John Sweere Wonen

Uitgave: mei 2019

Complete woningstoffering
van Elderenlaan 24a
5581 WJ Waalre
Mobiel: 06 487 687 25
Fax: (040) 23 004 54
E-mail: johnsweere@gmail.com
Voor een vrijblijvende afspraak, bij u thuis
of in onze showroom.

4Maat interieurbouw BV
De Run 8255
5504 EM Veldhoven
Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

66 jaar

De K.B.O.-er
Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

Belangenvereniging van senioren
afdeling

VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

Locht 5 – 5504 KA Veldhoven
Tel. 040 253 31 45

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl

Dorpstraat 16
5504 HH Veldhoven
Tel. 040 - 254 36 36
www.vankasteren.nl
info@vankasteren.nl

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.
Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een
kunstgebit aan huis te laten maken.
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
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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

Feestelijk gebeurtenis voor onze Voorzitter
Gerard de Wilt.
Op vrijdag 27 April viel onze voorzitter Gerard de Wilt de beurt
te eer dat hij voor zijn jarenlange inzet t.b.v. de ouderen in
Veldhoven werd onderscheiden met een Koninklijk lintje.
Uit handen van de Burgermeester Marcel Delhez ontving
Gerard deze morgen een Koninklijke onderscheiding als
“Ridder in de orde van Oranje-Nassau”.
De welverdiende onderscheiding viel Gerard ten eer vooral
voor zijn inzet op het sociaal maatschappelijk gebied voor de
ouderen bewoners binnen Veldhoven en in bijzonder
Veldhoven-dorp.
Ook zijn inbreng in het Dorpscentrum D’n Bond blijven niet
onopgemerkt bij de bezoekers van verschillende verenigingen
en andere activiteiten die hier worden georganiseerd.
Zo ook zijn inzet voor jongeren in Veldhoven waar hij al tien
jaar lang meewerkt aan Echt Veldhovenz On Ice om het
geheel in goede financiële banen te lijden.
Al met al een man die zich volledig inzet voor het welzijn van
jong en oud binnen Veldhoven.
Met deze onderscheiding willen wij dan ook Gerard de Wilt
van harte feliciteren en hopen dat hij zich nog lang kan en blijft
inzetten voor jong en oud in Veldhoven.
Namens iedereen die Gerard een warm hart toedraagt.
Ad Michielsen

Kopy voor het juni- nummer uiterlijk 22 mei inleveren.
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VANUIT HET BESTUUR
Er zijn vandaag 3 bestuursleden verhinderd maar we zetten er met de
rest de schouders onder.
Allereerst wordt er teruggekeken naar de jaarvergadering van 22 maart
jl.
Misschien lag het aan het mooie voorjaarsweer maar de opkomst was
niet zo goed als vorig jaar. Extra dank dus aan diegene die er wel
waren.
De vergadering is goed verlopen, jammer dat een van de jubilarissen er
niet bij was. De andere, 4 dames, hebben genoten van de aandacht en
cadeautjes.
Ook de presentatie van Egi Pellemans is goed ontvangen.
Hij vertelde zeer onderhoudend en duidelijk over “Eenzaamheid” in al
zijn facetten.
Op de agenda staat weer het onderwerp Financiën:
Het blijft een hekel punt. We moeten proberen om de begroting sluitend
te krijgen/houden. Aan de andere kant willen we niet te veel moeten
inleveren op onze gezellige bijeenkomsten en feestjes. We zijn
natuurlijk een belangenvereniging maar staan ook voor het “samen zijn”
Elkaar ontmoeten in diverse omstandigheden blijft een belangrijk
onderdeel van onze identiteit. We hebben besloten om een paar
concessies te doen met betrekking tot het aantal gratis consumpties en
een hogere eigen bijdrage voor sommige activiteiten. Tijdens de
jaarvergadering bleek dat de meesten van u dit begrijpen. Hopelijk is
het resultaat van deze ingreep volgend jaar al zichtbaar op de balans.
De tijd vliegt als het over geld gaat………dus is het snel half twaalf.
Als u graag op de hoogte bent en blijft van onze vereniging lees dan
onze KBO-er en kijk eens op de site.
Groetjes,
Gerry van Tuijl-Engelen
3
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

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.

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.).
Computerc@fé : 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.

5

6

OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud)
Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur
Elke zondag om de 2 weken
Let op ! in mei is er i.v.m. Moederdag maar één inloop middag op
Zondag 19 Mei.

