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    Woord van de redactie 
 
Terwijl ik deze Snippers aan het verwerken ben, is de wereld om me heen bedekt 
met een prachtig wit kleed. Wat is dat toch mooi! 
Maar als we er toch op uit moeten, is het wat minder leuk. Vooral op de kleinere 
wegen is nog niet gestrooid en daardoor wat gevaarlijk. Maar voor diegenen, die er 
toch op uit willen: Geniet ervan want het kan weer snel afgelopen zijn. 

  
Mededelingen bestuur 

 
Bericht van onze Penningmeester:  
De maand januari is de maand dat de contributie geïnd gaat worden. 
Tijdens de jaarvergadering in 2022 is unaniem besloten dat de contributie verhoogd 
wordt van €23,- naar €26,-.  Gastleden betalen €13,- Zie blz. 9 van het nieuwe 
informatieboekje ‘Anker 
 
Jaarboekje: 
In deze maand wordt, naast de ONS en DE SNIPPERS, ook het Jaarboekje ’t 
ANKER bij u thuisbezorgd. We hopen dat u het jaarboekje gaat lezen én bewaren 
omdat er toch veel informatie in staat, die in de loop van het jaar nog wel eens van 
pas kan komen. 
 
OPROEP voor alle creatieve hobbyisten en verzamelaars. 
(eerste extra activiteit in het kader van ons 65 jarig bestaan). 
In de coronatijd hebben al enkele creatieve hobbyisten hun werk, via onze 
nieuwsbrief De Snippers, met een foto kunnen tonen. We denken dat er nog veel 
meer leden hun werkstukken en verzamelingen graag aan anderen zouden willen 
laten zien. In het 2de deel van de jaarvergadering op 28 maart willen wij u graag de 
gelegenheid geven om uw creatieve uitingen of verzamelingen aan de andere leden 
te tonen en hun daarbij uitleg te geven. 
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De beschikbare plaats om je spullen te tonen is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Op deze plaats kunnen zij hun producten uitstallen en eventueel met 
fotomateriaal of andere informatie meer van hun hobby laten zien. 
Doe je mee: Geef dit door aan Leo van de Kerkhof, tel: 040-2019431/06-49954362 of 
mail naar: kbodommelen@onsbrabantnet.nl    
 
Senioren Belang Valkenswaard.  
Op blz.6 en 7 treft u een uitgebreid artikel aan over “Cliëntondersteuning” De 
cliëntondersteuner helpt u graag bij het voeren van een z.g Keukentafelgesprek. De 
cliëntondersteuning wordt geregeld door Senioren Belang Valkenswaard.  
 
Bericht van KBO- Brabant: 
Seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO-Gelderland, KBO-Limburg, KBO-Noord-
Holland en KBO-Overijssel bundelen hun krachten in Senioren Netwerk Nederland. 
Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een 
krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, 
welzijn, veiligheid en mobiliteit. 
 
Meerdaagse Kringreis, Kring Heeze/Leende. 
Op vrijdagmorgen 10 februari is er een informatiebijeenkomst over de meerdaagse 
Kringreizen. Tijd: 10.00u. Locatie: Het Perron Heeze. 
Globale Informatie: In juni 7 dagen naar Duitsland, eind augustus 5 dagen Drenthe 
Uitgebreide informatie volgt. 
 
 

 
 

Nieuwe leden 
 

 
Mw. Gertie van de Ven     Valkenswaard 
Mw. Henriëtte van der Laak    Dommelen 
Dhr. Peter Nederlof      Dommelen 
Mw. Marjo Nederlof-den Hartog    Dommelen 
Dhr. Arjan Schouten     Dommelen 
Mw. Netty Schouten     Dommelen 
Dhr. Hans Cats      Dommelen 
Mw. Joke Cats      Dommelen   
   
 

We wensen jullie een plezierige tijd toe bij onze KBO en we hopen jullie vaak op 
onze activiteiten te mogen ontmoeten. 
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   Activiteiten in de maand februari/maart 

 
Sportieve activiteiten: 

 
 
Wandelen: Voorlopig wordt er weer om de 14 dagen gewandeld op de 
donderdagmiddag. 
We verzamelen om 13.30u. op een nader te bepalen plek. De vaste wandelaars 
krijgen hierover bericht. De “losse” wandelaars kunnen contact opnemen over de 
plaats van vertrek met Ad Muller, tel:06-15394211 
       
