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          no. 3, Maart 2023 

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

              Leny Peels-Beks 

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

 
Beste leden, 

 

Carnaval is weer voorbij en het voorjaar hangt weer in de lucht. 

Hier en daar komen de bloemen weer uit de grond en gaat het leven weer verder. Om ons heen 

gebeuren allerlei zaken waar wij helaas geen invloed op kunnen uitoefenen. Voor veel mensen gaat dit 

gepaard met leed en verdriet en dat willen wij eigenlijk niet. 

Daarom sluit ik dit voorwoord af met: Help elkaar waar het kan, geniet van de kleine 

zaken in het leven, geef niet meteen je oordeel en heb begrip voor het standpunt van een ander. 

 

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   7 maart wordt mevrouw Ernst-de Koning 90 jaar 

Op   8 maart wordt mevrouw Vogels-van Hulsel 91 jaar 

Op 20 maart wordt mevrouw van Laarhoven-Klomp 91 jaar 

Op 20 maart wordt mevrouw van Roes-van Hout 90 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.  

 

 

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 

 

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. 

 

MUSEUM PLUS BUS, BRIL GEVONDEN 

Na ons reisje met de Museum Plus Bus 10 februari jl. heeft de chauffeur een blauwe bril met 2 kleuren 

in een zwarte hoes gevonden. Als deze van u is, kunt u contact opnemen met de chauffeur Joriene  

tel. 06- 41 62 5400. 

 

 

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

datum/dag tijd Activiteit       WEKELIJKS Locatie 

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 
 

    

    MAART   

Woe 01 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 03 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

Ma 06 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering   

Di 07 14:00 - 16:30 Jaarvergadering     Turfberg 

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

Vrij 10 09:15 - 11:45 Geen Tai Chi   Geenhoven 

Vrij 10 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 14 14:00 - 16:30 Kienen Turfberg 

Di 14 14:00 - 15:30 Kaartverkoop Voorjaarsreis 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 - 15:30 Kaartverkoop Voorjaarsmiddag Turfberg 

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 April   

Do30 12:00 - 16:00  Voorjaarsmiddag  Lugano 

Woe 29 09:30 Wandelen Turfberg 

Vrij 31 13:30 - 16:30 Dansen   Geenhoven 

    April   

Ma 03 09:30 - 12:00 Bestuursvergadering   

Vrij 07 09:30 Wandelen Turfberg 

Di 11 14:00 - 16:30 Kienen Turfberg 

Woe 12 09:30 Wandelen Turfberg 

Woe 12   Kring Voorjaarsreis Dordrecht   

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

Vrij 14 13:30 - 16:30 Dansen      Laatste dansmiddag Geenhoven 

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

Di 18 14:00 - 15:00 Spreekuur met ondersteuning Turfberg 

Do 20 13:30 - 17:00 Schilderen   i.p.v 27e Koningsdag De Horizon 

Vrij 21 09:30 Wandelen Turfberg 

Ma 24 13:30 Fietsen          Start fietsen Nicolaaskerk 

Di 25   Journaal + ONS Mei   

Woe 26 09:30 Wandelen Turfberg 

OVERZICHT ACTIVITEITENBEGELEIDERS  coördinator Jan Geurts  

            tel. 040-2042540 

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. 040 -  20 47 563  

Tai Chi  Gerard v. Nimwegen            tel. 040  - 20 13 190  
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            VOORJAARSMIDDAG 2023   
 
Beste KBO leden 
 

Op Donderdag 30 Maart 2023 houden wij weer onze Voorjaarsmiddag.  
We zijn blij dat we na die Corona perikelen weer onze voorjaarsmiddag kunnen houden. Deze 

middag wordt gehouden in Feesterij Lugano aan de Leenderweg 42. 
 

Na de opening van onze voorzitter kunt u uw maag vullen met een uitgebreid buffet. Na dit 
buffet wordt de middag opgeluisterd door entertainer goochelaar KORVERA. KORVERA heeft 
een herkenbare voorstelling ontwikkeld die doorspekt is van grappen en nostalgie. De 

behendige magiër zet al zijn ervaring in en brengt een vermakelijke show om naar te kijken. 
De komische goochelaar benadert de senioren serieus, maar zijn vrolijke en hilarische 

optreden zal een onuitwisbare indruk achter laten.   
Zijn optreden wordt onderbroken door een korte pauze, daarna krijgen we een vervolg 
optreden van KORVERA. 

