KBO Afdeling Dommelen
Vereniging voor senioren

De SNIPPERS
Informatiebulletin
KBO afd. Dommelen

Editie 9: sept. 2021.
Redactie: Leo van de Kerkhof
Secretariaat: Leo v.d. Kerkhof: 0402019431 E: kbodommelen@onsbrabantnet.nl
Bankrekening: IBAN NL 27 RABO 01118 01 575, t.n.v. KBO afd. Dommelen
================================================================

Woord van de redactie
Een echte Hollandse zomer wordt het wel genoemd, afwisselend weer, enkele dagen
droog dan weer regen, warme dagen afgewisseld door koude dagen. Geen echt
lekker vakantieweer. Maar we moeten en zullen het ermee doen.
Nu vooral we meer corona vrijheid hebben, kunnen we ook meer gaan genieten en
dat gaan we zeker doen. Er worden weer meer activiteiten georganiseerd en
bijeenkomsten gehouden, we gaan langzaam terug naar het oude normaal.
Mededelingen bestuur
De start van onze grotere activiteiten met de barbecue middag was een succes.
Mooi weer, een gezellige sfeer en lekker eten, verder in de blad hierover meer.
Ook de andere gebruikelijke activiteiten worden weer opgestart zoals kaarten en
kienen en ook andere activiteiten komen eraan. In september een rondleiding in de
Achelse Kluis, en natuurlijk de jaargelijke Kringreis.
Ook daarna staan weer leuke dingen op het programma, de leest alles hierover in
deze De Snippers.
Wat natuurlijk wel van belang blijft, dat we ons aan bepaalde maatregelen houden.
We gaan ervan uit dat u zelf de verantwoordelijkheid draagt m.b.t. deze
maatregelen.
Dat wil zeggen: u bent niet ziek of verkouden, we wassen onze handen en we
houden anderhalve meter afstand, en indien gevraagd dragen we een mondkapje.
Om onze kas wat bij te spekken doen we mee aan de actie “Spaar je club gezond”.
Bij De Plus van de Huijgevoort in Dommelen krijg je bij aankoop van € 10,00 een
voucher die voor de vereniging geld kan opleveren, lees hierover meer in dit blad.
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Helaas zijn er ook dingen die niet doorgaan.
- De jaarlijkse Ledendag georganiseerd door KBO Kring gemeente Valkenswaard
gaat dit jaar niet door.
- Op 25 september gaat de Seniorenmarkt in de Hofnar georganiseerd door het
SBV(Senioren Belang Valkenswaard) ook niet door.

Overleden leden.
Mw. Hanny van Hooydonk-Kerkhoven
Dommelen
Overleden op 27 juli jl. in de leeftijd van 78 jaar.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.

