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Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.

Indien u slecht ter been en van vervoer afhankelijk bent van familie of 
speciale taxi’s is er de mogelijkheid om uw kunstgebit aan huis te laten 

repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

Wij kunnen dit voor u verzorgen  zonder extra kosten. Gelukkig hebben wij 

een  tandprotheticus  die mobiele apparatuur heeft en een kunstgebit aan 

huis kan maken. Voor een nieuw kunstgebit aan huis krijgt u een aantal 

afspraken. 

Voor reparaties wordt de prothese bij u thuis opgehaald en wordt bij u thuis 

eventueel een afdruk gemaakt. Een deel van de behandeling zal thuis 

gebeuren, maar de technische handelingen zullen op het laboratorium 
plaatsvinden.

Woont u in Veldhoven neem dan telefonisch met ons contact op.

Telefoon  040-2530339

op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een 

kunstgebit aan huis te  laten maken. 

Heeft u dat nou ook?
Windows 10 heeft voor veel gebruikers heel 

wat vraagtekens.
Blijf hier niet mee zitten. Kom gerust langs. 
Wellicht is het probleem in een oogwenk 

opgelost.
Wij hebben een leestafel met computer-

ondersteunende bladen en cursussen 
op DVD ’s om mee te oefenen.

Kleine probleempjes lossen we indien 
mogelijk in een korte tijd op.

Ook geven we advies voor reparatie of 
aankoop. En kunt u hulp krijgen om

foto’s op een geheugenstick zetten of met 
het branden van een CD of DVD.

Het Computercafé is iedere tweede en vierde 
dinsdagmiddag van de maand geopend van 

13.30 tot 16.00 uur.

KBO
Computerc@fe
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      KBO-ER 

       ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 29 nr.3                           maart   2019  
       Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen 

 Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look 
 Redactieadres: Ad Michielsen Pegbroekenlaan 36 5504 MN            
Veldhoven 

      E Mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl   
      Tel: 040-2535733                                          

 
Inhoud: - Vanuit het bestuur blz.       2 

 - Belasting Café blz.       3 
 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       4   
 - Wekelijkse activiteiten blz.       5  
 - Overige activiteiten blz.   6  
               - Nieuwe leden / Overleden leden blz.   6 
 - Samen uit eten met ouderen blz.        6 
 - Koningsdag blz.       7 
 - Verjaardagen blz.       8     
               - Kortingen op uw ledenpas blz.       9 
 - Agenda Jaarvergadering 22 maart blz.     10 
 - Notulen algemene leden vergadering blz.11 t/m 16 
 - Jaarverslag 2018 blz.17 t/m 20 
               - Busreis blz.       21 
 - Inschrijf formulier Busreis blz.       22 
 - Koersbal Toernooi blz.       22 
 - Informatieadressen blz.       23 
 - Mededeling Redactie. blz.       24 
 
Als de zieken prijs stellen op een bezoek van ons, dan zullen  
wij daar gehoor aan geven. Wij sturen altijd eerst een kaartje. 
Bel svp. Mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.2535811 
of Mevr. Marian Mikkers, tel.nr. 2544272 
 

    Kopy voor het april- nummer uiterlijk 22 maart inleveren.  
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VANUIT HET BESTUUR 

 
Vandaag 5 februari  de 1e vergadering van 2019 gehad. Redelijk volle 
agenda, omdat we onder andere de jaarrekening moeten bespreken.  
Ook de organisatie van de jaarvergadering staat op de agenda.  
Het thema van de vergadering is “Eenzaamheid”, welke door  
Egi Pellemans op eigen wijze nader zal worden toegelicht. 
Dit onderwerp zal de komende jaren helaas nog actueel blijven.  
Er zijn plannen en ideeën om via de moderne media, computer, appen 
etc. meer contacten te leggen tussen mensen. Deze manier van 
communicatie kan goed werken maar niet voor de ouderen onder ons. 
De meesten zijn niet genoeg op de hoogte over het gebruik van deze 
moderne techniek. Maar een begin maken is nooit verkeerd, we groeien 
er dan met z’n allen in.  
 
Zoals altijd worden de notulen van de vorige vergadering te weten dec 
2018 doorgenomen en goedgekeurd. 
 