Aan het einde van de middag hebben we weer een loterij met hele mooie prijzen. 
 

De zaal is open vanaf 11.30 uur. U wordt om 12.00 verwelkomd door onze voorzitter. 
Aansluitend wordt het buffet geopend.  
Einde van deze mooie middag is om +/- 16.00 uur 

 
De entree is vast gesteld op € 17,00 p.p. 

 
LET OP 
De kaartverkoop vindt plaats op dinsdag 21 Maart in “De Turfberg”  

v. d. Clusenstraat 4 zijstraat van de Valkenierstraat van 14.00 tot 15.30 uur.  
Wilt U aan deze middag deelnemen, vul dan onderstaand inschrijfstrookje in en breng deze 

mee naar de inschrijving. Betaling geschiedt contant tijdens de inschrijving.  
Tijdens deze voorjaarsmiddag worden er foto’s gemaakt, indien U bezwaar hebt, 
dan graag aangeven bij binnenkomst. 

De leden van de activiteiten commissie wensen U een hele gezellige middag en wensen U 
smakelijk eten. 

Als U ingeschreven bent en door omstandigheden niet kunt komen neem dan contact op met 
Jan Geurts tel. 040 – 204 25 40. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCHRIJFSTROOK;     
Graag ontvang ik  1* / 2* kaartjes voor de Voorjaarsmiddag op  

Donderdag 30 Maart 2023 bij Zaal Lugano  
Naam: Hr./Mevr. …………………………………  Naam: Hr./Mevr. ……………………………………. 
Adres  …………………………………………………… Adres ……………………………………………………….  
KBO Lidnr: ………………………………..………… KBO Lidnr. …….………………………………………… 
* Doorstrepen wat voor U NIET van toepassing is. 
* Met / Zonder rolstoel 

*********************************** 
Invullen door administratie 

Volg nr. Entreekaartje:………   Volg nr. Entreekaartje:……… 
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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 27 maart 2023 

 

LENTE: ALS DE VOGELS DE PLEK VAN JE WEKKER INNEMEN. 
 

 

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 april graag insturen voor 15 maart naar 

kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com of Dommelseweg 155. De bijdrage voor deze maand is van 

Riek van de Heuvel. 

 

 

 

Met de “kunstbus” naar het Vincent  van Gogh museum. 

Op vrijdag 10 februari stonden we al bijtijds te wachten op de “MUSEUM PLUS BUS” die ons   

naar Amsterdam zou brengen voor een bezoek aan het Vincent van Gogh museum. Om kwart voor 9 

arriveerde de bus en toen iedereen een plaatsje had gevonden vertrokken we naar Amsterdam. 

We werden welkom geheten door Mhr. Geurts van onze eigen KBO en onze chauffeuse  Jorienne die 

uitlegde wat ons die dag te wachten stond. Onder weg vertelde ze wat er zoal langs de weg te zien 

was, vooral de geluidswallen langs de A2, die geïnspireerd  zijn door de kunstenaar Escher met als 

onderwerp “vogels” die langs en boven de weg te zien zijn en de vele bijzondere kantoren en 

futuristische gebouwen waar we langs kwamen. 

Na een rondrit door Amsterdam arriveerde we om half 12 op de plaats van bestemming waar we 

opgewacht werden door Mhr. Groen die ons die middag zou begeleiden. 

We gingen eerst koffie drinken en genieten van een heerlijke lunch en om half twee werden  we naar 

het museum gebracht. Daar werden we in drie groepen verdeeld met ieder een gids. 

Zij nam ons mee naar de belangrijkste schilderijen die Vincent gemaakt had. Ze begon met vertellen 

over het begin van zijn carrière  vanaf zijn geboorte in Zundert en  zijn verblijf in Nuenen.  