Activiteiten in de maand augustus/september 2021
Wandelen: Elke donderdagmiddag.
We verzamelen om 13.30u op het parkeerterrein vóór de Venbergse Molen.
I.v.m. met vakanties ligt het even stil. De vaste wandelaars krijgen bericht wanneer er
weer gewandeld wordt. De “losse” wandelaars moeten even contact opnemen of er
gewandeld wordt. Info over het wandelen: Ad Muller, tel: 040-2019062.
Fietsen:
De fietsclub is actief iedere maandagmiddag om 13.30u .
Verzamelen op het Martinusplein om 13.30u.
Info: Nol Willems, tel: 040 2013861
Kaarten:
Vanaf dinsdag 7 september gaan we weer kaarten bij Bommel Party centrum.
Voortaan weer iedere dinsdagmiddag, behalve de 2e dinsdag van de maand,
van 13.30-16.00uur. Kom ook eens kijken en breng andere kaarters mee, gewoon
een gezellige middag samen. Natuurlijk kun je in plaats van kaarten ook afspreken
om spelletjes te doen of gewoon langskomen om even bij te praten.
Dinsdag 14 september: Kienen.
Locatie in de wintertuin van Bommel Party Centrum. Aanvang: 13.30u
Gelukkig kunnen we, na een lange tijd, weer starten met het kienen.
Nu in de wintertuin zodat we op 1,5 meter afstand kunnen zitten. Verder als vanouds.
Kienkaart € 6,00. Gratis kopje koffie of thee en natuurlijk zijn er weer mooie prijzen
te winnen. Info Marjo van Beek tel: 040-2012188.
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Donderdag 16 september. Bezoek aan de Achelse Kluis.
Na een aantal keren te zijn uitgesteld vanwege corona kunnen we nu wel terecht.
Wel zijn mondkapjes en een identiteitskaart (voor België) nog verplicht.
We gaan op eigen gelegenheid en moeten daar om 13.15uur bij de ingang van de
Kluis zijn. Onder leiding van een gids krijgen we een rondleiding in de abdijgebouwen
en op het terrein van De Achelse Kluis. Ervoor of ervan krijgen we koffie/thee met
een stukje vlaai. De kosten voor deze activiteit bedragen € 8,00. Dit bedrag contant
te voldoen bij de ingang van de Achelse Kluis. Opgeven in verband met de beschikbare plaatsten bij Elly Stalenberg, tel: 040-2018544 of mail: elstabar@gmail.com
Dinsdag 21 september: Fotoclub.
Volgende keer dinsdag 21 september gaan we naar het Grote Vlasroot ven aan de
Volmolenweg tussen Waalre en Veldhoven.
Vanaf de Volmolen, na de Broekhovenseweg, aan de linkerkant, daar is een
parkeerterrein. Hier verzamelen om 14.00uur.
Rond dit ven proberen we een aantal mooie foto’s te maken.
Iedereen is welkom, gewoon een middagje gezellig foto’s maken. Info: Leo van de
Kerkhof, tel: 040-2019431 of kbodommelen@onsbrabantnet.nl
Woensdag 22 september Kringreis naar het Museum v.d. Vrouw