UITNODIGING
INFORMATIE AVOND OVER VEILIG WONEN
VOOR SENIOREN
(georganiseerd door de Seniorenraad Veldhoven)

Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het
KBO-koor “Zingen houdt jong”
Elke 3de donderdag van de maand.,16-mei-2019; 20 juni-2019
NIEUWE LEDEN
Heer T. Michelbrink.
Overleden

Mevr. T. Bucx-Turlings
Dhr. J. Duvigneau.
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 14 mei Route 66 Lange kruisweg 66
Donderdag 13 Juni Creme de la Creme Meiveld 162
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 KBOlid zijn? Probeer ze dan lid te maken.
7

Veilig wonen willen we allemaal.
Maar woont u wel veilig?
Hoe kunt u nog veiliger wonen?
Wat kunt u daaraan doen?
Daar willen deskundigen van ‘Ons Veilig Thuis’ het
met u over hebben. Aan de hand van een door de
KBO gemaakte presentatie wordt op de gevaren in
uw huis gewezen en verteld, hoe u die kunt
vermijden.
Aan de orde komen tips om diefstal, brand en
ongelukjes in huis te voorkomen en om
comfortabeler te wonen en je veilig te weten met
hulp van je sociale netwerk.
Deze infoavond wordt gehouden in ’t Tweespan, Mira
2, Veldhoven-Zonderwijk, op donderdag 13 juni
aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). De
toegang is gratis, evenals de koffie en de thee.

U bent van harte welkom!
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN JUNI 2019
Dames
J.Boogers-Jacobs,
A.M. van den Boom-de Cock,