De manier van schilderen was zo anders dan wat gebruikelijk was dat andere kunstenaars het niet 

konden waarderen en zo kwam het dat Vincent maar één schilderij verkocht had tijdens zijn  leven en 

grote moeite had om te kunnen schilderen en daarvan te leven. Gelukkig hielp zijn broer Theo hem om 

geld te sturen waar hij spullen van kon kopen. 

Het museum is gerealiseerd door een neef van Vincent die vond dat de hele collectie bij elkaar moest 

blijven. Het museum viert dit jaar het 50 jarig  jubileum en zal de komende tijd extra  feestelijk 

gevierd worden.  

Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde dag en we hopen dat we nog eens de gelegenheid krijgen 

om een ander museum te bezoeken. 

 

Riek van den Heuvel. 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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 Secr. Dommelseweg 155  Tel.   040-2043697
      5554 NP Valkenswaard    
      Bankrek.no. NL27RABO 0111 80 1575   
      e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com 
      Website: www.kbo-valkenswaard.nl  

 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 

Hierbij nodigt het bestuur van KBO afdeling Valkenswaard haar leden uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2023. 
Tijdens deze ledenvergadering zullen wij het jaar 2022 evalueren en onze 

plannen voor 2023 met u bespreken.  
Tevens wordt er informatie verstrekt over onze werkwijze en contacten.  

Voor nieuwe leden een goede gelegenheid om goed geïnformeerd te worden en 
vragen te stellen. 
 

Datum : Dinsdag 7 maart 2023 
Tijd  : 14:00 uur (zaal open vanaf 13:30 uur) tot 16:30 uur 

Locatie : buurthuis d’n Turfberg, van der Clusenstraat 4A 
 
U kunt nog agendapunten toevoegen; deze s.v.p. vóór 5 maart indienen bij het 

secretariaat: e-mail: kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com  
 

Financiële gegevens zijn na 27 februari op te vragen bij de penningmeester 
Gerard van Nimwegen en worden tijdens de vergadering aan u getoond. 
e-mail: kbovalkenswaardpenningmeester@gmail.com of tel. 040 – 20 13 190 

 
Het secretarieel jaaroverzicht 2022 en het beleidsplan 2021-2025 treft u hierbij 

aan.  
 
Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen/ eventuele extra agendapunten 

3. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 05-04-2022 ( ter inzage in  
    de zaal) 

4. Jaaroverzicht secretarieel 2022 (bijlage) 
5. Beleidsplan 2021-2025 (bijlage) 
6. Financieel overzicht  - financiële rapportage 2022 

    - verslag kascontrolecommissie 
    - decharge penningmeester 

    - begroting 2023 
    - vaststellen kascommissie 2024 
    - vaststellen contributie 2024 

7. Bestuursverkiezing 
    - Rooster van aftreden 

- Leny Peels herkiesbaar  
- Jan Geurts aftredend 
- Bert Sutton voorstel benoeming nieuw 

bestuurslid 
8. Rondvraag 

Gezellig samen zijn met entertainment “Die Goeie Ouwe Tijd” 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
mailto:kbovalkenswaardpenningmeester@gmail.com
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JAAROVERZICHT 2022. 
KBO afdeling Valkenswaard wil een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen voor 

ontmoeting, informatie en belangenbehartiging. Om aan deze doelstelling, geformuleerd in 

het beleidsplan 2021-2025 te voldoen, organiseert zij activiteiten en bijeenkomsten. 

 

Helaas stond ook dit jaar nog in het teken van de gevolgen van het Corona virus. Hoewel de 

activiteiten wel weer opgestart konden worden in februari was het vinden van de juiste locatie 

moeizaam. Bij de vestigingen van Valkenhof kan de afdeling niet meer terecht. De leden waren 

zeker in het begin nog terughoudend om aan de activiteiten deel te nemen.  

Het 70 jarig bestaan van de afdeling kon gelukkig in april worden gevierd. Maar liefst 2 

middagen was de zaal van Inspiration Point helemaal gevuld met enthousiaste leden die 

genoten hebben van een bruisend feest met het voor KBO aangepaste thema. 