Nu is dan de jaarrekening aan de orde. Het is geen wereldschokkend 
nieuws maar helaas als we op deze voet verder gaan zullen we de 
komende jaren te veel op onze reserves interen. De reden hiervan zal 
op de jaarvergadering worden toegelicht, en aangegeven waarop we 
mogelijke bezuinigingen kunnen doorvoeren. Het een en ander kan 
goed uitgelegd en verklaard worden maar we moeten natuurlijk 
vooruitzien naar de toekomst. Nieuwe ledenwerving blijft hierbij een van 
de speerpunten. 
U kunt wel alvast de datum noteren: Vrijdag 22 maart in D’n Bond. U 
bent van harte welkom. 
 
In eerdere vergaderingen is gesproken over het organiseren van een 
kookcursus voor ouderen. Dit zou een soort beginnerscursus zijn. 
Wij hebben hiervoor al wat voorwerk gedaan wat betreft de invulling / 
plaats van zo’n cursus. Het belangrijkste is om te ontdekken of er 
belangstelling voor is. Heeft u of weet u mensen die hiervoor 
belangstelling hebben laat het ons weten! 
 
Groetjes, Gerry van Tuijl-Engelen 
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Belastingcafé  
Gratis hulp bij online belastingaangifte in de Bibliotheek Veldhoven  
Vanaf donderdag 7 maart  
 
Makkelijker kunnen we het niet maken... wel leuker! Op acht data in maart en april kunt u in de Bibliotheek 
Veldhoven gebruik maken van gratis hulp bij belastingaangifte.  

De blauwe envelop verdwijnt, de belastingaangifte blijft. Nu en in de toekomst vult u hem digitaal en via 
internet in. Bent u digitaal vaardig, maar kunt u als het op belastingen aankomt wel wat ondersteuning 
gebruiken? Dan bent u van harte welkom bij het Belastingcafé! 

Hoe werkt het? 

Heeft u een werkende DigiD? En alle gegevens bij de hand die nodig zijn voor de aangifte? Dan kunt u 

terecht bij het Belastingcafé. U vult uw aangifteformulier zelf in. Als u hierbij fiscale vragen heeft, kunnen de 

deskundige vrijwilligers u op weg helpen. Vooraf aanmelden is handig, dan bent u zeker van assistentie. 

Deze service is bestemd voor particulieren, niet voor ondernemers of ZZP'ers. Een DigiD aanvragen gaat 

via www.digid.nl. Daarna ontvangt u binnen 5 dagen een activeringscode per post. Na het activeren kunt u 

van uw DigiD gebruikmaken. 

Data en tijdstippen 

Het Belastingcafé wordt gehouden op: 

• Donderdag 7 maart, 14.00-17.00 uur 

• Woensdag 13 maart, 14.00-17.00 uur 

• Zaterdag 23 maart, 13.00-15.00 uur 

• Maandag 25 maart, 18.00-20.00 uur 

• Maandag 1 april, 18.00-20.00 uur 

• Dinsdag 9 april, 14.00-17.00 uur 

• Zaterdag 13 april, 13.00-15.00 uur 

• Donderdag 18 april, 14.00-17.00 uur 

Aanmelden of vragen 

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen, neem dan contact op met de bibliotheek via: 

belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl of tel: 040-253 29 01. 

Samenwerkingspartners 

Belastingcafé Veldhoven is een initiatief van de Bibliotheek Veldhoven in samenwerking met BSR 

Veldhoven, KBO Kring Veldhoven en PVGE Afdeling Veldhoven. 

Meer informatie: www.bibliotheekveldhoven.nl/belastingcafe  
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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.                 

 
Rijbewijskeuringen in Veldhoven 
Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18. Voor afspraken bellen 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 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: J. Swijgers  Dorpshuis D’n Bond 
                   Rapportstraat 29  Veldhoven 
                   Tel. 06 10328298 
                   Kosten € 37,50 
       Op afspraak. 

 
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig.  
Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten,  
het CBR of Regelzorg.   

  
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.  
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

 
Biljarten  : maandag van 09.00-12.00 uur (okt. t/m mrt.), 

dinsdag hele dag alleen onderlinge. competitie, 
(periode juni, juli, aug. Alleen voormiddag). 

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

     Computercafé : Elke tweede en vierde dinsdag van de 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  
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,  
 Rapportstraat.29,tel.253.44.46.  
 

     Kienen in ’t Tweespan aan de Mira: elke donderdag van de maand 
     van 13.30 uur – 16.00 uur. 

 

      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. 
 



