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          no. 1, Januari 2023 

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

              Leny Peels-Beks 

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

                            
Beste leden, 

 
De wereld heeft nog steeds haar problemen. Is het niet een oorlog dan is het wel het 

vluchtelingen probleem; vaak veroorzaakt door oorlog, armoede en onbegrip voor de levenskeuze die 

men heeft gemaakt. 

Deze conclusie is niet van deze tijd, als je de geschiedenis kent komt het steeds weer 

terug. Het grote probleem kunnen wij niet oplossen, wel kunnen wij mogelijk in het klein 

er iets aan doen. Zoals ik al eerder schreef is een leuk signaal naar je buren of andere mensen 

in je directe omgeving een stap om het gevoel van onbehagen weg te nemen. 

Daarom zijn de komende kerstdagen weer een unieke kans om even stil te staan bij vergeten 

familie, vrienden, kennissen of andere  mensen. Een kaartje, een telefoontje of een praatje op 

straat kan soms heel veel betekenen. 

Wij als bestuur wensen u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gezond en 

zinvol 2023. 

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  1 januari wordt mevrouw Priem-Schreurs 91 jaar 

Op  6 januari wordt mevrouw Baken-vd Zanden 95 jaar 

OP 17 januari wordt mevrouw Prinsen-Peels 90 jaar 

Op 19 januari wordt de heer vd Braak 91 jaar 

Op 19 januari wordt mevrouw Huisveld 91 jaar 

Op 29 januari wordt mevrouw Rijkers-Beliën 94 jaar 

 

BEZOEK AAN ONZE LEDEN 

De werkgroep ledenzorg maakt afspraken voor een persoonlijk bezoek bij onze leden. Dit geldt voor 

leden die in 2023 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden. U wordt altijd van te voren gebeld. Bent u nog 

niet benaderd en hebt u behoefte aan een gesprek, dan kunt u ook zelf even contact opnemen. 

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

  

CONTRIBUTIE 2023 

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie voor het lidmaatschap 2023 op 

6-01-2023 van hun bankrekening worden afgeschreven. Wij verzoeken de leden die zelf voor de 

bankoverschrijving zorgen te betalen voor 10-01-2023 op bankrek.no. NL63RABO 0152 9298 00 

 

CHAUFFEUR GEVRAAGD 

We zijn op zoek naar een chauffeur die 1x per maand (11x per jaar) het magazine ONS en de 

nieuwsbrief rond wil brengen. Rond 10.30 uur haalt u de tassen op en bezorgt die samen met een 

andere vrijwilliger bij de bodes. U zult hier ongeveer 1 uur aan kwijt zijn. Er staat een onkosten 

vergoeding tegenover. Voor informatie kunt u contact opnemen met Peter Plompen 06-37 35 24 01. 

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 - 16:00 Inloop middag Turfberg 

Dinsdag 13:00 - 17:00  Line Dance 3 groepen De Horizon 

Vrijdag 09:15 - 11:45 Tai Chi   2 Groepen            Geenhoven 

Vrijdag 18:30 - 21:00 Biljarten              Taxandria 
 

    

                       JANUARI  

Di 03 13:00 - 17:00  Geen Line dance i.v.m. Nieuwjaarsreceptie De Horizon 

Di 03 14:00 - 16:00 Nieuwjaarsreceptie  Turfberg 

Wo 04 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 06 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Di 10 14:00 - 16:30 Kienen Turfberg 

Di 10 14:00 - 15:30  uitgifte kaarten Museum Plus Bus Turfberg 

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

Vrij 13 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 17 14:00 - 15:00 Spreekuur met ondersteuning Turfberg 

Di 17t/m 22 10:00 - 17:00 Senioren Expo  Veldhoven 

Woe 18 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 20 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Za 21 19:30 - 23:30 Vrij dansen Geenhoven 

Di 24   Journaal + ONS februari   

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

Vrij 27 09:30 Wandelen Turfberg 

    FEBRUARI   

Woe 01 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 03 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Ma 06 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering   

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

Vrij 10 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 10 08:45 - 18:30 Museum Plus bus Markt 

Di 14 14:00 - 16:30 Kienen Turfberg 

Woe 15 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 17 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Za 18 19:30 - 23:30 Vrij dansen Geenhoven 

Di 21 14:00 - 15:00 Spreekuur met ondersteuning Turfberg 

Do 23 13:30 - 17:00 Schilderen De Horizon 

Vrij 24 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 28   Journaal + ONS Maart   

Het kienen is vanaf 10 januari in de Turfberg. 

