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Woord van de redactie
De herfst heeft zo zachtjesaan zijn intrede gedaan.
Wat hebben we een wisselvallige zomer achter de rug.
Dagen waarbij het wel erg heet was, dan weer veel bewolking en malse regenbuien.
Toch hopen we dat u een goede vakantieperiode heeft gehad.
We wensen u een fijne herfsttijd toe. Ook dan is de natuur prachtig. Een goede
gelegenheid om, tijdens een wandeling, hiervan te genieten.
Mededelingen bestuur
Wat fijn dat we weer de nodige activiteiten kunnen en mogen organiseren.
U kunt ze lezen in deze Snippers. Bij enkele activiteiten mogen (helaas) nog geen
grote groepen aanwezig zijn.
Denk wel bij de aanvang van activiteiten dat het tonen van de QR-code verplicht kan
worden gesteld.
Wat natuurlijk wel van belang blijft, dat we ons aan bepaalde maatregelen houden.
We gaan ervan uit dat u zelf de verantwoordelijkheid draagt mbt deze
maatregelen.
Dat wil zeggen: U bent 2x gevaccineerd, u bent niet ziek of verkouden, we wassen
geregeld onze handen.
Denkt U nog aan de actie van de Plus om onze kas wat te spekken?
Bij de Plus in Dommelen krijg je bij aankoop van €10,- actiepunten, die voor onze
vereniging geld kan opleveren. Hebt u geen computer of heeft u moeite met het
doorsturen van deze actiepunten, geef ze dan aan een van onze bestuursleden. Wij
vullen het graag voor u in.

1.

Coronaberichten
-

-

De 1,5 meter afstand is vanaf zaterdag 25 september niet meer nodig.
Bij evenementen of horecabezoek kan een coronabewijs (QR-code) worden
gevraagd. U kunt hier een papieren versie uitprinten of een digitale versie op uw
telefoon plaatsen.
Iedere dinsdagochtend tussen 10.00u en 12.00u zitten vrijwilligers klaar bij de
bibliotheek aan de Hofnar 12 om u hiermee te helpen. Hier kunt u binnenlopen
zonder een afspraak te maken. Als u dat prettiger vindt, dan kunnen de
vrijwilligers ook aan huis langskomen. Om een afspraak te maken kunt u bellen
met Anneke Maas (06 39035454) van Cordaad Welzijn.
De tijd van massaal vaccineren is voorbij, aldus de GGD. Daarom heeft de GGD
een nieuwe, kleinere priklocatie geopend, naast de teststraat aan de Antoon
Coolenlaan in Eindhoven. Zij zijn zeven dagen per week open van 9.00u tot
17.00u. Iedereen kan hier binnenlopen voor informatie; iedereen kan, met of
zonder afspraak, een prik komen halen.

Nieuwe leden
Dhr. Jos Klomp
Mw. Joke Klomp

Valkenswaard
Valkenswaard

Wij wensen jullie een plezierige tijd toe bij onze KBO en we hopen jullie vaak op onze
activiteiten te mogen ontmoeten

Activiteiten in de maand oktober/ november 2021
Als er voldoende kaarters zijn: iedere dinsdagmiddag kaarten van 13.30u tot 16.00u.
(behalve de tweede dinsdag van de maand ivm kienen)
Dringende oproep aan alle liefhebbers van kaarten.
De club kaarters heeft dringend behoefte aan nieuwe medekaarters. Momenteel is
de club te klein om te kunnen rikken en/of jokeren. Wanneer er geen nieuwe kaarters
bij komen, zal deze activiteit op de dinsdagmiddag helaas moeten stoppen.
Bent u alleen of wil u komen kaarten als groepje, u bent van harte welkom op de
dinsdagmiddagen van 13.30u tot 16.00u.