 6 

OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud) 
 

Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur 
Elke zondag om de 2 weken  17-maart-2019,  31-maart-2019 
  

       Zingen in  D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het  
       KBO-koor “Zingen houdt jong”  
       Elke 3de donderdag van de maand., 21-maart-2019, 18-april-2019 

  
NIEUWE LEDEN 

 
       Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling.  
 
       De heer B. Hijdra 
       Mevrouw C. Hijdra 

Overleden 
 

       Mevr. G. de Wit-Rossieau 

       Mevr. G. Rombouts-Hulleman 
 

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 tevoren -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 12 Maart De Wok Heuvel 15 A 
Donderdag 11 april De Kers Zandoerleseweg 4 

      Als u zich niet opgeeft, kunt u niet deelnemen: dus 
altijd aanmelden. 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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ORANJEFEEST 2019 
 

KONINGSDAG 
 

Op vrijdag 26 April 2019 
 

Zaal open vanaf 13.30 uur. 
 

Het feest begint om 14.00 uur 
 

U wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee  
met iets lekkers.  

 

 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door  

t’Orkestje 
met gezellige luister en dansmuziek. 

de entree is € 5,00 
U krijgt 1 consumptiebon en 1 lotje voor de loterij 

De middag wordt afgesloten met een loterij  
De Feestcommissie 



 8 

 
WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN MAART 2019 

 
 
  
 Dames   Heren  
G. van de Akker-Vlemmix   M. Baetsen,  
M. van Buul-v.Meensel,   H. Bergman,  
K. Coppelmans-Adams,   H. Biemans,  
J. Dassen-v.Beugen,   J. ter  Bogt,  
E. van Gerwen-v Kemenade,   J. Gerrits,  
H. Gijbels-v.d.Nieuwenhoff,   H. Graat,   
P. Heeren-v.d.Sanden,   W. Habraken,  
D. Kamperman Sanders-Smeenk,  P. Hoeks,  
J. Kea-Baard,    H, Kalmijn,  
C. Kox-v.d.Boom,    J. van  Kasteren,  
M. Lommers-v.d.Boom,   A. van  Meel,  
P. Michielsen-Wullems,   T. Roelofs,  
G. Mulder,    P. Tetteroo,  
A. van den Oetelaar Leijsten,   C. Verheijden,  
P  Ouwerkerk-Soede,     

I  Palmer,      

P  Paulussen-v.Gerwen,     

W. Peeters-Schepers,     

W. Pijfers-Ekkers,      

J. Roosen-Goudsmit,     

C. van  Sambeeck-Bruijnickx,     

E. Scheffer-Dobelmann,     

J. Schriks-Vennix,      

P. Smits-Leenders,      

N. Sweegers-d.Greef,     

M. v.d. Tillaar-Gielissen,     

E. Visser-Gras,      
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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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Agenda Jaarvergadering 22 maart 2019 

 
 
 
13.30 uur; Inloop met koffie+ of thee+ 
 
14.00 uur; Welkom en opening door de Voorzitter. 
              Notulen jaarvergadering 6 april 2018 
             Jaarverslag 2018 
 
14.15 uur; Financieel jaarverslag 2018 
             Begroting 2019 
             Verslag kascontrole commissie en 
             benoemen nieuwe kascontrole commissie 
 
14.50 uur; Bestuursverkiezing 
                         Aftredend volgens rooster zijn; 
                         Lau Donkers, Ben Schellekens en Gerard de Wilt 
                      Alle heren stellen zich herkiesbaar. 

                                    Mogelijke kandidaten kunnen zich melden tot 5           
                                dagen voor aanvang van de jaar vergadering. 
 

15.00 uur       Huldiging 5 Jubilarissen door Gerard de Wilt. 
 
15.10 uur; PAUZE 
 
15.25 uur; Thema “eenzaamheid” door Egi Pellemans. 
 
16.10 uur; Loterij  (feestcommissie) 
 
16.25 uur; Rondvraag / mededelingen Voorzitter 
 
17.00 uur; Sluiting met dankwoord van de Voorzitter. 
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Katholieke Bond van Ouderen  
Afd. Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
  
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 april 2018 in 
D’n Bond. 
 
