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 KBO-ER 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Jaargang 28 nr. 9                                   september  2018  
Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen 
Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look 
Redactie- adres:  D. Vialle, Kl. Dreef 13E, tel. 253.13.70 

        E-mail: delyvialle@onsbrabantnet.nl  

 
Inhoud:   - Vanuit het bestuur blz.       2,3 
 - De Veldhovense Senioren Dag blz.       4 
 - Nieuws van de reiscommissie blz.       5,6 
 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       6   
 - Wekelijkse activiteiten blz.       7  
 - Overige activiteiten blz.       8  

- Nieuwe leden blz.       8 
 - Samen uit eten met ouderen blz.      8  

- Het Computercafe                         blz.       9 
- Kortingen op uw ledenpas blz.     10 

 - Verjaardagen blz.    11,12 
- Ouderenadviseurs enz blz.     13  
- Loket welzijn, wonen en zorg blz.     14  
- Informatie-adressen blz.    15,16 
 

Als de zieken prijs stellen op een bezoek van ons, dan zullen  
wij daar gehoor aan geven. Wij sturen altijd eerst een kaartje. 
Bel s.v.p. mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.253.58.11 of mevr. 
Marian Mikkers,  tel. 254.42.72.   
 
Kopij voor het september-nummer uiterlijk 19 augustus inleveren. 
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VANUIT HET BESTUUR 
 

Deze vergadering begint met een korte herinnering aan Hans 
Wenting. Hans is jaren een zeer betrokken bestuurslid van de 
KBO geweest. Hij stond altijd klaar en was de oprichter van het 
computercafé. Onze voorzitter heeft dit tijdens Hans zijn crematie 
ook uitgesproken. 
 
Daarna feliciteren we onze notulist Titie Mol die de erepenning van 
de Gemeente Veldhoven heeft ontvangen voor haar vele 
vrijwilligerswerk, vooral bij het Kempenkoor, maar ook bij ons. Ze 
is een top notulist. 
 
We beginnen aan de agenda: 
U hebt allemaal gehoord van de nieuwe privacy wet die we via de 
Europese Unie moeten volgen. Voor onze vereniging betekent dit 
dat we nog meer alert moeten zijn op de opslag en het gebruik van 
persoons gegevens. Gelukkig zijn wij hiermee in het verleden al 
zorgvuldig mee omgegaan zodat het voor ons geen problemen 
oplevert. U merkt niet veel van deze wet afgezien van een paar 
aanpassingen in de KBO-er. Er mogen namen van personen 
genoemd worden maar het publiceren van adressen zal minder 
worden. 
Er moet wel een werkbare situatie blijven bestaan volgens het 
bestuur van KBO-Brabant. 
 
Zoals gemeld had Hans Wenting vele werkzaamheden voor de 
KBO. 
We hebben deze verdeeld onder de andere bestuursleden. 
Gelukkig wil iedereen hieraan meewerken. Het blijft natuurlijk een 
punt van aandacht om een opvolger voor Hans te vinden. Hebt u 
belangstelling voor een dergelijke functie, neem contact met ons 
op. 
 



 3 

We hebben ook besproken hoe om te gaan met de informatie voor 
nieuwe leden. Er moet nog bekeken worden tijdens welke 
bijeenkomst we dit gaan doen. 
De nieuwe leden worden dan bijgepraat over de stand van zaken 
gedurende het jaar. Er is dan ook ruimte voor vragen die er 
eventueel leven. 
 
Op 28 mei heeft Ben Schellekens afscheid genomen van het 
Kringbestuur. 
Dit is het gremium waarin afgevaardigden van alle KBO-s uit 
Veldhoven zitten. 
Ben is vele jaren actief geweest en is hiervoor beloond met de 
gouden speld van de KBO. Gelukkig blijft hij nog wel lid van ons 
bestuur.  
 
De Rabobank Clubkas heeft € 567,29 opgebracht. Een fantastisch 
bedrag wat we danken aan u allen omdat u op ons gestemd heeft. 
 