 

OVERZICHT ACTIVITEITENBEGELEIDERS  coördinator Jan Geurts tel. 040 - 20 42 540 

Wandelen  Sjaan de Lange    tel. 06   -  41139487 

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 voor de activiteit Wandelen is gewijzigd. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 3-01-2023 

Het Bestuur nodigt u uit om op dinsdag 3 januari tussen 14:00 en 16:00 uur samen het glas te heffen 

op het nieuwe jaar. Graag tot dan!  

                                                                               
MAGAZINE ONS 

Met ingang van januari 2023 gaat het magazine ONS er iets anders uitzien. Door een intensievere 

samenwerking van KBO-Brabant met KBO provincies Noord-Holland, Limburg, Overijssel en Gelderland 

is besloten om gezamenlijk het magazine uit te geven. 

Voor elke provincie zijn er een aantal bladzijden voor de eigen provinciale KBO, de rest zijn 

gezamenlijke artikelen en advertenties. 

Het blad zal daardoor ook een aantal pagina's dikker worden. U ontvangt het 1e gewijzigde blad eind 

januari. 

 

AANVRAGEN ENERGIETOESLAG NU TOT 31 DECEMBER 2022! 

De energietoeslag is een eenmalige bijdrage van € 1.300 netto per huishouden, over uw energiekosten 

voor het jaar 2022.  Belangrijk is dat u een laag inkomen heeft om voor deze toeslag in aanmerking te 

komen. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de 

referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke 

bijstandsnorm. 

Zorg dat u uw aanvraag voor de energietoeslag van 2022 vóór 1 januari 2023 indient, daarna worden 

aanvragen voor het jaar 2022 niet meer in behandeling genomen.  

Voor meer informatie: https://www.valkenswaard.nl/energietoeslag-2022. Daar kunt u ook het 

aanvraagformulier invullen. 

Komt u er niet uit dan kunt u contact opnemen met Peter Plompen tel. 06 37 35 24 01. 

 

BELASTINGPAPIEREN INVULLEN 

Zoals u weet heeft KBO een gratis belasting service. Wij kunnen u helpen met aanvragen en het 

invullen van de belastingopgave. U kunt hiervoor contact opnemen met Peter Plompen,  

Tel. 06-37 35 24 01. 

De leden die eerder gebruik hebben gemaakt van deze service ontvangen eind januari automatisch een 

uitnodiging. 

 

UPDATEN ADRESGEGEVENS 

Het is belangrijk dat wij over uw juiste adresgegevens beschikken. Ook zou het fijn zijn als wij uw 

goede e-mail adres hebben. Wij kunnen u dan ook op die manier bereiken voor belangrijke informatie. 

Bent u recent verhuisd of twijfelt u of wij wel de juiste gegevens hebben geef dit dan even door aan de 

ledenadministratie. Ine Willems: kbovalkenswaardledenad@gmail.com; tel. 06-13 17 50 38  

 

WEES ALERT ! Oplichters actief 

Het blijkt dat mensen weer benaderd worden om snel, m.n. financieel, te handelen. Wordt u gebeld en 

vertrouwt u het niet, verbreek de verbinding. Gaat het om e-mail of post dan weggooien.  

U kunt daarna bijv. uw bank zelf terugbellen op het u bekende nummer voor meer informatie of bel 

een bekende of iemand van het bestuur voor hulp. 

 

WIJZIGING KORTINGEN VIA KBO KRING VALKENSWAARD 

De kortingsafspraak met Jouw Pad coaching is vervallen. 

 

Met het Museum Bevrijdende Vleugels in Best is een afspraak gemaakt. 

Museum Bevrijdende Vleugels, Sonseweg 39, 5681 BH Best 

Het museum Bevrijdende Vleugels doet een vrijblijvend aanbod voor de leden van de kring. 

Alle informatie is te vinden op een  speciaal voor de kring aangemaakte  pagina: 

 https://www.bevrijdendevleugels.nl/kbo-valkenswaard  

Alleen via deze pagina is het mogelijk om toegangskaarten met korting te bestellen. 

https://www.valkenswaard.nl/energietoeslag-2022
mailto:kbovalkenswaardledenad@gmail.com
https://www.bevrijdendevleugels.nl/kbo-valkenswaard
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De winter nodigt uit om naar binnen te keren en over het leven na te denken. 

Naarmate we ouder worden, gaan we vaker nadenken over ons leven. Hoe ziet de toekomst er voor 

ons nog uit? We hebben immers ook nog een tijd te gaan. Tegelijkertijd kunnen we terugkijken op een 

leven vol levenservaringen, fijne en minder fijne. We bedenken, wat er goed is gegaan of wat er 

minder goed is gegaan. 