Aanwezig: Ad van Amelsfort, Lau Donkers, Ria Donkers, Ben 
Schellekens, Gerry van Tuijl, Dely Vialle, Gerard de Wilt en Titie Mol 
(notulist). 
Afwezig: Hub Lodewijks, Hans Wenting  
 

1. Opening door voorzitter Gerard de Wilt en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
Hij merkt op dat dit de eerste keer is dat hij de algemene 
ledenvergadering voorzit en dat het meteen een echte vuurdoop is. 
Gisteren kreeg hij bericht dat Hub Lodewijks en Hans Wenting i.v.m. 
ziekenhuisopname onverwacht niet aanwezig zouden zijn en dus moest 
er voor de presentatie van het financiële deel vandaag door hem en Ria 
halsoverkop iets geregeld worden. Gelukkig was Ad Michielsen bereid 
de technische ondersteuning voor zijn rekening te nemen. 
In de pauze zullen er foto’s van de Carnavalsmiddag en de Senioren 
dag te zien zijn. Verder hebben we dit jaar 27 jubilarissen, van wie er 13 
hier vanmiddag aanwezig zijn. 
En dan ben ik dus intussen een jaar lang jullie voorzitter geweest, aldus 
Gerard. En dat was niet zo moeilijk hoor, alles is binnen deze afdeling 
heel goed geregeld. Wel is er veel gebeurd de afgelopen tijd, bijv. bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, waar wij als KBO-rekening mee moeten 
houden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was daar ineens de 
Seniorenpartij die veel stemmen kreeg, wat aangeeft dat de Senioren 
ook via de gemeenteraad meer aandacht voor hun specifieke vragen 
willen, net zoals wij dat als KBO al via de Seniorenraad doen. 
Ook hebben we een nieuwe voorzitter voor KBO-Brabant, Leo 
Bisschops uit Best en ook hij heeft te kennen gegeven dat er meer 
aandacht en ondersteuning moet komen voor de ouderenproblematiek. 
Belangenbehartiging is een kerntaak van de  
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KBO, we moeten zorgvuldig omgaan met onze vrijwilligers en ervoor 
zorgen dat ze goed opgeleid hun werk kunnen doen, daar gaat  
 
hij zich hard voor maken. Ook moet er een goede samenwerking komen 
van heel KBO-Brabant met politie, gemeente, Rabobank en IT-
ondersteuners om zo te zorgen voor meer veiligheid op straat, in en om 
ons huis, in geldzaken en in de digitale wereld waar we toch steeds 
meer mee te maken krijgen. Ook wil hij zich ervoor inzetten dat er meer 
aandacht besteed wordt aan het wonen voor senioren (en gelukkig 
hebben we al Jos van Haren uit Oerle die zich daar vol voor inzet), 
verbeterpunten in de zorg en de pensioenen. Kortom, een voorzitter die 
ervoor wil gaan en die daarbij al onze input en steun kan gebruiken, dus 
ook wij gaan ervoor! 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering dd. 17 maart 2017 
Op dit verslag, opgenomen in de KBO-er van maart 2018, zijn geen op- of 
aanmerkingen, waarmee het is goedgekeurd onder dankzegging aan de 
notulist. 
 

3. Jaarverslag 2017 
Ook over dit verslag, eveneens al te lezen in de laatste KBO-er, zijn er 
geen vragen en daarmee is ook dit verslag goedgekeurd met een hartelijk 
woord van dank voor de samenstellers. Wel is er nog een antwoord op een 
vraag van vorig jaar: de KBO-er bestaat vanaf 1991, de aanleiding was dat 
toen de Kring Veldhoven is opgericht en voor de onderlinge communicatie 
zijn ze toen gestart met de KBO-er. 
 

4. Financieel Jaarverslag 2017 
Dit verslag is opgemaakt door penningmeester Hub Lodewijks en Hans 
Wenting (2de penningmeester) en Gerard licht het toe. Alles is weer 
duidelijk en overzichtelijk, er zijn geen tekorten, er is een reservepotje voor 
als de commissies in de loop van het jaar ergens geld voor nodig mochten 
hebben, alles is onder controle. Er zijn verder geen vragen. 
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5. Begroting 2018 
Er is voor dit jaar iets meer begroot, want de uitgaven zijn ook wat 
hoger. 
Er is bijv. een huurverhoging voor de zalen in D’n Bond. Die huur wordt 
voor 3 jaar vastgezet, daarnaast is er de jaarlijkse indexering. Op de 
vraag of deze cijfers niet eerder gepubliceerd kunnen worden, om ze 
eens goed te bekijken en gerichte vragen te stellen, antwoordt Gerard 
dat dat niet zomaar kan, het is niet de bedoeling dat al die gegevens 
openbaar worden. Maar iemand die het echt wil inzien kan dit tevoren 
aanvragen. Verder zijn er geen vragen en hiermee is de begroting voor 
2018 goedgekeurd. 
 

