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VANUIT HET BESTUUR 
 
 

Nieuws uit het bestuur 5 november 2019 
 
Vanochtend begon de vergadering met goed en slecht nieuws.  
Een van onze leden, Lau Donkers, heeft vorige week zijn 60-jarig huwelijk 
gevierd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
Het minder goede bericht betrof de voorzitter; hij is met zijn fiets gevallen 
en heeft er een hersenschudding en nog wat mankementjes aan over 
gehouden. ( Gaat ondertussen weer een stuk beter met Gerard ) 
Gelukkig werd zijn taak vakkundig waar genomen door Ria. 
Meestal als het over de financiën gaat heb ik geen goede berichten, 
vandaag kan ik melden dat we via de Rabo-Clubkas het mooie bedrag van 
€ 523,78  
hebben ontvangen.  Iedereen die gestemd heeft: bedankt! 
Ook hebben we 4 nieuwe adverteerders gevonden zodat we het nieuwe 
jaar met een beetje reserves beginnen. 
Nog meer leuk nieuws; de biljartclub heeft de 1e vrouw verwelkomt. 
Als er een schaap over de dam is…………. 
De biljartclub draait als een tierelier, er is zelfs een wachtlijst voor nieuwe  
biljarters. We gaan proberen om meer tijden te reserveren, zodat er meer 
mensen kunnen biljarten. Ik heb al vaker aangegeven dat de KBO niet 
alleen een gezellige club is maar ook een belangenvereniging. Denk 
hiervoor aan de inzet met betrekking tot de pensioenregelingen, zorgkosten 
etc. In de toekomst gaat u hier meer van horen. U zult ook vaker het woord 
BELANGENVERENIGING gaan horen. 
Dit in plaats/samen met het gebruikelijke woord: KBO. 
 
Er is ook weer gesproken over ledenwerving. Het blijft belangrijk om 
nieuwe leden te werven. Ook voor de jongere “oudere” kan de KBO iets 
betekenen. 
We proberen onze activiteiten af te stemmen op verschillende leeftijden. 
Het was een vergadering met veel variatie in onderwerpen. 
Hebt u eens iets op uw lever, laat het ons weten. 
 
Groetjes, Gerry van Tuijl-Engelen 
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          Namens het bestuur willen wij alle leden van de 

KBO Veldhoven-Dorp,Zonderwijk,’t Look fijne 

feestdagen wensen en een gezond 2020. 

 

Hierbij willen wij U ook allen uitnodigen voor de 

Nieuwjaarsreceptie op 

Donderdag 2 Januari van 

14.00 uur tot 16.00 uur. 

                                     Plaats; Dn Bond 
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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.).   

     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  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. 
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud) 
 

Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur 
Elke zondag om de 2 weken   
8 dec en 22 dec. 
 
Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het  

       KBO-koor “Zingen houdt jong”  
Elke 3de donderdag van de maand.  
Volgende bijeenkomst 19 dec. 

   
NIEUWE LEDEN 

     Mevr. E. Riemens – Steensma; Mevr. M. Scheepers 
       Mevr. N. Versteeg. Mevrouw M. Diepens-v.d. Rijt 
       Heer W. Scheepers 
                                    OVERLEDEN 
       De heer H. Langenhuizen; De heer J. Hekker 
        Mevr. van Aspert-Hendriks 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN DEC 2019 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dames Dames Heren