De computer maakt steeds meer deel uit van de wijze van  
informatievoorziening. 
We hebben daarom besloten dat het mogelijk moet worden om de 
KBO-er en het blad “Ons” via uw mail te ontvangen. Dit natuurlijk 
alleen als U dit wilt. 
  
Ondanks de hoge temperatuur hebben wij het hoofd koel weten te 
houden en was het een goede vergadering. 
 
Groet, Gerry van Tuijl-Engelen 
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DE VELDHOVENSE SENIORENDAG 2018 
  
Ook dit jaar is op initiatief van de Seniorenraad Veldhoven op 
vrijdag 5 oktober 2018 de Veldhovense Seniorendag georga-
niseerd. Deze dag heeft als doel de senioren van Veldhoven 
bekend te maken met de verschillende vormen van 
vrijetijdsbesteding. De dag staat in het teken van Ontmoeten, 
Bewegen, Cultuur, muziek en Internet. 
Voor de activiteiten die Veldhoven - breed worden aangeboden en 
het avondprogramma door SWOVE verwijzen wij naar de 
verschillende media, die er de komende periode aandacht aan 
zullen besteden. 
Het middagprogramma wordt verzorgd door de verschillende 
verenigingen (zoals KBO en PVGE) die  via ‘open huis’ hun 
activiteiten presenteren. 
Ook onze afdeling doet weer mee en wij rekenen op een even 
succesvolle middag als vorig jaar. Het volledige programma van 
vrijdagmiddag 5 oktober 2018 staat op het dubbele middenblad 
van deze KBO-er. 
 
NB 
De stichting Seniorenraad Veldhoven heeft als doelstelling het 
bevorderen van het welzijn van alle senioren in Veldhoven en in 
het bijzonder het behartigen van de gezamenlijke belangen van 
alle senioren. 
De Seniorenraad Veldhoven bestaat uit vertegenwoordigers van 
de KBO Kring Veldhoven , de PVGE (afdeling Veldhoven) en een 
aantal niet aan een organisatie gebonden senioren. 
Voor wie graag op internet over de Seniorenraad Veldhoven leest 
ga naar  
www.seniorenraadveldhoven.nl 
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Nieuws van onze reiscommissie:  
 
De vakantie is weer voorbij en we gaan weer over tot de orde van 
de dag. 
Dan is het fijn om weer vooruit te kijken naar een leuk uitstapje. 
Op 27 september aanstaande kunt u deelnemen aan een dagtocht 
naar Enkhuizen. We vertrekken vanaf de bekende opstapplaatsen. 
De eerste stop is bij de Plaatse om 07.50 uur, daarna Paladijn en 
Mira.  

 
 
Om bij het Zuiderzee- museum te komen  stappen we op de boot, 
die brengt ons in een klein half uur het museum. 
Het museum bestaat uit een buiten- en binnen museum. Er wordt 
uitleg gegeven over de “oude “ Zuiderzee die  vanaf 1932 het nu 
bekende IJsselmeer is geworden. 
Ook kunt u zien hoe de mensen rond het IJsselmeer leefden en 
werkten. 
We lunchen in het Museum, en er is onderweg  2 x koffie met 
gebak. 
 
Inschrijven voor deze reis kunt u op 11 September van 13.00 uur 
tot 14.00 uur in D’n Bond. 
 
   
Prijs voor deze reis € 60,50 p.p. 
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                     Inschrijf Formulier Busreis.                              Nr: 
Vertrekdatum:  27- 09 - 2018   
Bestemming: Zuiderzeemuseum                                                
Aanmelden op :   11 - 09 -2018   Vanaf: 13.0 0 uur.    
Naam 1 :    _____________________ 
Naam 2 :     _______________________ 
KBO Lidnummer: 3250 . . . .                en 3250 . . . . 
Telefoonnummer:                    ______________________ 
Adres:                                    ______________________ 
Naam Introducé :                   ______________________ 
Geb. Datum Introducé :          _______________________ 
(voor Verzekering) 
 