6. Verslag Kascontrolecommissie  
Hub heeft goed z’n best gedaan, aldus de kascontrolecommissie. We 
hebben de zaken goed doorgenomen en alles klopt, dus hiermee wordt 
het bestuur gedechargeerd van zijn taak voor 2017. 
Harm Kruize en Wil Dirks stellen zich herkiesbaar en Cor van Eekert 
wordt reserve. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Dely Vialle en Hans 
Wenting. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld, waarmee zij 
beiden herkozen zijn. 
 

8. Mededelingen 
Gerard: De gemeente heeft een project: Ontmoeten en meedoen, 
waarbij het mogelijk gemaakt wordt voor mensen die moeten leven 
onder 120% van het Bijstandsniveau toch mee te doen aan bepaalde 
activiteiten. Veel verenigingen doen hier al aan mee en nu hebben we 
besloten hier als KBO ook in mee te doen en zo 2 keer per jaar een 
dagreis mogelijk te maken en het meedoen aan 3 – 5 andere 
activiteiten. De gemeente draagt dan € 225,- p.p. bij, rechtstreeks aan 
de KBO. Dus als je iemand kent die in zo’n positie verkeert en die graag 
deel zou nemen aan de KBO-activiteiten, wijs hem/haar dan op de 
Meedoen-voorziening van de gemeente Veldhoven. 
Ria wil ook nog iets vertellen: sommigen zien de KBO alleen als een 
club voor kaarten – kienen – keuvelen en dat hoort er natuurlijk ook bij, 
maar waar we vooral de nadruk op willen leggen is toch de 
belangenbehartiging. En hiervoor onderhouden we via de Kring en de 
Seniorenraad (SR) contact met de gemeente. De SR is een belangrijk 
maar vrij onbekend orgaan, soms staat er een berichtje in de KBO-er, 
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maar de meeste mensen weten niet wat die SR nou precies doet. Via de 
Kring kunnen we als KBO-aandachtspunten in de SR inbrengen, 
evenals de leden van PVGE en ook onafhankelijken, en de SR gaat 
hierover dan in gesprek met de gemeente. Bijv. de financiering van de 
opleiding voor belastinghulp en ondersteuning bij 
keukentafelgesprekken werd eerder betaald door de Provincie, maar dat 
is nu gestopt. Omdat we deze belangenbehartiging als speerpunt zien 
gaat KBO-Brabant dit komend jaar financieren (€ 2,5 ton), maar we 
hopen toch dat via de SR de gemeente ook het grote belang hiervan zal 
inzien en dit in de toekomst wil steunen. 
Vorig jaar is er ook weer een Senioren dag geweest en die werd vooral in 
Veldhoven-dorp zeer goed bezocht dankzij alle inspanningen van onze 
afdeling. 
Een ander project waaraan we hebben meegewerkt is Veldhoven 
dementie-vriendelijk te maken. Mensen blijven steeds langer thuis wonen 
en dat brengt mee dat we steeds vaker te maken krijgen met mensen in de 
“niet-pluis fase”. Maar als de omgeving weet wat er aan de hand is en hoe 
ermee om te gaan, kunnen deze mensen nog jarenlang rustig thuis blijven 
wonen. SWOVE is de kartrekker op dit gebied, ze hebben een 
Dementiecafé voor mantelzorgers opgericht (zie de folders die ik straks zal 
uitdelen) en dit Dementiecafé bestaat op 15 mei al 5 jaar. 
Een andere activiteit zijn de z.g. Verwardagen, vorig jaar gehouden in de 
Kromstraat, dit jaar in het Citycentrum. SWOVE organiseerde hierbij weer 
een infoavond voor winkeliers, waarna tijdens de Verwarde mensen als 
winkelklant speelden dat ze dementerend waren en dat een informant dit 
dan daarna met het winkelpersoneel besprak. Ook werden er flyers en 
dementiewijzers uitgedeeld en dit was een groot succes. Het heeft 
SWOVE samen met de ouderenbonden veel voorbereiding gekost, ook 
van onze afdeling hebben een aantal mensen hieraan meegewerkt, maar 
dat hebben we er graag voor over gehad, het is belangrijk dat hiervoor 
meer begrip ontstaat. 
Het programma voor de Senioren dag zal dit jaar iets minder uitgebreid 
zijn. 

