we Gijs voor de samenwerking. 

Tot slot, blijf betrokken bij de medemens overleg eens met de buren en maak een praatje. 
Zonder elkaar zijn wij niets. 
 

Peter Plompen, voorzitter 

 

GIJS VAN ROOIJ 

Na ruim 48 jaar heb ik moeten besluiten het belastingwerk voor de KBO te moeten afsluiten. 
Jullie hebben mij het  vertrouwen gegeven en dat heb ik altijd zeer gewaardeerd. 
Het valt mij zwaar toch van u afscheid te moeten nemen. 

Ik groet u . Gijs van Rooij 

   
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   5 juni wordt mevrouw van Laarhoven-Geboers 92 jaar 

Op 10 juni wordt mevrouw Thissen-Derks 99 jaar 
Op 29 juni wordt mevrouw Renders- v Lieshout 91 jaar 

 
BEZOEK AAN ONZE LEDEN 
De werkgroep ledenzorg gaat weer afspraken maken voor een persoonlijk bezoek bij onze 

leden. Dit geldt voor leden die dit jaar 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden. 
U wordt altijd van te voren gebeld. Vertrouwt u het niet bel dan met Peter Poell, ledenzorg 

Tel. 06 20 03 72 91.  
 
VRIJ DANSEN OP ZATERDAGAVOND 

Op zaterdagavond 19 maart hebben wij een begin gemaakt met dansavonden op zaterdag. 
De 3 voorgaande dansavonden zijn 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 dansavond op zaterdag 18 juni. Aanvang 19:30. 
Locatie zalen Geenhoven. 

 
 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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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 14/6 niet,28/6 laatste, start weer 16/8 De Horizon 

Woensdag 14:00 - 16:00 Koersballen Gaat tot nader order niet door Taxandria 

Vrijdag 10:15 - 11:15 Tai Chi     24/6 laatste, start weer op vrij 9 September              Geenhoven 

Vrijdag 14:00 - 16:30 Dansen     Start weer op vrij 9 September                 Geenhoven 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten              Taxandria 

        

    JUNI   

Do 02 13:30 – 17:00 Schilderen (extra)  

Vrij 03 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 07 14:00 - 15:30 Kaartverkoop Zomerreis Turfberg 

Woe 08 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 09 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Ma 13 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 14 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Vrij 17 09:30 Wandelen Turfberg 

Za 18 19:30 Vrij dansen Geenhoven 

Di 21 14:00 Nieuw !    Spreekuur met ondersteuners Turfberg 

Woe 22 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 23 13:30 - 17:00 Schilderen laatste keer ivm vakantie, start weer 18/8 De Horizon 

Ma 27 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 28   Journaal + ONS Juli/Aug.   

        

    JULI   

Vrij 01 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 04 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering   

Woe 06 09:30 Wandelen Turfberg 

Wo 06 08:00 - 21:30 Zomerreis   Limburg 

Ma 11 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

Di 12 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Vrij 15 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 19 14:00 Nieuw !   Spreekuur met ondersteuners Turfberg 

Woe 20 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 29 09:30 Wandelen Turfberg 

 

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. Bewegen en ontmoeting is goed voor u! 
 
NIEUW 3e dinsdag van de maand 

Het bestuur heeft besloten dat met ingang van 21 juni op iedere 3e dinsdagmiddag van de 
maand de ondersteuners aanwezig zijn in de Turfberg tijdens de inloopmiddag.  

U kunt dan terecht voor informatie en vragen over o.a. belasting invullen, administratie, 
Wmo. De prijsuitreiking aan de winnaar van de puzzel zal ook dan plaatsvinden. 
Ine Willems van de ledenadministratie is aanwezig zodat u wijzigingen door kunt geven of 

men zich op kan geven als lid. U blijft natuurlijk welkom voor een praatje en ontmoeting met 
andere leden. 

 
WIJZIGING KORTING  
Valkencourt heeft haar korting aangepast. De 50% korting op entreegeld is vervallen. De 

overige kortingen blijven toepassing, zie het informatieboekje. 
 

HEEFT U VRAGEN, HULP NODIG of een wijziging door te geven?  
In het informatieboekje 2022 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 3e dinsdag van de maand zijn wij vanaf 13:30 uur 

in de Turfberg. 
 