We kunnen dankbaar zijn voor wat is geweest, of spijt hebben, ons alleen voelen, verdrietig of boos 

zijn. Misschien zijn er moeilijk lopende contacten met kinderen of andere familieleden en zou je die 

contacten willen verbeteren? Misschien zijn er veel verliezen of andere kwesties die spelen en je 

beletten om meer levensvreugde te ervaren?  

Het zijn allemaal thema’s rond de betekenis en de zin van het leven. Wilt u eens praten over uw 

levensvragen, dan kan dat. In zo’n gesprek wordt er geluisterd en niet geoordeeld. Er kunnen zich 

nieuwe inzichten aandienen, uw gedachten worden geordend, het zal u rust brengen. 

Voor een (gratis) zingevingsgesprek kunt u contact opnemen met: 

Elly Verhees-de Kort, 06-41 77 51 47. 

KBO Kring gemeente Valkenswaard. 

 

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, van 14:00 tot 15:00 uur 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 23 januari 2023 

 

 

 
 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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KBO VALKENSWAARD    MUSEUMPLUSBUS 2023      

                                   
Beste leden,  

Graag willen wij u uitnodigen voor deelname aan “Museumplusbus” op vrijdag 10 februari 2023. 

Dit jaar is het weer gelukt om deel te nemen met max. 45 personen. 

U wordt ’s morgens om +/- 08:45 uur opgehaald op de Markt in Valkenswaard.  

Van hieruit gaan we rechtstreeks naar het Van Gogh Museum in Amsterdam waar je wordt ontvangen 

met koffie en Lunch. Hierna krijgt U een rondleiding in het museum, daarna hebt U nog enige tijd om 

zelfstandig in het Museum rond te kijken. We zijn om +/- 18:30 uur weer terug in Valkenswaard.  

LET OP: In de bus is geen toilet aanwezig. 

Zijn er meer inschrijvingen dan 45 dan stopt de inschrijving voor deelname en wordt er een wachtlijst 

aangemaakt. Deze reis is alleen voor leden van KBO afd. Valkenswaard die minimaal 70 jaar zijn. Dus 

70 jaar en ouder.  

Er kunnen max. 10 opvouwbare hulpmiddelen ( rollators en/of opvouwbare rolstoelen) + 2 vaste 

rolstoelen of 1 elektr. rolstoel mee. Scootmobielen zijn helaas niet toegestaan. 

LET OP: Er zijn 45 plaatsen beschikbaar, dus er kunnen  GEEN  reserveringen vooraf gedaan worden, 

zijn er meer liefhebbers dan wordt er een wachtlijst aangemaakt. 

De reis plus entree wordt U gratis aangeboden door Museumplusbus.  

Alleen de  lunch moet U zelf betalen en wordt gezamenlijk genuttigd. De prijs van de lunch  

is € 12,75 p.p. Dit bedrag moet contant betaald worden tijdens de inschrijving. 

In het museum mag geen meegebracht eten genuttigd worden. 

De inschrijving voor deze reis is op: DINSDAG 10 januari van 14:00 tot 15:30 uur in  

“De Turfberg” v.d. Clusenstraat 4 Valkenswaard. 

Graag uw legitimatie meebrengen i.v.m. de leeftijdsgrens van 70 jaar. 

 

Samen met u hopen wij er een fijne dag van te maken. 

 

P.S. Hebt U zich ingeschreven en kunt u door omstandigheden niet aan deze reis deelnemen, neem 

dan even contact op met Jan Geurts tel. 040 – 204 25 40 dan kunnen wij een ander die op de 

wachtlijst staat blij maken.   

__________________________________________________________________________ 
INSCHRIJFSTROOK;   Graag wil ik/we deelnemen aan de Museumplusbus 

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

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

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

Tel. Nr 06 - ……………………………………. Tel. Nr: 06 -….………………….……………………………. 

Opstappen om +/- 08:45 uur op de Markt in Valkenswaard. 

U kunt ’s avond ook weer uitstappen op de Markt. 

O   Heb rollator     O   Heb opvouwbare rolstoel 

O   Vaste rolstoel     O   Elektr. rolstoel  

O   Gebruikt u een dieet, dan graag doorgeven, dan kijken we of we daar rekening mee     

     kunnen houden.  

O   Aankruisen wat van toepassing is. 
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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 februari graag insturen voor 12 januari naar 

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155.  

De bijdrage voor deze maand is van Tilly Wijnen- Firet 

 
De Antoniuskerk dils afgebroke:  kèrreke afbrèèke is dè vurt gebrùikelijk? 

