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          no. 11, November  2022 

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

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

Beste leden, 
 

Afgelopen maand vond de SBV seniorenmarkt plaats waarbij wij weer een aantal nieuwe 
leden hebben kunnen verwelkomen. Een geslaagd evenement, vooral omdat dan duidelijk 
wordt dat wij als senioren elkaar weten te vinden.  

 
Dat is ook een van de onderwerpen waar wij ons als bestuur mee bezig houden. 

Maar wij kunnen dit niet alleen. De hulp van onze leden is van groot belang! We doen dan ook 
een oproep aan onze leden om ons te blijven steunen. Mocht u een idee hebben om een 
nieuwe activiteit met ons op te zetten, meld het ons. Samen kunnen wij er dan iets moois 

van maken. 
Ook een oproep aan onze leden om je aan te sluiten bij een activiteit. Het is gezellig, je leert 

nieuwe mensen kennen, komt in beweging en alleen bij voldoende deelname kunnen de 
activiteiten blijven doorgaan. 
Voor vragen of meer informatie bel gerust een van onze bestuursleden of kijk op onze 

website www.kbo-valkenswaard.nl . 
 

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 11 november wordt mevrouw de Laat-Lemmens 92 jaar 

Op 17 november wordt mevrouw van Tongeren-Sweere 90 jaar 
Op 20 november wordt de heer van Daal 95 jaar 
Op 26 november wordt de heer van de Broek 92 jaar 

Op 27 november wordt mevrouw Hoeymans-Schrijvers 90 jaar 
Op 28 november wordt mevrouw Teunissen-Bax 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. Bent u nog niet benaderd dan kunt u ook zelf even contact opnemen. 

Vertrouwt u het niet bel dan met Peter Poell, ledenzorg Tel. 06 20 03 72 91.  
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UITREIKING GEMEENTELIJKE VRIJWILLIGERSPENNING 

Tijdens de vrijwilligersmiddag heeft wethouder Bram Bots aan Catrien van Dun de 
gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt. Catrien is 10 jaar vrijwilliger bij onze afdeling en 

zorgt iedere maand dat het magazine ONS en de nieuwsbrief bij een deel van onze leden in 
de bus valt. Catrien was blij verrast met de penning, de aandacht en de prachtige bossen 
bloemen.  Namens de afdeling nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor je hulp 

Catrien! 

 
 
Ook Mien Sanders is 10 jaar vrijwilliger. Zij heeft al een gemeentelijke vrijwilligerspenning 

dus die kon niet meer worden uitgereikt. Wel hebben we haar bedankt met een mooie bos 
bloemen en onze hartelijk dank voor de inzet. 

 
VRIJWILLIGERSMIDDAG 
 

 

Op maandag 10 oktober hebben wij de 
vrijwilligersmiddag georganiseerd. Tijdens 

deze middag worden alle vrijwilligers van de 
afdeling uitgenodigd en in het zonnetje 
gezet. 

De vrijwilligers zijn ook in de gelegenheid om 
vragen te stellen of opmerkingen te maken. 

Het was een gezellige middag waar genoten 
werd van een hapje, een drankje en elkaar. 

 

 
RABOCLUBSUPPORT 

De actie van Rabo Bank RaboClubsupport heeft voor onze afdelingen € 635,54 opgebracht. 
Hartelijk dank voor uw stemmen! Dit bedrag zal besteed worden aan onze activiteiten.  
 

BIBLIOTHEEK EN FORMULIEREN INVULLEN 

De bibliotheek heeft een formulierencafé . Zij kunnen u helpen bij het invullen van 
formulieren voor b.v. aanvraag huurtoeslag, aanvraag van de energiekosten etc. 

Het formulierencafé is geopend op donderdagmorgen van 10.00u-12.00u. 
Zorg wel dat u alle benodigde gegevens meeneemt. 
 

KAARTEN/ RIKKEN DINSDAGMIDDAG 
De kaartclub van dinsdagmiddag is op zoek naar extra leden om zo te zorgen dat er altijd een 

vierde man of vrouw is. Voor informatie kunt u  contact opnemen met Frans Tilborghs 040 -
20 180 99. 
 