Voor uitgebreide informatie zie laatste blad van deze De Snippers.
Opgeven voor leden van KBO Dommelen op dinsdag 31 augustus
tussen 13.30 tot 14.30 uur.
I.v.m.de kermis nu in het KERKZAALTJE langs de Martinuskerk.
Kosten reis, contant te voldoen bij aanmelding, € 66,00.
Actie: Spaar je club gezond.
Om onze kas wat bij te spekken doen we mee aan de sponsor actie van de PLUS
van de Huijgevoort in Dommelen. Hoe meer sponsorpunten we verzamelen hoe
meer geld we voor onze KBO ontvangen. Dus als je inkopen bij de PLUS doet vraag
dan naar de sponsorpunten en steun hiermee onze vereniging.
Van zondag 5 september t/m 13 november 2021 ontvangen klanten een sponsorpunt
bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde actieproducten.
Op de actie site www.plus.nl/sponsorpunten kunnen alle deelnemende clubs en
verenigingen (per winkel) bekeken worden en kunnen de sponsorpunten aan de
clubs worden geschonken.
Dus ga naar www.plus.nl/sponsorpunten -> Plus van de Huijgevoort in Dommelen ->
KBO Dommelen -> actiepunt(en) invoeren.
Mocht je niet over een computer beschikken of vind je het te moeilijk, dan mag je de
actiepunten ook verzamelen en tijdens bijeenkomsten aan een van de bestuursleden
geven, of bij een van hen in de brievenbus doen.
Namen en adressen staan in “t Anker en op onze website www.kbo-dommelen.nl
Mocht je nog vragen hebben: Marjo van Beek tel: 040-2012188
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Belangrijke activiteiten in de komende maand:
- Dinsdag 12 oktober:
Bedevaart naar Gerardus Majella in de Weebosch.
- Woensdag 13 oktober:
Lunchen bij Rooi Pannen in Eindhoven.
- Vrijdag 22 oktober:
Wijnproefavond.
Noteer deze data vast in uw agenda.
Nadere info over deze activiteiten leest u in de volgende De Snippers.
Verslag Barbecue middag woensdag 11 augustus.
En weer was het mooi weer. Voor de 7 keer een barbecue middag gehouden en
steeds mooi weer.
Gelukkig, want in deze coronatijd was het de eerste keer dat we een grotere activiteit
organiseerden. Vanaf 13.30u kon men komen kaarten en jeu de boelen.
Er werd een wedstrijd jeu de boules gehouden met als eindoverwinnaar Gerrit Caris.
Ook werd er flink gekaart en natuurlijk gebuurt. We hadden elkaar een hele tijd niet
gezien! Zoals gebruikelijk werden op deze middag onze vrijwilligers door Margriet
bedankt voor hun werk voor de KBO Dommelen en kregen ze een attentie.
Rond 16.30 was de barbecue gereed en kon er gezellig buiten in het zonnetje
gegeten worden. Het was weer na een lange tijd een fijne gezellige middag.