     Opstaplaats Omcirkelen: 
1. De Plaatse. (07.50 uur) 
2. Paladijn. (07.55 uur) 
3. Mira. (08.05 uur) 
 
KEURINGSARTSEN V00R UW RIJBEWIJS 
U dient zeer alert te zijn op rijbewijskeuring voor 75-plussers. 
In de regio zijn artsen die, voor leden van de KBO, zo’n keuring  
doen.                Veldhoven:  mevr. M. Elings, Berkt 18, voor 

           afspraken: bellen tussen 19.00 en    
                                20.00 uur naar tel.nr. 230.14.52.  

 Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40   
 voor niet-leden. 

        Aalst-Waalre:  MEDEX medische diensten. 
             Tijdelijk adres: Nieuwe Waalreseweg 69  
   Valkenswaard, tel.nr. 221.71.88. 
   Kosten: € 25. 

  Veldhoven  : Dr. Van Geloven.Dorpshuis d’n Bond, 
    Rapportstraat 29 op 9 juli 2018. 

 Schikt deze datum niet dan kunt u een  
 afspraak maken via Regelzorg; tel. 088- 
 232.33.00.Kosten: € 37,50.  
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 

Biljarten  : maandag van 09.00-12.00 uur (okt. t/m mrt.), 
dinsdag hele dag alleen onderl. competitie, 
(periode juni, juli, aug. Alleen voormiddag). 

   woensdag n.m. teams die meespelen in de  
  Competitie (sept. t/m april). 
  vrijdag n.m. KBO Kring-competitie (okt. t/m 
  febr.).   

 Computercafé : Elke tweede en vierde dinsdag van de 
maandag   maand van 13.30 tot 16.00 uur.  

 Fietsen  : van 1 april tot 1 november. 
                                  maandag 13.00 uur (ca. 35 km) 

  woensdag 10.00 uur (60 à  70 km)  
 Gymnastiek : woensdag van 08.45-09.30 uur.  
 Linedance : woensdag van 10.00-12.00 uur. 
 Handwerken : donderdag van 09.30-11.30 uur. 
 Kaarten  : donderdag van 13.30-16.30 uur (elke 

  donderdag van de maand). 
 Kienen  : dinsdag van 13.30-16.30 uur. 
 Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur  

  (tafeltennis, sjoelen, darten en koersbal). 
 
Al deze bijeenkomsten zijn in Dorpshuis d’n Bond, Rapportstr. 29, 
tel. 253.44.46.  
De openingstijden van d’n Bond zijn:  
 maandag t/m donderdag: van 09.00-12.00 uur, 

    van 13.00-17.00  uur en  
    van 18.45-01.00 uur. 

 vrijdag      : van 13.00-17.00 uur en  
    van 19.30-01.00 uur. 

Vrijdagvoormiddag en zaterdag gehele dag gesloten. 
Kienen in ’t Tweespan aan de Mira:  elke  donderdag van de 
maand van 13.30 - 16.00 uur. 
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud) 
 

Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur 
zondag 09-09-2018    let op, deze middag vervalt! 
zondag 23-09-2018 
zondag 07-10-2018 
zondag 21-10-2018 
zondag 04-11-2018 
zondag 18-11-2018 
zondag 09-12-2018   
 

NIEUWE LEDEN 
 

Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling. 
    
    Heer  A. Adriaans 
    Mevr. J. Riet 
                                           Mevr. D. Van Wijk-Mouris 
    

SAMEN UIT ETEN MET OUDEREN 
 
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. 
€14,- p.p. Drankjes en andere gerechten zijn voor 
eigen rekening. (extra). Aanvang 17.30 uur. van te 
voren -een week- opgeven bij:  
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418. 
Bert de Joode :  06-336.807.45. 
Bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of vlees! 
dinsdag         16 oktober   Route 66 
Als u zich niet opgeeft, kunt u niet deelnemen: dus altijd aanmel-
den. Bij verhindering altijd even bellen naar bovenstaande 
personen. Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn 
welkom. 
Kent u familieleden en/of kennissen die nog geen KBO-lid zijn? 
Probeer ze dan lid te maken. 
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HET COMPUTERCAFE IS WEER OPEN 
 
