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          no. 9, September  2022 

Redactie: kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com   Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

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

Beste leden, 

 
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent voor vele senioren weer terugkeer van de 

regelmaat. Oppassen op kleinkinderen, minder druk op vakantieparken en weer meedoen aan 
activiteiten. 
Ook onze eigen KBO gaat weer aan de slag. Lees goed in het Journaal wanneer en waar de 

activiteiten plaatsvinden. Mocht er tussentijds iets veranderen dan vindt u dat op de website. 
Wellicht heeft u ook ervaren dat de vakantieperiode betekent minder aandacht maar vooral 

ook soms minder zorg. De kranten staan er vol van, gebrek aan personeel. Helaas geldt dat 
voor vele sectoren. 
Ik stel voor dat wij elkaar proberen te helpen, informeer eens bij de buren hoe het gaat. 

Misschien kan door een praatje en wellicht een boodschap meebrengen al een hele andere 
situatie ontstaan. 

 
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 sept. wordt mevrouw Hamers-van Gerwen 90 jaar 
Op  9 sept. wordt mevrouw Buelens-van Gerwen 91 jaar 

Op 11 sept. wordt mevrouw Gruythuyzen-Baeten 97 jaar 
Op 16 sept. wordt de heer van Herk 91 jaar 

Op 19 sept. wordt mevrouw van der Palen-de Rooy 92 jaar 
Op 25 sept. wordt mevrouw van Gerwen-Dielissen 90 jaar 
Op 30 sept. wordt mevrouw Cleven-Endevoets 90 jaar 

 
BEZOEK AAN ONZE LEDEN 

De werkgroep ledenzorg maakt weer afspraken 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.  
 

OVERLIJDEN GIJS VAN ROOIJ 
Wij hebben bericht ontvangen dat Gijs van Rooij op 10 augustus j.l. is overleden. 
Veel leden kennen Gijs van zijn hulp bij het belasting invullen. 

De afdeling is Gijs veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en wij zullen aan hem 
denken als aan een aardige, hulpvaardige man. 

 

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 3e dinsdag v.d. maand spreekuur met ondersteuners Turfberg 

 Dinsdag 14:00 - 17:00  Line Dance 3 groepen De Horizon 

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

 Vrijdag 09:15 - 11:45 Tai Chi      start weer op vrij 9 September              Geenhoven 

 Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten              Taxandria 

     SEPTEMBER   

 Do 08 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

 Vrij 09 09:15 – 11:45 Start Tai Chi Geenhoven 

 Vrij 09 09:30 Wandelen Turfberg 

 Ma 12 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

 Di 13 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

 Woe 14 09:30 Wandelen Turfberg 

 Vrij 16 13:30 - 16:30 Start dansen   Geenhoven 

 Za17 19:30 - 23:30 Start vrij dansen Geenhoven 

 Do 22 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

 Vrij 23 09:30 Wandelen Turfberg 

 Ma 26 13:30 Fietsen Nicolaaskerk 

 Di 27   Journaal + ONS Oktober 

  Woe 28 09:30 Wandelen Turfberg 

 Za 24 13:00 - 17:00 Seniorenmarkt  De Hofnar 

 Vrij 30 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

   

 

OKTOBER   

 Ma 03 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering    

Di 04 14:00 - 15:30 Kaartverkoop Kring Ledendag Turfberg   

Vrij 07 09:30 Wandelen Turfberg 

 Ma 10 13:30 Fietsen    Nicolaaskerk 

 Ma 10 13:00 - 16:00 Vrijwilligersdag Lugano   

Di 11 14:00 - 16:30 Kienen Lugano   

Woe 12 09:30 Wandelen   Turfberg 

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

 Vrij 14 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Za 15 19:30 - 23:30 Vrij dansen Geenhoven 

Vrij 21 09:30 Wandelen Turfberg   

Ma 24 13:30 Fietsen     Laatste van het jaar Nicolaaskerk 

Di 25   Journaal + ONS November  

 Woe 26 09:30 Wandelen Turfberg   

Do 27 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon   

Do 27 10:00 - 16:00 Kring Ledendag Geenhoven 

Vrij 28 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

 OVERZICHT ACTIVITEITENBEGELEIDERS  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 gaan weer beginnen! Bewegen en ontmoeting is goed voor u! 