Om alle senioren van Valkenswaard mee te laten genieten van het jubileum heeft de afdeling 

een zitbankje geadopteerd. Dit staat op het plein bij het Kruidvat.  

 

DE ORGANISATIE.   

Tijdens de ledenvergadering van 05-04-2022 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter         Peter Plompen 

Secretaris             Leny Peels 

Penningmeester    Gerard van Nimwegen 

Activiteiten coördinator    Jan Geurts 

Ledenzorg   Peter Poell 

Ledenadministratie  Ine Willems     

Tijdens deze ledenvergadering is afscheid genomen van Walter Mertens. Walter heeft vanaf 

2011 als vrijwillige ouderenadviseur de werkgroep ledenzorg aangestuurd. Peter Poell neemt 

zijn plaats in.                                                                                                                          

De contributie voor lidmaatschap in 2022 bedroeg zoals al vele jaren € 22,50 per persoon. De 

afdracht aan KBO-Brabant is € 13,00 

Omdat ervan uitgegaan wordt dat de activiteiten zichzelf zoveel mogelijk bedruipen, we veel leden 

hebben en een gezond saldo, is dit bedrag nog steeds toereikend.  

                                                                                                                                         

Het ledenaantal  bleef ongeveer gelijk aan 2021.                                                                                                               

Op 31-12-2021 was dat 1133  ( 738 vrouwen en 395 mannen)  

Op 31-12-2022 was dat 1136  ( 742 vrouwen en 393 mannen) 

De gemiddelde leeftijd was 75 jaar. 

 

Het bestuur en de vrijwilligers werken aan de hand van protocollen, deze worden steeds aan de 

actualiteit aangepast. 

 

Enkele bestuursleden hebben zitting in het bestuur van KBO Kring gemeente Valkenswaard en 

SeniorenBelang Valkenswaard. Op deze manier denkt onze afdeling mee in beleidszaken over KBO en 

Gemeente Valkenswaard. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com
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ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN 

Om elkaar te ontmoeten en kontakten te onderhouden, organiseert de afdeling verschillende 

activiteiten en bijeenkomsten. 

 

De geplande activiteiten waren:  

Line Dance, Koersballen, Biljarten, Dansen, Kienen, Wandelen, Fietsen, Schilderen, Repetitie KBO 

orkest, Inloopmiddag, Tai Chi, 3 Dagreizen (via KBO-Kring). 

De geplande bijeenkomsten waren: 

Nieuwjaarsreceptie, 70- jarig jubileum, Vrijwilligersmiddag, Ledendag KBO Kring. Kerstviering. 

Koersballen is helaas niet meer opgestart door het niet kunnen vinden van een geschikte locatie en te 

weinig deelnemers. 

Vrij dansen op ieder 3e zaterdagavond van de maand is enthousiast opgestart en wordt goed bezocht. 

Line dance kreeg in de loop van het jaar steeds meer aanmeldingen waardoor een 3e groep in het 

leven is geroepen. Ook Tai Chi kon zich verheugen in een oplopend aantal deelnemers en ging van 

start met een 2e groep.  

 

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmiddag in oktober werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

Zonder vrijwilligers zou de afdeling niet kunnen bestaan, we zijn ze veel dank verschuldigd. De dames 

van Dun en Sanders werden extra verwend met een bos bloemen omdat zij 10 jaar vrijwilliger zijn. 

Mevrouw van Dun ontving de gemeentelijke vrijwilligerspenning, mevrouw Sanders had deze al eerder 

via een andere organisatie ontvangen.  

Aan de jaarlijkse door het SeniorenBelang Valkenswaard georganiseerde seniorenmarkt in september 

werd weer deelgenomen. Tijdens deze dag en in de weken erna hebben zich veel nieuwe leden 

aangemeld. 

 

De afdeling heeft meegedaan met de Rabo Support actie en heeft daarmee een aardige aanvulling op 

haar banksaldo ontvangen waarmee nieuwe activiteiten opgestart kunnen worden. Het initiatief 

daarvoor moet wel van de leden komen. 