Fietsen: 
De fietsclub stopt tijdens de wintermaanden. Bij beter weer, dus in het voorjaar, 
zullen zij het fietsen weer gaan opstarten 
Info: Riet Vossen, tel: 040-2030609 
 
Dansen: 
Op  18 februari en 18 maartorganiseert KBO-Valkenswaard weer een dansavond. Het 
dansen vindt plaats in Zaal Speeltuin Geenhoven en duurt van 19.30u tot 23.30u. Iedereen is 
welkom. Entree: €2,50 en voor KBO-leden €2,- 
 
 
================================================================ 

 
Dinsdag 7 februari: kienen. 
Locatie: Wintertuin Bommel Party Centrum. 
Aanvang: 13.15u: Koffie/thee  
                13.30u: Kienen. 
Een kien-plankje, waarmee u de hele middag kunt meespelen, kost €7,.50. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen. 
 
Maandag 20 februari: Fotoclub. 
Vandaag gaan we foto’s maken van het defilé voor Jeugdprins Chris en Prinses Ledi 
Diana van de Pintenwippers van Brouwersgat. We verzamelen om 14.00u op het 
Martinusplein. 
Iedereen is welkom, gewoon een middagje gezellig (samen) 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  
 
Dinsdag 21 maart: Breifabriek Marcienne te Heinsberg (Duitsland).  
Aanvang: 9.15u verzamelen bij de bushalte op de Markt in Valkenswaard. 

Vertrek:  9.30u. 

Kosten: €10,- p.p. 

Deze activiteit doen we gezamenlijk met de soos: De Belleman. 

Sommige leden hebben zich al opgegeven tijdens de Nieuwjaarsreceptie. U kunt zich 

alsnog aanmelden bij Elly Stalenberg, tel: 040-2018544/06 12082434 of mail: 

elstabar@gmail.com 
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Belangrijke activiteiten in de komende periode: 

 

- !5 maart: jeu des boules 

- 21 maart: Marciënne, breifabriek. Info zie hierboven. 

- 24 maart: Bowlen. 

- 28 maart: Jaarvergadering. 

 
Noteer deze data vast in uw agenda. 
Nadere info over deze activiteiten leest u in de volgende Snippers. 
 
 

Overige mededelingen 
 

 
- Alzheimercafé Valkenswaard/Waalre. 

 
Dinsdag 31 januari is er de eerste bijeenkomst in 2023 in het Alzheimer Café. Het 
onderwerp van de avond is “Dementie en dagbesteding”.  
 
 
Voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger kan het fijn zijn om een 
passende dagbesteding te zoeken. Maar wat is passend en wat is het belang van 
dagbesteding? Waar kan je voor informatie terecht en heb je al dan niet een indicatie 
nodig? Al deze vragen zullen vanavond aan bod komen bij het Alzheimercafé. Rinie 
Goossens (zorgboerderij Brugske) en Ietje Verhoeven (zorgtrajectbegeleidster 
Valkenhof) zullen alle ins en outs verduidelijken. 
Kom naar het Alzheimercafé op dinsdag 31 januari a.s. Het programma begint om 
19.30u en eindigt om 21.00u 
De zaal is open vanaf 19.00u. Toegang is gratis.  
De avond vindt, zoals gewoonlijk, plaats in café zaal De Dommelstroom, Bergstraat 
32 in Dommelen. 
 

-  
- Bijeenkomsten over dementie 

 
Onder het motto “Ontmoeting op Dinsdag” worden in Valkenswaard wekelijkse 
bijeenkomsten voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten gehouden. 
Dit initiatief van de werkgroep “Dementievriendelijk Valkenswaard” en de 
Ontmoetingskerk wordt ondersteund door geschoolde vrijwilligers en deskundigen 
op het gebied van geestelijk welzijn. De gratis bijeenkomsten zijn van 10.00u tot 
12.00u in de Ontmoetingskerk aan de Julianastraat 12. 
 

- Parkinsoncafé Valkenswaard 
 
Op donderdag 23 februari is er weer het Parkinsoncafé met als onderwerp: 
Cue2walk, lezing en demonstratie (= apparaat dat freeze kan doorbreken). Meer info 
in de volgende Snippers.   
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- Samen eten- We Dommelen. 
 

Elke woensdag en elke vrijdag van 10.00u-11.00u bent u welkom voor een lekker 
(gratis) kopje koffie of thee in ons Dommels plèkske. U bent welkom op beide dagen. 
 