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 27 juni 2022 
   

  

Wacht niet op een goede dag, probeer er zelf een te maken 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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              KBO Kring Valkenswaard 2022 

Beste KBO-leden 
Na de Corona periode zijn we nu weer ongeveer bij het oude normaal aangekomen. Dus kunnen we met bijna 
geen beperkingen weer een dagtocht organiseren. We hebben als reiscommissie gekozen voor een reis naar het 
Limburgse land.  

Deze dagtocht wordt gehouden op Woensdag 6 Juli 2022 en gaat naar de Kantfabriek en naar Nonke 

Buusjke. We vertrekken ’s morgens om 8:00 uur bij “De Zoete Inval” op de Nw. Waalreseweg, vervolgens rijden 
we naar het St. Martinusplein in Dommelen, daarna rijden we via de Markt in Valkenswaard naar het Limburgse 
Horst. 
Bij aankomst in de Kantfabriek is er voor iedereen koffie/thee met vlaai. Daarna bezoek met gidsen aan het 

museum. Werkende kantklosmachines in een monumentale fabriek. Wanneer u het museum binnenkomt, wandelt 

u letterlijk de geschiedenis in. U waant zich in de textielindustrie van de vorige eeuw. Ratelende machines in een 

monumentale fabriek die de sfeer van de jaren dertig ademt. Hierna gaan we naar een mooie plek bij een 

restaurant aan de Maas voor de koffietafel. Na de koffietafel vertrekken we naar het bijzondere museumdorp 

Nonke Buusjke. Hier lijkt het of de tijd heeft stilgestaan en waant u zich in buitenland met de vakwerkhuisjes. U 

bent enige tijd in de gelegenheid om dit museumdorp op eigen gelegenheid te bezoeken. Na dit bezoek vertrekken 

we naar het witte dorpje Thorn. Hier hebt u nog een uurtje de tijd om het stadje te bekijken of gezellig op een 

terrasje te gaan zitten voordat we aanschuiven voor het diner.  

Let op: De consumpties tijdens het diner zijn voor eigen rekening.  

Na het diner is het alweer tijd om huiswaarts te keren.  

We zijn om +/- 21:30 uur weer terug bij onze laatste uitstapplaats. 

Denk er ook aan om uw paspoort of ID-kaart mee te nemen. 
De kosten voor deze mooie reis zijn € 75,00 p.p. Contant te voldoen bij inschrijving. 
Let op! De inschrijving wordt gehouden op dinsdag 7 Juni a.s. 

- voor KBO Valkenswaard in “d’n Turfberg” v. d. Clusenstraat van 13:30 tot 15:00 uur. 

- voor KBO Dommelen in het Kerkzaaltje Martinuskerk van 14.00 tot 15.00 uur .   
Leden van KBO Borkel & Schaft die mee willen gaan kunnen zich opgeven bij KBO Valkenswaard. Er 
wordt in Borkel & Schaft geen kaartverkoop meer gehouden en er is ook geen opstapplaats meer.  
Teruggave van het betaalde bedrag is in speciale omstandigheden mogelijk na goedkeuring door de 
reiscommissie. Annulering van de reis is voor uw eigen risico. Wel altijd doorgeven als u niet mee kunt gaan, dan 
kunnen we misschien nog iemand anders blij maken. Er worden tijdens deze reis foto’s gemaakt, wie 
bezwaar heeft moet dit melden tijdens de inschrijving. Uiteraard is deelname aan deze reis geheel voor 

eigen verantwoordelijkheid. KBO is niet aansprakelijk voor geleden schade. Er kunnen helaas geen mensen in een 
rolstoel mee. Reserveren is niet mogelijk.  

De reiscommissie wenst u een hele mooie dag. Voor eventuele vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met 

Jan Geurts tel. 040-204 25 40.  

********************************************** 

INSCHRIJFSTROOK:          Reis op woensdag 6 Juli 2022 naar het mooie Limburg  

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

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

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

Mobiel tel. +316-……………………………………  Mobiel tel.+316-.……………………………………... 

Opstappen 

O 08.00 uur “Zoete Inval”   O   08.15 uur St. Martinusplein Dommelen 

O 08.30 uur Markt Valkenswaard  

O Ik/we heb/hebben bezwaar dat ik/we gefotografeerd worden.      