Sportieve activiteiten
Wandelen: Elke donderdagmiddag.
We verzamelen om 13.30u op het parkeerterrein vóór de Venbergse Molen.
Info over het wandelen: Ad Muller, tel: 06 15394211
Fietsen:
De fietsclub is actief iedere maandagmiddag om13.30u
Verzamelen op het Martinusplein om 13.30u.
Info: Nol Willems, tel: 040 2013861
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Dinsdag 12 oktober: Bedevaart naar Gerardus Majella in de Weebosch.
H. Mis is om 9.30u. Vertrek om 9.00u. vanaf Martinusplein.
Opgeven bij Walter Hoevenaars, tel: 040-2013672 of per mail:
walterhoevenaars@onsbrabantnet.nl
Ook graag melden wie wil rijden of opgehaald wil worden.
Meerijders betalen aan chauffeur €3,- (Zie betaling meerijden blz. 9 van het Anker)
Dinsdag 12 oktober: Kienen.
Locatie: Wintertuin Bommel Party Centrum.
Aanvang: 13.30u
Er zijn weer mooie prijzen te winnen
Woensdag 13 oktober: Lunchen bij de Rooi Pannen te Eindhoven.
Aanvang: 12.00u tot 15.00u.
Locatie: Kaakstraat 1 Eindhoven.
Drie-gangenlunch.
Kosten: €12.50 p.p.
We vertrekken gezamenlijk vanaf het Martinusplein om 11.15u
De kosten voor deze lunch, betalen bij vertrek op het Martinusplein.
Opgeven vóór 6 oktober bij Elly Stalenberg, tel: 2018544/ 06 12082434 of mailen
naar elstabar@gmail.com Graag ook chauffeurs zich melden. Meerijders betalen aan
chauffeur €3,- (Zie betaling meerijden blz. 9 van het Anker)
Attentie: Er kunnen maar 30 personen mee en denk aan QR-code +
legitimatiebewijs.
Dinsdag 19 oktober: Fotoclub.
Volgende keer, dinsdag 19 oktober, gaan we naar het Leenderbos “Paddenstoelen”
fotograferen. We verzamelen om 14.00u. op de parkeerplaats Leenderbos,
Strijperpad, Leende. Hier proberen we een aantal mooie foto’s van paddenstoelen te
maken.
Iedereen is welkom, gewoon een middagje gezellig foto’s maken. Info: Leo van de
Kerkhof, tel: 040-2019431 of kbodommelen@onsbrabantnet.nl
De gemaakte foto’s van de vorige keren staan ook op onze website:
www.kbo-dommelen.nl
Vrijdag 22 oktober: Wijnproefavond.
Aanvang:20.00u
Locatie: Bommel Party Centrum
Dhr. Mart v.d. Linden neemt ons weer mee in de wereld van de wijnen.
Dit keer is het thema: “Blind proeven”.
De kosten voor deze avond zijn €8,- p.p. Te voldoen bij aanvang van de avond.
Opgeven vóór 13 oktober bij Elly Stalenberg, tel: 2018544/ 06 12082434 of mailen
naar elstabar@gmail.com
Attentie: Er kunnen/mogen die avond 30 tot 35 personen aanwezig zijn. Denk aan
QR-code+ legitimatiebewijs.
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Belangrijke activiteiten in de komende periode:
- Vrijdag 12 november: Bowlen.
- Dinsdag 23 november: Sinterklaasmiddag
- Woensdag 8 december: Kring (Kerst)reis naar Valkenburg
Noteer deze data vast in uw agenda.
Nadere info over deze activiteiten leest u in de Volgende Snippers

Overige mededelingen

-

Alzheimercafé.

Vanwege Corona ligt het Alzheimer Café al meer dan een jaar stil. Maar Alzheimer
Nederland gaf onlangs groen licht en we kunnen weer van start gaan. Op dinsdag 28
september kunnen mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere
geïnteresseerden elkaar weer ontmoeten in het Alzheimer Café
Valkenswaard/Waalre. Ons thema zal dan zijn: Tijdens en na corona”.
Natuurlijk organiseren ze alles volgens de RIVM-maatregelen, de ruimte leent zich
hier goed voor. Ze doen het deze eerste keer wel een beetje anders. Er is geen
inhoudelijk thema over dementie. Ze gaan met elkaar in gesprek, even horen hoe het
met iedereen gaat.
Om een en ander veilig te laten verlopen, zijn er enkele belangrijke regels, die we
allemaal dienen te volgen. Bij verkoudheidsklachten blijft u thuis. U mag maximaal
met 2 personen samen komen. Aanmelden vooraf is verplicht.
We heten u van harte welkom op dinsdag 28 september van 19.30u tot 21.00u.
De avond vindt, zoals gewoonlijk, plaats in café zaal de Dommelstroom, Bergstraat
32 in Dommelen.
Aanmelden kan via een mailtje naar shanaraes@cordaadwelzijn.nl of bel: 06
19373374