 De website voor de Seniorenraad en van KBO-Brabant is aangepast.  
 Op de website van de SR staan de doelstellingen van de SR. De SR    

geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en het is een 
goede mogelijkheid de senioren bij allerlei zaken te betrekken. Daarom 
willen we ook aan jongere senioren vragen om mee te doen, het is 
belangrijk dat we die erbij betrekken, dat ze gaan inzien hoe belangrijk 
hun betrokkenheid is. Dat dat ook leeft in Veldhoven is wel te zien aan 
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de grote opkomst van de nieuwe Seniorenpartij bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen.  
Maar de Seniorenraad is politiek onafhankelijk, dat is ook belangrijk. 
Daar maken we ons sterk voor ouderenadviseurs en 
cliëntondersteuners en de hulpen bij het invullen van de belasting, Zij 
moeten allen goed opgeleid zijn om de mensen die hun hulp echt hard 
nodig hebben een onafhankelijk advies te kunnen geven.  
 

9. Pauze. 
En dan is het nu eindelijk tijd voor de  pauze, De leden van de 
feestcommissie hebben al aan iedereen een consumptiebon en een lot 
uitgedeeld. 
 

10. Huldiging jubilarissen 
Dit jaar hebben we 26 leden die al 25 jaar lid zijn. 13 van hen zijn hier 
aanwezig en zitten hier vooraan rond deze tafels, degenen die niet hier 
aanwezig zijn zullen thuis gehuldigd worden door een afvaardiging van 
het bestuur. 
Gerard merkt op dat we blij zijn met al deze jubilarissen, zij hebben de 
afdeling Veldhoven-dorp in stand gehouden en groot gemaakt. Zelf 
kent hij weinig van deze mensen, wel van gezicht maar niet 
persoonlijk, dus is het lastig om iedereen persoonlijk toe te spreken 
zoals Lau dat altijd deed. Maar hij wil iedereen van harte feliciteren met 
dit jubileum en namens KBO-Brabant een oorkonde, een envelop met 
inhoud en de dames een bloemetje en de heren een fles wijn 
overhandigen. 
 

11. Mededelingen door de voorzitter 
De voorlichtingsbijeenkomst over Veiligheid in en rond het huis op 17 
april van 14.00 tot 16.00 uur in D’n Bond gaat door, u bent allen van 
harte uitgenodigd. 
Of de Verkeersworkshop op 13 april, gegeven door Hans Wenting, 
door kan gaan is nu niet duidelijk. Als u zich daarvoor aangemeld  
 

 
had kunt u het beste donderdag 13 april na 12.00 uur Dely even                
bellen.  
 

12. Loterij 
Dan is het nu tijd voor de loterij en hiervoor hebben de winkeliers hier in 
de buurt weer heel mooie prijzen en waardebonnen beschikbaar 
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gesteld, waarvoor onze hartelijke dank. Vervolgens trekt Gerard, als 
voorzitter van de Feestcommissie, de lootjes. Er  
worden weer veel mensen blij gemaakt, waarvoor hartelijk dank aan de 
schenkers. 
 
 

13. Dankwoord en Sluiting door de voorzitter 
Tot slot bedankt de voorzitter iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid en 
bijdrage aan de vergadering. We moeten het samen doen, het komt niet 
vanzelf. We hebben gisteren nog heel wat moeten improviseren en blij dat 
het goed gegaan is. En bedankt Feestcommissie met het team van 
vrijwilligers voor de organisatie van deze geslaagde middag. Ook Pierre en 
Ineke van D’n Bond heel erg bedankt! En dan nu weer door naar de 
volgende activiteit, we gaan nog heel veel gezellige en leuke dingen doen 
dit jaar! 
En hiermee is de vergadering (om 16.00 uur) gesloten. 
 
Voorzitter: Gerard de Wilt    notulist: Titie Mol 
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Jaarverslag  KBO-acties 2018 
 

 
Per 31 december 2017 was het ledenaantal 749. Door 
overlijden, opzegging en verhuizing maar gelukkig ook 
nieuwe aanmeldingen komen we op 31 december 2018 uit op 
740 leden. 
 