Overige mededelingen

-

Alzheimercafé.

We hebben gehoord dat het Alzheimercafé Valkenswaard/ Waalre weer bijeen wil
komen, in café-zaal de Dommelstroom, in de maand september.
Overige informatie is op dit moment nog niet bij ons bekend. Bent u geïnteresseerd
kijk dan regelmatig in het Valkenswaards weekblad en in de volgende De Snippers.
Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre is een activiteit van Alzheimer Nederland. Het
wordt mogelijk gemaakt dankzij een team vrijwilligers. Tevens mede dankzij bijdragen
van de gemeente Waalre en Valkenswaard.
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- Samen eten – We Dommelen.
Het Samen eten, georganiseerd door We Dommelen, gaat voorlopig nog niet door!
We houden u op de hoogte wanneer we weer kunnen gaan starten.
Koffie-uurtje: Iedere woensdag van 10.00u-11.00u in ons Dommels plèkske.
Het is wel de bedoeling dat je je aanmeldt bij Daniëlle via telnr: 06-18302236 of via
de mail talentenbank@wedommelen.nl
Het Repair Café is open op zaterdag 11 september van 10.00-14.00 ook in het
Dommels plèkske.
- Parkinsoncafé Valkenswaard
Op vrijdag 27 augustus starten we weer met onze bijeenkomsten in het
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard . Zie
hiervoor in de Snippers van augustus. In overleg met Valkenhof/Kempenhof moeten
we ons wel, zoals overal nog het geval is, aan bepaalde regels houden. In het
auditorium mogen 35 mensen aanwezig zijn en zodoende vragen we u dat u zich
vooraf inschrijft met naam en telefoonnummer als u wil komen. Dat kan via het
mailadres marjoschurgers@hotmail.com.
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 24 september: gastspreekster is dan
Dr. Teatske van der Zijp van Fontys over technologie en Parkinson.
U kunt, als u op zoek bent naar informatie over Parkinson, terecht op Parkinson tv:
http://www.parkinsontv.nl
Petanque Club Dommelen’84( PCD’84), een gezellige boel !
Hoewel Petanque nogal deftig klinkt gaat het er bij de PCD’84 in Dommelen
gemoedelijk en gezellig aan toe. Op maandagavond en donderdagmiddag komen de
leden bij elkaar bij hun clubhuis op het Sportpark aan de Norbertusdreef (31A) om in
een ontspannen sfeer hun spelletjes te spelen.
Dit betekent niet dat er niet serieus gespeeld wordt, de officiële spelregels worden
strikt nageleefd.
Bij de PCD staat plezier en ontspanning altijd op de eerste plaats.
De club is niet aangesloten bij de bond en speelt geen competities.
Niet dat het daardoor een suffe boel is, in tegendeel. Er wordt serieus gespeeld en
het niveau mag best goed genoemd worden.
Een actief bestuur geeft maximale aandacht aan de goede sfeer en verbondenheid
van de leden met de club.
Mede hierdoor heeft de club de Corona crisis goed doorstaan.
De club bestaat inmiddels 37 jaar en kent veel trouwe leden, een bewijs dat
Brabantse gezelligheid en gastvrijheid erg gewaardeerd worden.
Iedereen is dan ook altijd van harte welkom om kennis te komen maken en zo te
ervaren hoe gezelligheid en sportieve activiteiten goed kunnen harmoniëren.
Een spelletje meespelen kan altijd op maandagavond vanaf 19.30u of op
donderdagmiddag vanaf 13.30u.
Voor meer informatie over de PCD’84 kunt u terecht op hun website “www.pcd84.nl“
of telefonisch bij de secretaris, Jellie Haanstra, 040 2018214
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In oktober is het Maand van de Geschiedenis.
Op zaterdag 27 oktober wil Bibliotheek Valkenswaard ‘een levende bibliotheek’
organiseren waar de jongere en oudere generatie elkaar kan ontmoeten.
Daarvoor is de Bibliotheek op zoek naar senioren die graag iets willen vertellen over
de geschiedenis. Weet jij veel over een onderwerp uit de geschiedenis en wil je daar
graag over in gesprek gaan met de volgende generatie? Bijvoorbeeld over de oorlog,
smokkelen, onderwijs, opvoeding, spelletjes uit je kindertijd, communicatie voor de
digitalisering, meld je dan aan voor deze dag. Kinderen komen op deze dag naar de
vestiging en komen een praatje met je maken. Aan de hand van de vragen die
gesteld worden door de kinderen leren ze meer over het onderwerp.
Aanmelden
De activiteit zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wil jij graag in gesprek gaan met de volgende generatie over een onderwerp uit de
geschiedenis, stuur dan voor 10 september een mailtje naar bibliotheekmedewerker
Vicky Didden (V.Didden@bibliotheekdekempen.nl) en vermeld over welk onderwerp
jij in gesprek zou willen gaan. Of loop eens binnen in de bibliotheek van
Valkenswaard en meld je bij de balie.
RUBRIEK: “VRAAG EN AANBOD”
Heeft u een vraag naar bepaalde spullen of heeft u zaken, die u aan wilt bieden aan
onze leden, kunt u in deze rubriek terecht. Vragen of aanbiedingen kunt u kwijt via
het secretariaat, kbodommelen@onsbrabantnet.nl Ons bestuurslid Marjo van Beek,
tel: 040-2012188 is bereid om de gevraagde spullen op te halen en te bezorgen.
Uw vraag zal steeds in de eerstvolgende Snippers worden geplaatst.
RUBRIEK: “DEEL UW CREATIVITEIT MET ONS”.
Wij roepen iedereen op, die tekent, schildert, schrijft, knutselt of op een andere
manier bezig is, om dat met ons te delen. Dit kan door foto’s/ verhalen op te sturen
naar ons secretariaat: kbodommelen@onsbrabantnet.nl
Wij plaatsen dan de foto’s/verhalen in onze volgende Snippers. Als er veel
inzendingen binnen komen, willen we deze een keer tentoonstellen als we weer een
activiteit mogen organiseren.