KERSTREIS 2022 
De reiscommissie heeft besloten om in december 2022 geen kerstreis te organiseren voor de 

leden. De redenen voor dit besluit zijn de hoge kosten voor een dagreis en de deelname in de 
voorgaande jaren.  
De Kring zal het programma van 2023 binnenkort bespreken en u op de hoogte stellen. 
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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 13:00 - 17:00  Line Dance 3 groepen De Horizon 

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

Vrijdag 09:15 - 11:45 Tai Chi                 Geenhoven 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten                Taxandria 

 

NOVEMBER   

Vrij 04 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 07 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering 

 Di 08 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Woe 09 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 10 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 11 14:00 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Vrij 18 09:30 Wandelen Turfberg 

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

Di 22   Journaal + ONS December 

 Woe 23 09:30 Wandelen Turfberg 

Do 24 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 25 14:00 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Ma 28 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering 

     DECEMBER   

Vrij 02 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 06 14:00 - 15:30 Kaartverkoop Kerstviering   Turfberg 

Woe 07 09:30 Wandelen Turfberg 

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

Vrij 09 14:00 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Di 13 14:00 - 16:30 Kienen Lugano 

Do 15 12:00 - 16:00 Kerstviering Lugano 

Vrij 16 09:30 Wandelen Turfberg 

Za 17 19:30 - 23:30 Vrij dansen Geenhoven 

Woe 21 09:30 Wandelen Turfberg 

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

Vrij 23 14:00 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Vrij 30 09:30 Wandelen Turfberg 

        

2023    

Di 3 jan.    Nieuwjaarsreceptie Turfberg 
 

    

 

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  Gerard v. Nimwegen            tel. 040  - 20 13 190  

!!LET OP CONTACTPERSOON TAI CHI IS GEWIJZIGD!! 
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KBO-BRABANT - CZ ZORGVERZEKERING 

KBO Brabant heeft met CZ een nieuwe collectiviteitsovereenkomst voor de zorgverzekering 
afgesloten. Het bestaande verzekeringsaanbod blijft van kracht. Daarbovenop heeft KBO-

Brabant 10% korting op de aanvullende verzekering Leden afgesproken. (Let op: 10% 
korting is alleen van toepassing op de aanvullende verzekering Leden). De korting op de 
basisverzekering is vanaf 1 januari 2023 wettelijk niet meer toegestaan. Uit de aanvullende 

verzekering Leden kunnen KBO-leden hun lidmaatschap van KBO-Brabant tot maximaal 
€ 25,00 euro per jaar vergoed krijgen. Verzekerden worden door CZ op de hoogte gebracht. 

KBO-Brabant zal hier ook aandacht aan besteden in haar magazine. 
OVERIGE ZORGVERZEKERINGEN, AANBOD 2023 
Zorgverzekeraars maken het aanbod voor 2023 uiterlijk 12 november bekend.  

 
MOGELIJK COMPENSATIE VOOR (OUD)KLANTEN RABOBANK 

Heeft u geld geleend, bijv. voor een auto, caravan of verbouwing? Heeft u het krediet 
rechtstreeks of via een tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? 
Dan heeft u mogelijk recht op compensatie, ook als u nu geen klant meer bent. Bent u nog 

wel klant dan krijgt u automatisch bericht hierover, oud klanten echter niet zij moeten zich 
zelf melden! 

Onder de compensatieregeling vallen: Doorlopend Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo 
kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard. Had u een van deze 
producten dan loont het om eens te informeren. U kunt zich aanmelden via: 

www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente. Hier vind u ook meer informatie. 
Ook kunt u bellen naar 088 – 727 11 51. 

 
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. 

                                                                                                   
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 22 november 2022 

                       

 

  
 

VERGEET U NIET UW KLOK EEN UUR 

 
ACHTERUIT TE ZETTEN OP 

 
ZONDAG 30 OKTOBER 

http://www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente
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 december graag 
insturen voor 10 november naar kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 
155. Deze keer een bijdrage van Joke Lammers. 

 
Stille Mens: 

Hij was bekend bij veel mensen 
Door zijn werk kwam hij op vele plaatsen in ons dorp  
Maakte met iedereen een praatje 

En was heel plichtsgetrouw, stond altijd klaar 
Na zijn pensioen genoot hij samen met zijn gezin van de “vrije tijd”? 

Maar er was altijd een momentje voor een kopje koffie 
Kwam hij aan de deur “komt het uit ?” 
Ja natuurlijk, dat waren fijne momenten 

Ondanks zijn ziekte was hij er telkens weer 
Ik heb er van genoten 

Maar die stille mens werd stil  
En ik mis hem nog elk moment. 
Dag stille mens 

 

Onderstaand weer een nieuwe uitdaging. Er is geen prijsje meer verbonden 
aan het oplossen  In de volgende nieuwsbrief staat de oplossing . 

Veel plezier met het invullen. De oplossing van oktober was - Titel –  
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