Dames
N. Schellekens-Mikkers,
J. Seuntjens-Molenaar,

J. Bazelmans,
H. Bolder,

O. Boon-Kamstra,

I. Smits-Kuipers,

G. van Brakel,

A. van Buel-W ijnhoven,

A. Soetens-van den Heuvel,

L. den Brok,

M. Bust-Lipsch,

W . Sweegers-van Mol ,

B. Buiting,

P.J. Camerik-Toorop,

J. Tijs-Gijbels,

P. Dirks,

G. van der Donk-van Akere,

J. van de Ven,

W . Gijzen,

L. Doreleijers-Kramer,

A.Verhagen-W elten,

D. de Graaf,

J. Eeftink-Oosterveer,

R. Voet-v.d.Heijden,

R. Gudden,

W . Erven-Reuvers,

P. de Vos-Crooymans,

J. Hekker,

I. Frericks-Damstra,

M. van de W aterlaat,

J. Hubers,

A. van Gompel-v.Kasteren,

L. van Hulst,

J. Heeren-v.d.Boogaard,

Ch. Van Kasteren,

A. Heesterbeek-Bierens,

A. Kouw enberg,

A. Hekker-v.d.Honing,

A. Lavrijssen,

M. Heller,

H. Liebregts,

J. van de Hoek-van. Schijndel,

L. Meelen,

H. Hoeks-Dingen,

J. van der Meeren,

W . van 't Hof-v.Vlokhoven,

T. Meulenbroeks,

A. Hovener-Raymakers,

J.M. Mol,

N. de Jong de Jong,

H. van Moll,

E. Van de Kerkhof,

P. van de Nieuw enhoff,

A. Kw inten-Keeris,

P. Olijslagers,

J. van Laarhoven-Kauw enberg,

A. van de Pas,

P. Lathouw ers-v.Sprang,

F. Peters,

H. van Meer-Zweerts,

W . Sanders,

M. van der Mierden-Evers,

A. Smeets,

G. Nouwens,

F. Wilbrink,

J. Sanders-Peters,
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Heren

H. de W it,

10

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 videobanden in Dvd’s)
- v.d.Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven
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Aansluitend op het Thema “eenzaamheid” zullen de komende
maanden enkele voorbeelden worden geplaatst.
Ik kwam alleen te staan
Toen mijn partner onwel werd tijdens het autorijden en overleed,
kwam ik alleen te staan. In het begin stond iedereen voor me klaar,
maar dat hield na enige tijd op. Toen begon ik me enorm eenzaam
te voelen.
Niet alleen was degene weggevallen met wie ik een hechte relatie
had en alles deelde, ook mijn sociale netwerk brokkelde af. De
contacten die mijn partner en ik hadden, waren vooral stellen. Bij hen
merkte ik na een tijdje dat ik aansluiting miste. Deels omdat ik alleen
was en deels door de heftige gebeurtenissen in mijn leven. Het ging
alleen nog maar over het overlijden van Erik. Ik vroeg me af waarom
het ineens niet meer prettig was als ik alleen langskwam.
Ook bleven vrienden weg omdat zij bevriend waren met mijn partner
of omdat ze niet met de situatie konden omgaan. Mensen die ik
voorheen twee keer per week zag, kwamen na vier maanden weer
een keer langs. Vrienden die ik hiermee confronteerde schrokken
daarvan, want zij waren zich hier niet bewust van. Maar vervolgens
veranderde er niets, dus toen haakte ik op een gegeven moment zelf
ook af.
Eetclub
In het eerste jaar na het ongeluk heb ik meer wijn gedronken dan in
mijn hele studententijd. Naast de rouw om Erik voelde ik me
somber, alleen en onbegrepen.
Na ongeveer een jaar barstte ik tijdens het avondeten in huilen uit en
nam ik me voor mijn situatie te veranderen. Toen ben ik op zoek
gegaan naar gelijkgestemde, vrijgezelle mensen in mijn omgeving,
zoals mijn achterbuurman en een collega. Hen nodigde ik uit voor
een eetclub. Geen culinaire hoogstandjes, gewoon een
eenpansmaaltijd op tafel en volwassen gesprekken. Het deed me
goed om niet alleen maar met mezelf bezig te zijn en mijn leven weer
in eigen hand te nemen. Langzaam krabbelde ik op.
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Leven op de rit
Drie jaar na het verlies van mijn partner had ik mijn leven weer op de
rit. Na het oprichten van de eetclub ging ik weer mensen opzoeken.
Ik kwam weer in contact met een kennis die vroeger bij mij in de straat
woonde en zij heeft mij min of meer op sleeptouw genomen. En
daardoor kreeg ik zelf ook weer zin om andere dingen te gaan
bedenken. Zo vroeg ik bijvoorbeeld soms via Facebook of iemand
iets leuks wilde doen, zoals naar de film.
Eenzaamheid overwinnen
Mijn eenzaamheid werd vooral veroorzaakt doordat ik aansluiting
miste bij de mensen in mijn omgeving, door onbegrip. Het zou goed
zijn als eenzaamheid bespreekbaar wordt. Mensen weten niet dat
eenzaamheid veel dichterbij is dan zij denken en dat zij er zomaar
zelf mee te maken kunnen krijgen. Ik was me destijds zelf niet eens
bewust van het feit dat ik zo eenzaam was, dat drong achteraf pas
tot me door. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat eenzaamheid
te overwinnen is door je bijvoorbeeld te omringen met
gelijkgestemden die je situatie begrijpen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie of voor hulp op:
 www.eenzaam.nl.
 www.eentegeneenzaamheid.nl.
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Dementie café Veldhoven 14 mei 2019

Thema: rechtsbescherming ? Waar heb ik recht op?
Bij dementie komt de getroffene, maar zeker ook de directe omgeving ,
voor veel moeilijkheden te staan. Het is zwaar om met de ziekte om te
gaan, maar er komen helaas ook zakelijke en juridische vragen bij.
Op deze avond gaan we in gesprek hierover met BSR (Bureau Sociaal
Raadslieden) voor het belang van het vroegtijdig regelen van zaken.
We gaan praten over geldzaken, consumentenzaken, personen-en
familierecht, arbeidszaken en overige.
Want hoe regel je dat belangen goed beschermd worden? Hoe
voorkom je misbruik? Hoe regel je je administratie, hoe voorkom je
ruzie en of misbruik? Etc.…
Dit ter bescherming van degene met dementie en zijn naaste omgeving.
Waar; 14 mei 2019
Hoe laat; de zaal is open vanaf 19.00 uur Het programma start om
19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Waar; restaurant de Berkt, Wilgeman 1 5507 LG Veldhoven
Inlichtingen, voor meer informatie kunt u op werkdagen terecht tussen
9.00 en 12.00 uur contact opnemen met SWOVE; Carolien van der
Heijden 040-2540066 of per mail: info@swove.nl
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Veel succes met het puzzeltje van de maand Mei.
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INFORMATIE-ADRESSEN
OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN
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

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look
Dhr. G. de Wilt
De Dam 11

Telefoon
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
Dhr. T. Tuijtelaars

Reijenberg 98
Parklaan 83

254.90.47
787.35.18

CLIENTËNONDERSTEUNERS
Corry Pollemans
Huub Bukkems
Alien Kikkert–Heutink
Olga Grootveld

254.96.43
254.90.47
253.61.38
253.54.84

Namens de KBO
Namens de KBO
Namens de PVGE
Namens de PVGE

BELASTINGINVULHULPEN
Dhr. H. Bukkems
Dhr. E. Colnot
Dhr. R.v.Lisdonk
Dhr. H. Hoffand
Mevr. T. Louwers
Dhr. A. Lueb
Dhr. P. Seuntiëns
Dhr. T. Tuijtelaars

Reijenberg 98
Berg 80
Biezenkuilen 90
Bovenhei 66
Ligt 45
Hunnenberg 13
De Geelgieter 5
Parklaan 83

254.90.47
254.05.97
06.19665612
254.42.59
253.60.65
253.02.30
251.03.40
787.35.18

Contactpersoon team Belasting invulhulpen: 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 verandert
de laatste jaren erg sterk. Waar kunt u wel of geen aanspraak 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 belemmering
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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KBO
Computerc@fe
Heeft u dat nou ook?

Windows 10 heeft voor veel gebruikers heel wat vraagtekens.
Blijf hier niet mee zitten.
Kom gerust langs.
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.
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