 

Ja, zôô giggut, amper volluk in de kerk en wà moette dan? Vur ’n grôôt gedilte afbrèèke en hil 

vurnaome, köstelijke (dure) appartemente in bouwe.  Zôô war dè meej de Antoniuskerk dees jaor 

(2022) begonne, mögelijk dè ze vollegend jaor verrig (klaar) zèn. M’n herinneringe gòn trug t’r wèèl 

(ondertussen) ik dees opschrèèf. Schòn hè’k dees kerk noit gevonne. Van binne en van bùite nie. M’n 

urste kummunie hè’k hier gedòn umdè onze straot nog bij dees parochie hurde. ’n Jaor lotter war de 

Mariakerk klaor, (’n nèèj parochie) wor ik veul jaore lotter, in ’68, meej dieje van ons, m’nne mens 

zugezeed, trèuwde. Mèr vanaf m’nne trèuw (trouwdag) hörde we wir bij de Antoniusparochie! M’n 

wèèruk war as verzörgster bij de aauw mense in Carolus, dus ; bij de nonne, wor ik goeje’n aord haj. 

Durrum moes onze’n urste klènne (eerste kind) daor in de Kapel gedopt worre, daor stonne de nonne 

op! (dat wilde de zusters) Nou ja, allicht doede dè. Pater van Baar, unne bekende van de nonnekes hèt 

um gedopt! Dieje goeije mens ston me daor te zwiite en te bibbere, war ie daor zu erreg meej 

begòn,(aangedaan) dè tie daorvur gevraogd war? Aachteraf haj dieje goeije mens ’n hartanval gehad, 

gelukkig toen overlèèfd! Nao ’t dope, nur de refter wor we allemol op de koffie moesse komme en de 

nonne vur beschùit meej mùiskes gezurrugd han. Allicht moes ik nur (mèèn) afdeling bove om onze 

klènne te laote bekèèke. Mevr. De Waal war daor zu friit meej, ze war al ’n end in de ’90 (96?) en die 

haj alle borströkskes vur onze zoon gebrèi-jd, nou zag ze worvur. Bij Mevr. Dubach (102)  moes ie op 

schòòt! Meejpersant vroeg ze “haauwde ‘m  zèèluf” ? Ikke friit: ( blij)  jaa! Zij haj hil veul keinder 

gehad, ik mèèn 12 en allemol zèèluf gehouwe, zeej ze. Onze pap (unne Hollander) zeej, je gaat zo’n 

kind toch niet weggeven!! Nii, wij  ut Valkeswird wete dè betiikend: borstvoeding gève…Daor haj opa 

nou efkes gin errig in. Begin ’70 wier ons twidde kiendje geborre. Laot dè nou krèk (tegelijk) zèn toen 

de Antoniuskerk opnèèd opgeknapt wier. Hil de vurstelling tege de aachterwand wier geschilderd. Veul 

mensen ha’n daor veul liid van( vonden het erg). Zu’n schòn schildering wier wit gekalkt. Ik gaf ‘r niks 

um : ik von dieje schildering meer dan lilluk. Altij moes ik kèèke nur dieje soldaot op dè perd, die meej 

zunne inne  grôôte tiin (grote teen) in dieje lus hing, steigbeugels warre toen nog nie ùtgevonde denk 

ik. Schòn opgerùimd docht ik. Durrum war d’n dôôp  van ons mèske ok wir in de Kapel, wor nog mèr 

wennig nonnekes warre, dur Pestôôr Brocke. Nostalgie denk ik nou, herinneringe an schòn dinge van 

vruuger. De Antoniuskerk (wor ik m’n urste kemmunie deej)  hèt ’n goei bestemming. Wà t’r van de  

Mariakerk (van onze trèuw) zal worre? De St. Nicolaas kerk (wor ik gedôpt ben) zal wel magge blèève 

bestòn,’t zou èuwigge sund (erg jammer) zèn as ze die oit afbreke…..Gelukkig hè’k nog ’n por lèèijkes 

(leitjes) van ‘t dak , gekrege bij de dak rinnevaasie, hier thuis, die gebrùik ik as serveerplenkskes, iet 

wa nou nog wél gebrùikelijk is (in de mode) ..! 

Zalle ze rondullum de nèèj Antonius appartemente ok wir van die hil grôôte kerstbèum zetten, wor ze 

ieder jaor meej de Korsemus aachter ’t altaar zu schòn versierde? Ik wens ullie hil veul , schòn, 

wèèreme weinterwense en ’n hil goei Nèèijaor 2023. Hou doe hè! 

Tilly Wijnen -Firet:  Lid van werkgroep “Tongval”, van Heemkundekring Weerderheem 
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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 december was - EGELNEST–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