Eet&Ontmoet: 
In de maand januari en februari is het weer een eet&ontmoet op de derde vrijdag 
van de maand. 
Kosten €9,- p.p incl. kopje koffie of thee. Bij binnenkomst betalen, liefst gepast. 
Inloop vanaf 17.30u, diner start om 18.00u 
Opgeven via eetenontmoet@wedommelen of bellen naar Daniëlle 06-18302236 
 
. 
 

- Formulierencafé in de bibliotheek 
 
Het formulierencafé in de bibliotheek wil hulp bieden 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. 
Hierbij dient u wel de nodige gegevens mee te brengen. 
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Cliëntondersteuning Wmo 

(Wet maatschappelijke ondersteuning) 

  via SeniorenBelang Valkenswaard. 
 

De werkwijze is om 50+ burgers van Valkenswaard te ondersteunen bij hun Wmo-

aanvraag voor: 

Huishoudelijke Hulp (Maatwerk) Voorzieningen/Aanpassingen in en om het huis 

(badkamer, traplift), Vervoer in en om Valkenswaard (scootmobiel, rolstoel, Taxbus, 

Valys, Automaatje), Dagbesteding, Begeleiding, Kort- of Langdurige Zorg.  

De wet Wmo is bedoeld om de regie over je (sociale) leven te kunnen 

behouden/terugkrijgen, en dus zo lang en zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven 

leven in je huidige woning/omgeving. 

De rol van de Cliëntondersteuner: advies/verwijzing/contacten, voorbereiding voor en 

aanwezigheid bij keukentafelgesprek, nazorg (verslag, bezwaar) en eventuele 

vervolgstappen.  

 

 

Hoe kom ik bij het WMO-loket terecht: 

Na de telefonische/schriftelijke/digitale aanmelding door de aanvrager bij het 

Klantenservicecentrum (KCC) van de gemeente Valkenswaard (040-2083444) of via 

www.valkenswaard.nl/wmo-hulp, volgt een afspraak voor het Onderzoeksgesprek, 

het z.g  “Keukentafelgesprek). In deze afspraak wordt aangegeven dat u gebruik 

kunt maken van een onafhankelijke (gratis) clientondersteuner. De 

cliëntondersteuner kan helpen bij de voorbereiding voor dit gesprek  en is daar in 

principe ook bij aanwezig. 

Dit gesprek is om vast te stellen wat er aan niet-zorgverzekerde voorzieningen of 

begeleiding nodig/mogelijk is. De consulent(e) van de gemeente peilt de 

lichamelijke/geestelijke gesteldheid van de aanvrager (en eventueel de partner), wat 

zijn/haar (sociale) behoeftes zijn en hoe de woonomstandigheden zijn: 
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*Wat kan de aanvrager (of eventueel partner) zelf nog in en buitenshuis?  

*Welke hulp is mogelijk van kinderen, familie, buren, vrienden/kennissen? 

Mantelzorgers? 

*Wordt al een beroep gedaan op (zorg)professionals, vervoersorganisaties, sociale 

instellingen, etc. 

*Welke aanpassingen zijn nodig/mogelijk? 

*Welke (sociale) activiteiten doet/wil de aanvrager (nog)?   

 
Binnen twee weken na dit keukentafelgesprek krijgt de aanvrager een verslag met 

al of geen  toezeggingen. De Cliëntondersteuner helpt graag bij de 

beoordeling/beantwoording. Zo snel mogelijk moet dit ondertekend teruggestuurd 

worden naar de gemeente, eventueel met opmerkingen, als er fouten in staan of als 

het onvolledig is. De gemeente zal dan vanuit het definitieve verslag een 

besluit/beschikking toesturen. Is de aanvrager het niet eens met het besluit, dan 

kan binnen 6 weken, met hulp van de cliëntondersteuner, bezwaar (papier/digitaal) 

gemaakt worden bij het College van Burgemeester&Wethouders. 

Er volgt eventueel een vervolggesprek/hoorzitting, waarop weer een besluit volgt. 

Ook daar  kan weer binnen 6 weken bezwaar aangetekend worden bij de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 

Margriet Akkermans, Senioren Belang Valkenswaard 

Jos Musters, clientondersteuner. 
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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 hiertegen 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: pmgstrijbos@onsbrabantnet.nl 
 
 
Wilt u hulp bij uw administratie, neem dan contact op met Jack Roothans, tel: 040-
2014036 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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