Ik heb geen talent voor schilderen,
tekenen, schrijven en knutselen.
Maar ben best trots op mijn
zuurdesembroden.
Mvgr
Loes De Jong-van Loon
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Tijdens de activiteiten van onze KBO-afdeling en bij activiteiten van de KBO Kring,
worden er vaak foto’s gemaakt. Deze kunnen voor publicatie gebruikt worden. Mocht
u hier tegen bezwaar hebben, wilt u dit dan melden bij onze afdeling:
kbodommelen@onsbrabantnet.nl
De ledenadministratie wordt verzorgd door Hans Sloots, Klompenmakerwei 2, 5551
MR Dommelen.
tel: 06 36500303 of e-mail: hans.sloots@kpnmail.nl Bij wijzigingen van
adresgegevens, overlijden, afmelden en het opgeven van nieuwe leden, graag dit
aan hem doorgeven. Wanneer u zich afmeldt als KBO-lid, dient u het KBO-pasje in te
leveren bij een van de bestuursleden.
De ouderenadviseur voor KBO dommelen is: Elly Stalenberg.
Voor een afspraak of inlichtingen kunt u bellen, tel: 040-2018544 of mail:
elstabar@gmail.com
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren, neem dan contact op met Peter
Strijbos, tel: 040-2017680 of mail: pmgastrijbos@onsbrabantnet.nl
Wilt u hulp bij uw administratie, neem dan contact op met Jack Roothans, tel: 0402014036 of mail: dommelstraat@hetnet.nl
Berichten van langdurige zieken of ziekenhuisopname kunnen worden doorgegeven
aan Marjo van Beek, tel: 040-2012188. Zij zal deze mensen, namens ons allen, een
kaartje sturen of een bezoekje brengen.
Mocht u geen Ons of Snippers ontvangen, meldt dit bij Jan en Marja Stevens, tel:
040-2047634. Zij regelen de bezorging.
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KBO Kring Valkenswaard 2021
Beste KBO-leden
Na 1½ jaar niets te hebben kunnen doen vanwege het Corona virus zijn we nu zover dat we weer een
dagtrip kunnen gaan maken. Op dit moment zijn in de bus mondkapjes nog verplicht, 1½ mtr is niet meer
van toepassing in de bus. Hou zelf wel goed in de gaten en of er wijzigingen komen van het RIVM. Om
problemen te voorkomen neem een vaccinatiebewijs of een geldige test mee, we gaan n.l. de grens over.
Het zou zomaar kunnen dat het in België nog verplicht is om deze gegevens te laten zien. Denk er ook aan
om uw paspoort of ID-kaart mee te nemen.
De reiscommissie heeft niet stil gezeten en heeft weer een leuk uitstapje gevonden. Deze keer is gekozen
voor een
Dagtocht naar het Museum van de Vrouw + een mooie rondrit door de Voerstreek in België.
Op Woensdag 22 September willen we deze mooie reis gaan houden.
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 Echt. Op het smalste stukje van Nederland, in het Limburgse Echt, is het Museum van de Vrouw
gevestigd in een monumentaal pand met een gevarieerde collectie over alle facetten van het
vrouwenleven. Het vertelt verhalen over heden, verleden en toekomst. In het Grand Café staat de koffie
met vlaai voor u klaar. Daarna bezoek aan het compacte museum met gidsen. Na dit bezoek rijden we
naar een goede locatie voor de koffietafel. In de namiddag stapt een plaatselijk gids op voor een rondrit
door de Belgische Voerstreek, mooi heuvelachtig gebied en bekend om de anekdotes over de taalstrijd
aldaar. De route gaat langs de Abdij van Val Dieu en oorlogskerkhof Henri Chapelle. Onderweg een stop
voor een excursie bij een stroopstokerij. Ter afsluiting van deze dag wordt er op de terugweg gestopt voor
een heerlijk 3-gangen diner in Thorn, het “witte stadje” in Limburg. Let op: De consumpties zijn voor
eigen rekening. Na het diner vertrekken we weer huiswaarts waar we om +/- 21.30 uur weer bij de laatste
halte aankomen.
De kosten voor deze mooie reis zijn € 66.00 p.p. Contant te voldoen bij inschrijving.
Let op! De inschrijving wordt gehouden op dinsdag 31 augustus a.s.
voor KBO Dommelen i.v.m.de kermis nu in het KERKZAALTJE van 13.30 tot 14.30 uur .
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 22 september naar het Museum v.d. Vrouw
Naam:………………………………………….……………

Naam:………………………………………………………….

Adres:………………………………………………….……

Adres:………………………………………………………….

KBO Lidnr: ……………………………………….………

KBO Lidnr:…………………………………………………..

Mobiel tel. +316-……………………………………

Mobiel tel.+316-.……………………………………...

Opstappen
O

08.00 uur “Zoete Inval”

O

08.30 uur Markt Valkenswaard

O

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

O

O

08.15 uur St. Martinusplein Dommelen

Aankruisen wat van toepassing is.

8.
Invullen door de administratie

Inschrijf nr

………

Inschrijf nr
-8-

………