Wist u dat u tijdens de inloopmiddag op dinsdagmiddag behalve gezellig een praatje maken 
en een kopje koffie drinken ook kunt rikken, jokeren, darten (met eigen pijltjes) en biljarten? 

Ook zijn er iedere 3e dinsdag van de maand bestuursleden aanwezig die uw vragen kunnen 
beantwoorden. 
Op deze dinsdag wordt de winnaar van de maandelijkse puzzel bekend gemaakt en een leuk 

prijsje uitgereikt. 
Bij diverse activiteiten zoals Schilderen, Line dance, Biljarten en Tai Chi zijn nog plaatsen 

beschikbaar. Kom eens kijken of het iets voor u is en /of neem contact op met de 
activiteitenbegeleider. 
Heeft u ideeën voor activiteiten, bijv. jeu de boules, handwerken, kaarten maken etc. meldt u 

dan bij de activiteiten coördinator Jan Geurts en het bestuur bekijkt wat de mogelijkheden 
zijn. 

Samen kunnen wij iets doen aan eenzaamheid, bewegen, ontspanning en het onderhouden 
van contacten. Wij horen graag van U. 
 

Dansen 
Schrijf alvast in je agenda:  

Vrijdag 16 september beginnen wij weer met het dansen bij Zaal Geenhoven, aanvang 13.30 
tot plm. 16.30 uur. Ook maar een uurtje komen kan.  
Omdat de vrijwilliger in de problemen komt met zijn tijd is er voortaan maar om de 14 dagen 

op vrijdag in de oneven weken dansen. 
Wij zijn dus op zoek naar een vrijwilliger om op de vrijdagen in de even weken te zorgen voor  

passende muziek, meldt u aan bij Peter Plompen. 
Dansen op de derde zaterdag van de maand start weer op zaterdag 17 september, aanvang 
19.30 tot ong. 23.30 uur. Onder leiding van een ervaren diskjockey met gevoel voor 

dansmuziek kunt u de beentjes strekken. Van foxtrot, tot rock en roll, maar ook een 
paar muziekjes waarop line dance mogelijk is. 

Wij hopen dat het animo even groot blijft als voor de zomer, dan kan de KBO dit blijven 
organiseren.  

 
KRING LEDENDAG 27-10-2022 

Op donderdag 27 oktober gaat KBO Kring gemeente Valkenswaard weer een ledendag 

organiseren. In de volgende nieuwsbrief ( eind september) ontvangt u de uitnodiging en het 
programma. Het wordt zeker gezellig en fijn om elkaar weer te ontmoeten. Zet deze datum 

dus alvast in uw agenda! 
 
SBV Seniorenmarkt 2022 

Op zaterdag 24 september organiseert SeniorenBelang Valkenswaard weer haar jaarlijkse 
seniorenmarkt.  

Tijdens deze gratis toegankelijke markt kunt u bij de standhouders informatie inwinnen over 
een breed pakket aan onderwerpen. Zoals wonen, mentale en psychische gezondheid, 
lichamelijke, audiologische en optische hulpmiddelen, fysiotherapie, financiële zaken, 

notariële hulp, uitvaart. Maar ook beweging, cultuur en creatieve activiteiten komen aan bod. 
De organisaties die deelnemen zijn lokaal of regionaal werkzaam. 