BESTUUR 
 
Het bestuur was op 1 januari 2018 als volgt samengesteld: 
Voorzitter   : Gerard de Wilt 
Vice-Voorzitter  : Ria Donkers 
Secretaris  : Dely Vialle 
2e secretaris  : Titie Mol (ad interim) 
Penningmeester  : Hub Lodewijks 
2e Penningmeester : Hans Wenting 
Ledenadministratie : Ad van Amelsfort 
Leden     Ben Schellekens 
        Gerry van Tuijl-Engelen 
      Lau Donkers  
 
Aftredend bestuursleden waren Hans Wenting en Dely Vialle. 
Beiden waren herkiesbaar. 
Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld zodat 
beiden zijn herkozen. 
 
Helaas zijn beide bestuursleden gedurende dit jaar ons 
ontvallen 
In juni is Hans Wenting overleden. Hans was een steunpilaar 
van onze vereniging en zal zeer gemist worden.  
En eind oktober krijgen we wederom verdrietig nieuws dat 
onze secretaris Dely Vialle is overleden. Weer een zeer 
betrokken lid van het bestuur die we moeten missen. 
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Wij herdenken natuurlijk ook alle andere leden die ons in 
2018 zijn ontvallen. 
 
 
Onze activiteiten blijven door het jaar heen redelijk hetzelfde. 
De ontspanningsactiviteiten blijven enorm belangrijk maar ook 
is onze afdeling structureel bezig met de belangenbehartiging 
van senioren in onze gemeente.  
 
Vanuit het bestuur gaan we een maandelijkse Column schrijven 
in de KBO-er  om u op de hoogte te houden over het reilen en 
zeilen binnen de bestuursvergadering. 
 
Eenmaal per maand zijn er verschillende leden bezig met het 
verzendklaar maken van onze KBO-er.  Op het eind van 2018 
is deze KBO-er totaal in het nieuw gestoken en krijgt u nu een 
frisgroen blad op de deurmat. Hulde hiervoor aan Ad van 
Amelsfort 
 
Om de twee weken is er op zondag een inloop middag om 
lekker bij te kletsen. Deze middag wordt door de bezoekers erg 
op prijs gesteld. 
 
Op 2 januari was er de bekende Nieuwjaarsbijeenkomst.  Altijd 
een fijn moment om elkaar te ontmoeten en om elkaar het 
beste te wensen voor het nieuwe jaar. 
Ook de middag in het Paviljoen van de ijsbaan ( Echt 
Veldhovenz ON ICE) is weer erg gezellig verlopen. 
 
Op 26 januari was de vrijwilligers middag. Het bestuur vindt het 
erg belangrijk om deze mensen te bedanken voor hun tijd en 
inzet.  
 
Op 9 februari vierden we Carnaval. Ditmaal onder leiding van 
Prins Franklin 
De beentjes gingen flink van de vloer en er werd een lekker 
drankje  bij gedronken. 
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Op 23 maart hebben we de gezondheidsdag georganiseerd. 
Tijdens deze middag kon u een traject volgen om te zien hoe 
het met uw gezondheid stond. Diegene die op deze middag 
aanwezig waren hebben deze als zeer waardevol ervaren. 
Vanaf April is het fietsen weer begonnen. Deze activiteit mag 
op veel belangstelling rekenen. 
 
Op 6 april was de jaarvergadering. Naast de normale 
agendapunten werden de aanwezige jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Er waren dit jaar maar liefst 26 jubilarissen. 
Degene die aanwezig waren hebben de oorkonde en een 
attentie ontvangen. De andere zijn thuis gehuldigd.  
 
Dit jaar is er ook weer de RABO-Clubkas Campagne. We 
gaan hiervoor stemmen werven om een zo hoog mogelijk 
bedrag bijeen te krijgen. 
 
Het Oranjebal is op vrijdag 20 april al gevierd. Dit bal is zo 
populair dat we niet konden wachten tot de 27e ! 
 
Gelukkig heeft de KBO-Brabant een nieuwe voorzitter 
gevonden in de persoon van Leo Bisschops. 
 
In het najaar zijn we druk geweest met het toepassen van de 
wet op de privacy. Naar aanleiding van de nieuwe wet 
moeten we een paar aanpassingen doen in wat betreft 
publicaties in de KBO-er en op de site. Ook moeten we 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Gelukkig deden 
wij dit al.  
  
In oktober hebben we de 2e senioren dag georganiseerd. 
Door heel de Gemeente Veldhoven waren activiteiten 
gepland.  Onze afdeling heeft zichzelf gepresenteerd in D’n 
Bond. 