 

Omdat Jan Geurts aan heeft gegeven te willen stoppen als bestuurslid en activiteiten coördinator per 

jaarvergadering 2023 is gestart met het oproepen en zoeken van een vervanger. 

 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING.  

Ook dit jaar werd weer ruim gebruik gemaakt van de belasting invuldienst.  

Waar nodig en mogelijk heeft de thuisadministrateur hulp geboden bij het ordenen van de 

administratie en het overzichtelijk houden van verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de 

woningbouwvereniging, van de gemeente, etc.  

 

LEDENZORG 

De werkgroep heeft ouderenbezoeken aan de 80-85-90-95-100 jarige leden gepland. 

De betreffende leden zijn eerst telefonisch benaderd en de meesten zijn bezocht. 

Daar waar een hulpvraag was, is deze opgelost of doorverwezen naar de juiste persoon/instantie. Met 

name hulp bij de aanvraag energietoeslag kwam naar voren. Verder is er uitgebreid gesproken over 

diverse onderwerpen die onze leden bezighouden. 

De clientondersteuner en ouderenadviseurs hebben daar waar nodig hulp geboden. 

Op verzoek hebben er enkele ziekenbezoeken plaats gevonden. 

Rouwbezoeken: de partners van overleden leden die behoefte hadden aan een gesprek zijn bezocht  en 

een aantal nabestaanden zijn ondersteund. 

Felicitaties gingen naar leden die 1x 25 en 1x 40 jaar lid waren. Jarige leden van 90 jaar en ouder 

werden in de nieuwsbrief gefeliciteerd. 

 

INFORMATIE VERSTREKKING 

Om onze leden van informatie te  voorzien  worden relevante artikelen en gegevens  geplaatst in de, 

11x verstrekte, nieuwsbrief “het Journaal” en op de website van de afdeling. 

De jaarvergadering op 5 april is redelijk bezocht. In deze bijeenkomst worden de leden geïnformeerd 

over het reilen en zeilen van de afdeling. 
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Voor een uitgebreid overzicht van belangrijke en actuele informatie verwijzen we graag naar ons  

“Informatieboekje” en website: www.kbo-valkenswaard.nl 

 

Iedere 3e dinsdag van de maand zijn de ondersteuners van de afdeling aanwezig tijdens de 

inloopmiddag bij de Turfberg. U kunt daar met allerlei vragen terecht. 

 

Om bovengenoemde activiteiten vorm te geven zijn +/- 55 vrijwilligers actief bij het afdelingsgebeuren 

betrokken.  

 

Februari 2023 

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

BELEIDSPLAN 2021-2025 

MISSIE 

Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Valkenswaard wil een belangenorganisatie zijn voor 50 

plussers in de breedste zin van het woord.  

 

DOELSTELLING 

KBO Valkenswaard wil dit bereiken door: 

- het aanbieden van allerlei activiteiten, gelegenheid voor sociale contacten en het verstrekken van 

informatie. 

- op te komen voor senioren en hen te inspireren zich staande te houden in onze samenleving 

- het onderhouden van nauwe contacten met KBO- Brabant, KBO Kring gemeente Valkenswaard, 

Senioren Belang Valkenswaard en Welzijnsorganisatie Cordaad zodat de gemeentelijke, provinciale en 

landelijke belangenbehartiging gewaarborgd is. 

 

VISIE 

KBO Valkenswaard wil: 

- zich duidelijk profileren binnen de Gemeente Valkenswaard 

- een goed contact hebben met de doelgroep 

- voldoende mogelijkheden bieden aan de doelgroep 

- nieuwe activiteiten initiëren  

- zorgen voor een adequaat bestuur waarin zoveel mogelijk verschillende disciplines vertegenwoordigd 

zijn 

- een goede samenwerking opbouwen met relevante organisaties 

- stimuleren van overdracht van kennis en ervaring tussen oudere en jongere senioren 

- stimuleren van erkenning en waardering voor elkaar 

 

BESTUURLIJK / ORGANISATORISCH 

- KBO Valkenswaard dient ten alle tijden open te staan voor wensen van de doelgroep en haar beleid 

af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep. 