U bent van harte welkom in de Hofnar van 13:00 tot 17:00 uur. 
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KORTINGEN, nieuwe afspraak 
Pedicurepraktijk Medi-Cure, Waalreseweg 31B te Valkenswaard: Op vertoon van de geldige 

KBO ledenpas (persoonsgebonden) wordt een korting van 5% verleend op een basis- 
behandeling in de praktijk of aan huis. Met uitzondering van behandelingen die vallen onder 

de verzekerde zorg. Daarnaast 10% korting op alle voetverzorgingsproducten en aanvullende 
behandelingen. Informatie en tarieven zijn terug te vinden op de website van Pedicure 
Praktijk Medi-Cure: www.medi-cure.nl. 

 
VRIJWILLIGERSDAG 2022 

Op maandag 10 oktober zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de vrijwilligers 
van onze afdeling. Zonder vrijwilligers is de afdeling nergens. Zij zullen deze dag dan ook in 
het zonnetje worden gezet voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

De vrijwilligers ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 
 

HEEFT U VRAGEN, HULP NODIG of een wijziging door te geven?  

In het informatieboekje 2022 vindt u alle relevante adressen en telefoonnummers. 
u kunt 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 kunt u met uw vragen 
terecht in buurthuis de Turfberg. 

 
25 en 40 JAAR LID VAN ONZE AFDELING 

Op 1 juli was mevrouw Wijnants – Derks 25 jaar lid van onze afdeling. Onze voorzitter Peter 
Plompen en ouderenadviseur Peter Poell hebben haar bezocht en met de felicitatie een mooie 

bos bloemen overhandigd. Mevrouw Wijnants was blij met de bloemen en het bezoek. 
 
Ook op 1 juli was mevrouw Miet van Laarhoven – van der Linden 40 jaar lid van de afdeling. 

Dit is wel een heel bijzondere mijlpaal! Mevrouw is lid geworden na het overlijden van haar 
man. In het begin maakte ze deel uit van de werkgroep activiteiten. Ze ging vaak met 

busreizen mee, destijds soms wel 5 bussen. Naast lid van de KBO activiteitengroep was ze 
ook vrijwilliger bij Kempenhof. Na de verhuizing 3 jaar geleden is ze gaan wonen in de Zoete 
Inval. Dit bevalt haar prima want ook hier worden allerlei activiteiten georganiseerd. 

Op het moment van ons bezoek was ze aan het revalideren in Kempenhof . 
Ze was erg blij met het bloemstuk van orchideeën; het had niet beter gekund want het zijn 

haar lievelingsbloemen.  

 

                                                                                                   
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 26 september 2022 

HET AVONTUUR VAN MENSEN ONTMOETEN STOPT NOOIT   

http://www.medi-cure.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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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 oktober  graag insturen voor 15-09-2022 naar 

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155. 
Deze keer een bijdrage van Jan Sallaerts. 
 

Ik probeer 

de rug te temmen 

van het leesboek 

dat voor mij plat op tafel ligt. 

Krachtig in de midden 

drukt de palm van mijn hand  

linker en rechterzijde 

plat op de tafel neer. 

Maar steeds opnieuw 

komt het papier tot leven 

tergend langzaam 

sluipen de letterdragers 

dichter naar mijn ogen toe. 

 

 

 

 

Het doet me denken  

aan de dagen van mijn leven, 

die jaar na jaar zijn omgeslagen, 

van vredig liggend, 

naar een nieuwe dag weer overeind. 

Bijna onvoorstelbaar 

hoe dik dat boek straks wel mag zijn. 

Een boek 

met soms uitgescheurde bladen 

en pagina’s met woorden dik onderstreept. 

Ook gebruikerssporen 

zullen zijn te vinden, 

in namen en woorden 

die grauw zijn en vervaagd. 

 

Onderstaand 2 uitdagingen. Doordat de vorige prijsuitreiking niet door is kunnen gaan 

plaatsen we de puzzel opnieuw samen met een nieuwe. U kunt beide oplossingen inleveren 
op dinsdag 20 september tijdens de inloopmiddag in de Turfberg en meedingen naar een leuk 
prijsje. Veel plezier met het invullen.                               

 

 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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