 
Het computercafé komt langzaam weer op gang nu onder 
leiding en volle toewijding van Frans Dijkhoff. 
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In oktober verwelkomen we onze nieuwe secretaris in de 
persoon van Ad Michielsen. Wij zijn erg blij met zijn komst. 
Een vast aanspreekpunt is erg belangrijk voor een organisatie 
als de onze. 
 
In december is er weer een supergezellig Sinterklaasmiddag 
georganiseerd door onze feestcommissie. De opkomst en de 
complimenten waren goed. 
 
Ook de jaarlijkse adventsviering is weer drukbezocht met daarna 
nog een prettig samenzijn onder het genot van een lekkere 
lunch. 
 
Dan waren er in 2018 nog drie mooie en goed bezochte 
busreizen door reiscommissie georganiseerd te weten; 
       19  april naar Barnveld 
     12  juli naar Volendam 
     27  september naar Enkhuizen 
  
Het bestuur dankt alle leden voor het vertrouwen, en de 
ontvangen steun die we in 2018 mochten ontvangen. 
Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, bezorgers 
van de KBO-er en  
Bezoekers van onze 80-plussers. Als we ook in 2019 weer op 
uw steun/medewerking mogen rekenen zien wij de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.  
 
Mvrgr Gerry van Tuijl 
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KBO VELDHOVEN DORP  ZONDERWIJK “T LOOK 
Organiseert op DONDERDAG  11 APRIL 2019 EEN  
BUSREIS  NAAR LEERDAM   
 
PRIJS    
€ 61,80 p.p  Incl Attentie Chauffeur +Reisverzering  
 
Vertrek opstapplaatsen 
 
1ste  08.00 PLAATSE 
                                                   
2de   08.05 PALADIJN 
 
3de   08.10  MIRA  
 
 
1 ste Ontvangst met koffie 1x gebak in Glasmuseum 
 
2 de  EXURSIE met gids in Glasmuseum 
 
3 de BLOESEMTOCHT RONDVAART met  KOUD&WARM 

BUFFET 

4 de Even vrij om Leerdam te bekijken  
 
5 de KOFFIE TAFEL incl Kroket 

 
Inschrijven op Dinsdag  26  MAART  2019 om 13.00 in 
D’n BOND  
Indien nodig  rolator meenemen kan onder in de bus 
BUSREIS  GAAT DOOR BIJ  MINIMAAL 48 PERS  
maximaal 59 pers vol 
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Inschrijf Formulier Busreis.               NR:                               
Vertrekdatum : 11- 04 - 2019   
Bestemming  : Leerdam                                                
Inschrijven op  : 26-03-2019   Vanaf: 13.30 uur. 
Naam 1 : _____________________ 
KBO Lid nr.   :    3250________ 

Naam 2 :    _____________________ 

KBO Lid nr.   :    3250______ 

Telefoonnummer: _______ 

Adres: ____________________ 

Naam Introducé : ____________________ 

Geb. Datum Introducé :  _____________________ 

Opstapplaats :      1.De Plaatse.      2.Paladijn.      3.Mira.  

           
 

KRING  KOERSBALTOERNOOI 
 
DONDERDAG 4 APRIL 2019 IN D’OUW SCHOOL IN OELRE 
 
Op Donderdag 4 April 2019 wordt het koersbaltoernooi van de  
KBO Kring Veldhoven georganiseerd door de winnaar van 2018, 
afdeling Oerle. 
Plaats; D’ouw School Oerle. 
Programma: 
• 10.00 uur  Ontvangst deelnemers met koffie of thee. 

• 10.30 uur  Aanvang wedstrijden. 

• 12.30 uur. Lunch  

• 16.00 uur.  Prijsuitreiking.  

Tijden Lunch en prijsuitreiking kan variëren. 

De afdeling die wint moet in 2020 het toernooi organiseren. 
De Organisatie 
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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 : Hr. A. Michielsen, Pegbroekenlaan 36  
  5504 MN Veldhoven tel. 253.57.33 
  E-mail: aggmmichielsen@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 
 

 

http://www.kbo-kringveldhoven.nl/
http://www.kbo-kringveldhoven.nl/
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Mededeling Redactie KBO-er 
 
In verband met, dat er meerdere bedrijven graag in ons boekje 
willen adverteren, en omdat we in de uitgave van Maart 2019 
veel informatie hebben toegevoegd ten behoeve van de 
Algemene Leden vergadering 2019, hebben zijn wij genoodzaakt 
om voor deze maand de algemene informatie te laten vervallen. 
 
Mvrgr 
Ad Michielsen 
Secretaris KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look 
 

 
 