KBO Computer C@fé Het is er leuk, leerzaam én gezellig! Het 
Computer C@fé geeft leden van de KBO kring Veldhoven een platform, 
om onder begeleiding van een deskundige, advies te krijgen bij het 
gebruik maken van een personal computer, laptop, tablet, iPad of 
smartphone. Welke problemen en knelpunten kom je zoal tegen, wat is er 
allemaal mogelijk etc. Het Computer C@fé is vooral erg gezellig en 
vergroot tevens de (digitale) zelfredzaamheid. Doel is dat je vertrouwd 
raakt met de computer en de daarbij behorende digitale wereld. Niet 
vanzelfsprekend De afgelopen jaren worden de Nederlandse senioren 
steeds afhankelijker van de computer en de bijbehorende digitale wereld. 
Het is niet voor ieder van ons even gemakkelijk en vanzelfsprekend om 
vertrouwd om te nu gaan met en zich te verplaatsen in deze (nieuwe) 
digitale wereld. Vragen Iedereen zit wel eens met vragen tijdens het 
(dagelijks) gebruik maken van een computer. Het Computer C@fé geeft 
de mogelijkheid om je vragen te stellen en geeft hulp, uitleg en advies bij 
diverse ‘problemen’, ‘knelpunten’ en ‘vraagstukken’ die men tegenkomt 
bij het (dagelijks) gebruik maken van de computer. Tevens kun je in het 
Computer C@fé terecht voor advies omtrent aanschaf of reparatie van 
apparatuur en advies over (gratis) software, maar ook omtrent jouw 
keuze voor een provider. 
Wanneer er problemen zijn met de eigen computer, laptop of tablet, 
wordt je verzocht deze mee te nemen. Monitor, muis en toetsenbord zijn 
aanwezig. Deze hoef je niet mee te nemen. Wanneer er problemen zijn 
met bepaalde programma’s, neem dan de originele software mee. In jouw 
eigen tempo krijg je uitleg en advies. 
Wanneer? Met ingang van september elke tweede en vierde dinsdag van 
de nu maand van 13.30 – 16.00 uur in buurthuis d’n Bond aan de 
Rapportstraat 29 in Veldhoven. 
 
Frans Dijkhof 
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KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS 
 

Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden: 
 

- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%) 
- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (5%) 
- Coppelmans, Kapelstraat (5%) 

 - Coppelmans, Sondervick (5%)  
 - Daniëlle’s Kniphuis, De Ligt 12a  (10%) 

- Dürlinger Schoenen, Citycentrum (10%) 
- Prinsen Tools & Techniek (5%) 
- Heesakkers, Kapelstraat (10%) 
- Optiek Verhoeven (10% op een complete bril)  
- Verhoeven hoorcomfort: bij aankoop van een hoortoestel 
  kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten en krijgt u 10% 
  korting op dit plan 

 - Thuiszorgwinkel (10%) 
- Tuincentrum Groenrijk (5%) 
- TipoTelecom, Meiveld 80 (10%) 
- Hedo, Computers, Burg.van Hoofflaan 95a (5%) 
- Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%) 
- Frans Jansen, Waalre (€ 2,50 korting omzetten videoban- 
  den in DVD’s) 

 - v.d.Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven (15%) 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN OKTOBER 
 