- KBO Valkenswaard verplicht zich KBO-Brabant , KBO Kring gemeente Valkenswaard en SBV te 

informeren en te controleren en toe te zien op een transparant overleg 

- KBO Valkenswaard zal zich richten naar KBO-Brabant  

- KBO Valkenswaard draagt zorg voor een transparante verslaggeving zowel secretarieel als financieel 

- KBO Valkenswaard werkt aan de hand van protocollen/ handboeken. 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbo-valkenswaard.nl/
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                Dagtocht naar DORDRECHT op 12 April 2023                      

Beste KBO-leden    

Het reisseizoen gaat weer van start. Onze eerste reis gaat naar de mooie stad Dordrecht. 

 

Dordrecht is de vijfde gemeente van de Nederlandse provincie Zuid- Holland. De belangrijkste 

bezienswaardigheden in Dordrecht zijn in de eerste plaats de rivierkade bij de Groothoofdspoort (een 

nog bestaande stadspoort). Deze stadspoort is gelegen op het punt waar de drie rivieren, de Oude 

Maas, de Merwede en de Noord samenkomen. Verder de Grote Kerk met zijn onvoltooide toren, wat 

zeer ongebruikelijk is in Holland, en zijn stenen overwelving. De kerk staat in de top 100 van de 

Nederlandse UNESCO-monumenten. De historische binnenstad ligt verscholen tussen machtige 

rivieren. In de ruim 1000 monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, 

vooral in het historisch havengebied. Verder heeft Dordrecht vele terrasjes waar het goed toeven is. 

Genoeg om uw dag door te brengen. 

 

We vertrekken op woensdag 12 April ’s morgens om 09.00 uur. Er zijn 3 opstapplaatsen. De 1e 

opstapplaats is bij de Zoete Inval de 2e opstapplaats is bij het St. Martinusplein in Dommelen en de 3e 

opstapplaats is op de Markt in Valkenswaard.  

Van hieruit vertrekken we naar Dordrecht. We zijn s ’avonds om +/-18.30 uur weer terug in 

Valkenswaard. U kunt deze dag zelf indelen, er wordt niets georganiseerd door de KBO.   

De kosten zijn € 25,00 p.p. contant betalen tijdens inschrijven. Verdere kosten in Dordrecht (eten 

en/of drinken) zijn voor eigen rekening. De kaartverkoop wordt gehouden op: dinsdag 14 Maart 

a.s. van 14:00 tot 15:00 uur in “De Turfberg” v. d. Clusenstraat 4. De leden van Borkel & Schaft 

kunnen zich aanmelden in Valkenswaard.         

Teruggave van het betaalde bedrag is per uitzondering mogelijk. De reiscommissie beslist in welke 

situatie er wordt terugbetaald. Wel altijd doorgeven als U niet mee kunt gaan. Uiteraard is deelname 

aan deze reis geheel voor eigen verantwoordelijkheid. KBO is niet aansprakelijk voor geleden schade.                                                                              

Reserveren is niet mogelijk, dus wie het eerst komt, het eerst maalt!  

 

De reiscommissie t.w. Bert Sutton (06-10421152) en Germa Compen (040-201 29 32) wensen U een 

hele mooie dag. Voor eventuele vragen of inlichtingen neem dan contact op met Bert of Germa.  

 

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

 

INSCHRIJFSTROOK; Graag wil ik/we inschrijven voor de reis naar Dordrecht op 12-04-2023 

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

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

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

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

Opstappen: 

O   09.00 uur Zoete Inval Valkenswaard   O   09.15 uur St. Martinusplein Dommelen     

O   09.30 uur Markt Valkenswaard 

O   Aankruisen waar U wilt opstappen  

O   Tijdens de reis worden er foto’s gemaakt, wie er bezwaar op heeft moet dat hier aankruisen. 

Terug bij de laatste halte (Zoete Inval Valkenswaard) 18.30 uur 

                                               

Invullen door administratie 

Volg nr.  Instapkaartje: ……….…            Volg nr.  Instapkaartje: ……….… 
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PUZZEL VAN DE MAAND  

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.  

 
 

 

 

 