-

Parkinsoncafé Valkenswaard

Ondanks de toch nog grote hoeveelheid besmettingen, merken we aan alles dat het
met corona de goede kant op gaat. Vaccinaties en veelvuldig testen zullen er zeker
aan mee werken dat er weer meer mogelijk zal zijn
Zodoende zijn we weer gestart met ons café op vrijdag 27 augustus j.l.
Programma voor 29 oktober:
Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het MMC
Programma voor 27 november:
Kim Rijkelijkhuizen, parkinsonverpleegkundige of Mw. Delnooz, neuroloog MMC.
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U kunt, als u op zoek bent naar informatie over Parkinson, terecht op Parkinson tv:
http://www.parkinsontv.nl

-

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.
De koffie-uurtjes worden weer goed bezocht. Daar zijn we blij mee.
Iedere woensdag van 10.00u-11.00u in ons Dommels plèkske.
Het is nog steeds de bedoeling dat je je aanmeldt bij Daniëlle via telnr: 06-18302236
of via de mail talentenbank@wedommelen.nl

-

Verslag KBO Kringreis naar de Voerstreek in België.

Op woensdag 22 september j.l. maakten we een uitstapje met de KBO Kring
Valkenswaard. Het was een nazomerse dag met een heerlijk zonnetje.
In de bus kon je merken dat we elkaar, door corona, enige tijd niet gezien hadden.
Er werd gezellig gebuurd, op weg naar Echt in Limburg waar de koffie met heerlijk
Limburgse vlaai al op ons stond te wachten in het “Museum van de vrouw” waar we
tevens een rondleiding hebben gehad.
Daarna zijn we doorgereden naar de Voerstreek, waar onze gids Dhr Maurer, ons
alles kon vertellen over de prachtige natuur en de taalstrijd tussen Wallonië en
Vlaanderen. Na een goed verzorgde lunch buiten op een terras in Teuven,
vervolgden we onze reis naar de begraafplaats “Henri Chapelle” waar 8.000
Amerikaanse soldaten begraven liggen. Dit was erg indrukwekkend.
We reden door naar een Stroperij in Aubel, waar we hebben gezien hoe stroop wordt
vervaardigd. Ze maakten daar wel meer als 12 soorten stroop van verschillende
fruitsoorten.
We reden verder langs de grote basiliek van de Abdij van Val Dieu, tussen de
heuvels van het Eifelgebergte en de Ardennen.
Daarna reden we weer Zuid-Limburg binnen richting Thorn, waar we, na een terrasje,
een heerlijk diner kregen aangeboden. Daarna zette onze chauffeuse Edith, koers
naar Valkenswaard en Dommelen.
Het was een zeer geslaagde dag en kijken weer uit naar de volgende reis!

Ine Teunissen-Geven.
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NIEUWE 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.

OPROEP OM UW CREATIVITEIT MET ONS TE DELEN
Er zit bij onze leden vast veel creativiteit en talent en wie weet zijn er al veel
creatieve ideeën omgezet in actie nu we meer thuis moeten blijven en meer tijd
beschikbaar hebben voor creatieve zaken.
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.

Jan en Marja Stevens houden van vissen.
Dat doen ze geregeld bij de visvijvers in Valkenswaard.
Zie hier het resultaat!!!
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Ik vind het heel erg leuk om bezig te zijn met bloemschikken, kransen maken met
vooral natuurlijke materialen.
Annie van Lierop
================================================================
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/ 06 12082434 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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