De dames:   
Aa-Worm, W. van de 

 Bazelmans-Snoek, D. 
 Beckers, I. 
 Bierens, H. 
 Bogers-Jacobs, E. 
 Bokhoven-klomp, A. van 
 Brink-v.d.Heijden, J. ten 
 Broek-Rademakers, I. van den 
 Broek, M. van den  
 Buiting, M. 
 Couwenberg-Groenen, A. 
 Dekkers-Spooren, C.D. 
 Dijkhoff-van Hout , C. 
 Dillen-Peters, M. 
 Engelen-Hermans, C. van 
 Geerlings-van den Broek, J. 
 Gerwen-Groenen, H. van 
 Habraken-Diepens, M. 
 Heeren-v. Gestel, C. 
 Houten-v. Kasteren, M. van 
 Hurk van Oers, J. van den 
 Intven-Liebregts, M. 
 Jongh-Driessen, C. de 
 Keulen-Verberne, I. van 
 Lauwers-Diepens, Th 
 Lolkema-Brouwer, J. 
 Mol, L. 
 Nijhuis-de Haas, M. 
 Nouwens-Jansen, F. 
 Rooijers-Toonders, M. 
 Scheepers-Tops, A. 
 Steenbakkers-v.Zon, M. M. 
 Vleut, J. van der 
 Wenting-van den Berk, L. 
   35 leden 
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De heren:          
 Bazelmans, H.       
 Berentsen, G.         
 Berk, F. van den       
 Goorberg, H. van de       
 Groenen, M.         
 Heijden, G. van de       
 Hopmans, R.         
 Jongh, P. de         
 Kalf, J.         
 Kwast, C.         
 Loo, C. van de       
 Luining, P.         
 Moonen, F.         
 Renders, A.         
 Sanders, A.         
 Scheepens, C.       
 Schellekens, B.       
 Scholte, N.         
 Segers, P.         
 Smits, F.         
 Welten, A. 
         
                                     21 Leden      
   
      
      



 13 

OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 
 

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look  Telefoon 
Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  253.52.05 
 
Meerveldhoven/d’Ekker 
Mevr. C. Louwers  Ligt 45  253.60.65 
Dhr. J. Peters  Hermannistraat 93 253.17.03 
 
Heikant/de Kelen 
Dhr. H. Bukkems  Otter 3  254.90.47 
Dhr. T. Tuijtelaars  Parklaan 83  787.35.18 
 
 

CLIENTËNONDERSTEUNERS 
 
Corry  Pollemans    254.96.43  Namens de KBO 
Huub Bukkems       254.90.47  Namens de KBO 
Alien Kikkert–Heutink  253.61.38  Namens de PVGE 
Olga Grootveld    253.54.84  Namens de PVGE 
 
 

BELASTINGINVULHULPEN  
 

Dhr. H. Bukkems  Otter 3  254.90.47 
Dhr. E. Colnot  Berg 80  254.05.97 
Dhr. R.v.Lisdonk  Biezenkuilen 90 06.19665612 
Dhr. H. Hoffand  Bovenhei 66  254.42.59 
Mevr. T. Louwers  Ligt 45  253.60.65 
Dhr. A. Lueb    Hunnenberg 13 253.02.30 
Dhr. P. Seuntiëns  De Geelgieter 5 251.03.40 
Dhr. T. Tuijtelaars  Parklaan 83  787.35.18 
 
Contactpersoon team Belastinginvulhulpen: H. Bukkems. 
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LOKET WELZIJN, WONEN EN ZORG VELDHOVEN 
 

 Een centraal punt voor al uw vragen op het gebied van welzijn, 
wonen en zorg. 

 Voor alle inwoners van de gemeente Veldhoven. 
 De juiste informatie en een helder advies. 
 Discrete behandeling van al uw vragen en dit alles zonder 

kosten. 
Het Loket Welzijn Wonen Zorg is geopend van ma t/m vr van 
09.00 tot 13.00 uur. U kunt ons vinden in het gemeentehuis, tel.  
258.41.25. 
 