O   Aankruisen wat van toepassing is.  
 

Invullen door de administratie 

Inschrijf nr ………     Inschrijf nr ……… 
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KBO Valkenswaard vierde op een zeer bijzondere manier zijn 70 jarig bestaan bij “Inspiration Point”. 

De zaal was al grotendeels voor de aanvang ruim bezet en zo te merken kenden veel KBO’ers elkaar 

van de vele activiteiten die door de organisatie gedurende het jaar op de menukaart worden gezet.  

De theater ontvangst was dan ook hartelijk met een kopje koffie of thee en iets heerlijks erbij. Na het 

welkomst woord door onze voorzitter Peter Plompen, gaf hij de microfoon aan burgemeester Ederveen. 

Buiten natuurlijk zijn felicitaties, complimenteerde hij ook de organisatie met wat zij allemaal voor ons 

doen. Zoals bijv. het meer bewegen, dat per slot van rekening erg belangrijk is en daar is dan ook het 

nodige aanbod van.   

Vervolgens kon de show echt van start met muziek en dans en werd naast een groot aantal optredens 

door verschillende artiesten, ook de drankjes en de hapjes door hen verzorgd. Een leuke combinatie 

van op het podium en in de zaal. Zelfs de voorzitter ging in een humoristisch duet even op zijn knieën. 

Totaal kwamen ruim 300 leden op de twee voorstellingen af en die werden zeer gewaardeerd. Na nog 

een nazit, vertrok iedereen voldaan en met een vrolijk gevoel naar huis. Op naar het 75 jarig bestaan 

zullen wij maar zeggen! 

Vermeld dient zeker nog te worden dat op het pleintje, bij het Kruitvat, een bankje staat dat door het 

KBO is aangeboden aan de senioren van Valkenswaard. Een heerlijke plaats om eens even uit te rusten 

en de laatste nieuwtjes uit te wisselen of… nog eens na te praten over de bijzondere middag van het  

70 jarig bestaan. Frank Paumen 

 

                                 
 

Donderdag 28 april Inspiration Point het 70 jarig bestaansfeest KBO Valkenswaard. 

Wij, leden van de KBO werden als gasten ontvangen door sfeervol geklede dames en heren in een 

mooie zaal met lange tafels. We werden er goed verwend met thee/koffie en iets lekkers.  

Na een kort openingswoordje kon de feestmiddag echt beginnen en begon één van de gastheren het 

lied te zingen van Wim Sonneveld "Het tuinpad van mijn vader". Vele gasten zongen gezellig mee. 

Tijdens dit lied werden er op een groot scherm oude foto's getoond van 70 jaar KBO. Heel mooi bij 

elkaar gezocht, het was leuk om naar te kijken.  

Ook Peter Plompen zong mee in een duet met één van de mooie dames. Hij ging door zijn knieën en zij 

maakte hier mooi gebruik van door er even op te gaan zitten.  

Wij werden de gehele middag voorzien van lekkere hapjes en drankjes. De sfeer zat er goed in bij het 

publiek. Er waren diverse optredens van cabaret, gezongen duetten, shows, acrobatiek en zelfs een 

paaldans act. Knap gedaan allemaal door de dames en heren van Inspiration Point. 

Ik denk dat menig man wel rode oortjes had tijdens de verschillende optredens. 

Ook was er een man in de zaal die wel wilde solliciteren bij de geweldige locatie, maar toen hem werd 

medegedeeld dat hij in de afwaskeuken moest beginnen ging zijn zin over en hoefde het niet meer...  

We hebben met zijn allen een fantastisch mooie middag gehad. Een middag om later nog eens over te 

kletsen bij een bakske koffie aan de keukentafel. 

Maar 70 jaar KBO, dat is dan ook niet mis! 

Bedankt KBO Valkenswaard voor dit geweldige uitje in ons mooie Valkenswird! RG 
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Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Veel plezier met het invullen.                                            
U kunt de oplossing inleveren op 21 juni tijdens de inloopmiddag in de Turfberg. De oplossing 
van de puzzel van mei was Harnas. Het prijsje is inmiddels uitgereikt aan de winnaar. 

 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 

16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 

27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 

34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 

49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer 

heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 

66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude 

lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 

20 schande 23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 

39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 

52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal 

computer 69 vogelproduct. 

 
 