STICHTING WELZIJN OUDEREN VELDHOVEN (SWOVE): 
Tel:254.00.66  info@swove.nl      www.swove.nl.                                                                              
 
Welzijn:  
U wilt informatie over de mogelijkheden op gebied van sociale 
contacten, ontspanning, deelname aan een van de vele activiteiten 
om meer buiten te komen of onder de mensen te zijn. Het kan ook 
zijn dat u vragen heeft op gebied van gezondheid, inkomen, 
vrijwilligerswerk of uw algeheel welbevinden of welzijn.  
Wonen: 
U wilt graag meer weten hoe u langer in uw eigen woning kunt 
blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan vragen op gebied van 
aanpassingen in de tuin, sanitair of indeling van uw woning.  
Zorg: 
Het aantal voorzieningen en diensten op gebied van zorg ver-
andert de laatste jaren erg sterk. Waar kunt u wel of geen aan-
spraak op maken? Waar kunt u dat aanvragen en hoe gaat het 
dan verder? 
Advies: 
Soms is het niet altijd duidelijk wat precies de vraag of belem-
mering is en wat in uw unieke situatie de beste oplossing kan zijn. 
De ouderenadviseur bekijkt met u de situatie en geeft persoons-
gericht advies. Daarnaast begeleidt ze u naar de beste oplossing, 
de uiteindelijke keuze bepaalt u altijd zelf. 
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INFORMATIE-ADRESSEN 
 
Website  : www.kbo-kringveldhoven.nl 
 
Voorzitter  : Hr. G. de Wilt, De Dam 11 
     5504 TC Veldhoven tel. 253.52.05 
     E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl 
 
Secretariaat  : Mw. D. Vialle, Kleine Dreef 13e 
     5504 LE Veldhoven tel. 253.13.70 
     E-mail: delyvialle@onsbrabantnet.nl 
 
Penningmeester  : Hr. H. Lodewijks, Houtwal 40 
     5509 KK Veldhoven tel. 295.40.12 
     E-mail: h.lodewijks100@gmail.com 

  Contributie € 25,- p.p. per jaar.  
                         Bankreknr. KBO Veldhoven nr.  

  NL68RABO0153698047. 
 
Ledenadm.    : Hr. A. van Amelsfort, Abdijtuinen 153 
     5504 ET Veldhoven tel. 253.59.82 

    E-mail: ad.van.amelsfort@chello.nl   
      Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december  
    bij Ad van Amelsfort. 

 
Parochie  : Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18 
     5503 CW Veldhoven, tel. 253.22.31   
 
Pastores  : F.As, pastoor,  tel. 282.70,68 

  J. Aruldoss, pater Jozef tel. 205.13.50 
 
Kapellen  : H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18 
     St. Jan de Doper, Oerle 
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INFORMATIE-ADRESSEN 
 
Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven: 

Gemeentehuis, tel. 14.040.  
 
Steunpunt Mantelzorg (SWOVE): 

Burg.v.Hoofflaan 70, Veldhoven, tel. 253.42.30. 
 
Maatschappelijk  Werk Lumens in de buurt: 
Kosteloze hulp bij persoonlijke en sociale problemen. 

Meck, Provincialeweg 44, tel. 230.68.50  
 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOVE):  
 Burg.v.Hoofflaan 70, Veldhoven, tel. 254.00.66. 
 
Cordaad  Vrijwilligersbureau (Graag gedaan): 
 MFA-Midden Sterrenlaan 5, Veldhoven, tel. 253.67.89 
 
Bureau Sociaal Raadslieden: 
 De Parasol, v. Aelstlaan 24, tel. 253.99.59 
 
Woningstichting ‘thuis’: 
 MFA-midden, Sterrenlaan 5, tel. 249.99.99 
 
 ZuidZorg: (voorheen Thuiszorg  Kempenstreek) 
Voor o.a. huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. 

De Run 5601, 5504 DK Veldhoven, tel. 230.84.08 
Ligt 1, 5503 CA Veldhoven. 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 
Vrijwillige thuiszorg Veldhoven (SWOVE):  

Inl. Bas Delfsma, Burg.v.Hoofflaan 70, tel. 201.11.59. 
 
Dementiecafé: 

Restaurant de Berkt, Wilgenman 1. 
 
Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK): 

Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel. 0497-33.17.00. 
 