W. Visser- Bosch.

A. Vialle-Sloots.

C. Tops.

A. Stoop-van de Borne.

A. Smets-Buijsman.

A. Vialle.

J. van Vlokhoven.

M. Willems-ter Bogt.

A. van de Wildenberg-

J. Waarma.

C. van Rossum.

P. Seuntiëns.

J. Smoor.

M. Thomassen.

P. Verhagen.

C. Joosten.

C. van Kasteren.

H. Kruize.

E. van Lierop.

L. Mansveld.

M. Linsen.

A. Adriaans.

M. van de Broek.

G. Couwenberg.

T. Cronenburg.

J. van Deijck.

C. van Eekert.

H. Fasen.

C. Feijen.

F. Geerlings.

J. van Gompel.

H. Gorissen.

A. Hoeks.

H. van 't Hof.

A. van Hooff.

A. Kreijveld-Rommelse.

W. Lammers-Krul.

J. van de Langenberg-

J. Lemmens-van Haren.

P. Lier-Vermeltvoort.

D. Moonen-Simons.

J. Lommers-Geraedts.

W. Bartels-Vogels.

M. Beljaars-

N. Borgers-Oeghoede.

L. Dingen.

J. Donkers-Janssen.

T. Ekelhoff-van de 

C. du Floo-Nelissen

C. Janssen-Bakermans.

C. Julicher-Dijckmans.

M. van Kasteren-

E. Kockx.

J. Kox-Verschuuren.

T. Aarts.

M. Nooijen.

M. Paymans.

P. Rombouts-van 

E. van de Sanden-

B. Sleegers-Jansen.

J. van Amelsfort.

T. Schippers.

A. Schoofs-van Asten.

C. Schouten.

A. Sleegers-Jacobs.

A. Sleegers-Groenen.
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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%) 
-- 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, Computer benodigdheden 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%) 

     - De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%) 

     - Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid (alleen bij Sanitair) (10%) 

 

  
Een moderne “koffiekrans” 
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Sinds jaren is er in D’n Bond op zondag een inloopmiddag voor 
iedereen die het gezellig vindt om even onder de mensen te zijn. In 
de begin jaren was er erg veel belangstelling voor deze activiteit.  
Op dit moment loopt het aantal bezoekers erg terug. Omdat we  
( de KBO ) de ruimte huren en er op zondag personeel moet komen 
hangt er een flink prijskaartje aan deze bijeenkomsten. 
Omdat we het belangrijk blijven vinden dat mensen elkaar kunnen 
blijven ontmoeten ben ik begonnen met het opzetten van een soort  

“koffiekransje” 

.  
Ik heb bij mij in de buurt een brief rondgebracht met daarin de 
uitnodiging om op 9 oktober bij mij thuis op de koffie te komen. 
Er zijn toen 7 personen gekomen. Ik heb toen uitgelegd dat we graag 
meerdere van zulke groepjes willen oprichten. De deelnemers 
kunnen dan zelf beslissen wanneer en waar ze bij elkaar komen. Als 
het een succes blijkt kunnen we als KBO ook een financiële bijdrage 
geven voor koffie/koek. 
Mijn gasten waren enorm positief en hebben na deze ochtend al 2 
keer samen afgesproken.  Het is een gemengd groepje met mannen 
en vrouwen. Ik heb gevraagd of ze liever alleen mannen of vrouwen 
in de groep willen maar nee, door elkaar geeft een andere dynamiek 
vinden ze. 
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De gespreksonderwerpen variëren nogal, het gaat van een serieus 
net zo makkelijk weer naar een  luchtig onderwerp.  
Je moet ergens beginnen met een nieuw plan dus mijn eigen buurt 
was makkelijk voor me. Voor mijn volgende groep ga ik uitnodigingen 
rondbrengen rondom de Kerkakkerstraat.  
Als ik hier weer een paar mensen bij elkaar krijg laat ik het weten. 
Wilt u zelf een gezelligheidsgroepje oprichten bel me gerust,  
Ik kan dan helpen met de uitnodigingen etc.  
 
Wordt vervolgd, 
Gerry van Tuijl 
 
040-2542400 
06-25471416 
 
 

 
 

Dringende Oproep ! 
 
De fietsclub van onze K.B.O.-afdeling, De Kempenrijders, is dringend 
op zoek naar begeleiders. 
Vrijwilligers welke een groep fietsers kan begeleiden en eventueel 
ook mede een route kunnen uitzetten.  
Meer informatie kunt u krijgen van Rinie Schoenmakers. 
Tel: 06 49864879. 
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KERSTVIERING 
 

Op vrijdag 20 december 2019  Kerstviering in d’n Bond. 

Met medewerking van de liederentafel. 

En Madeleine en Joke die een kerstverhaal en of gedichten voordragen. 
 
 

 
 

 

De Dommelzaal is open vanaf 10.30 uur. 

De Kerstviering begint om 11.00 uur. 

 Samen genieten we van een gezellige en smakelijke koffietafel. 
 

 
U kunt zich opgeven op dinsdag 10 december van 13.00 tot 14.00 uur in 

Dorpshuis D’n Bond. 

De bijdrage is € 7,50 

Te voldoen bij inschrijving op 10 december (graag gepast). 
 

 
Feestcommissie 
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Goede voornemens. 
 
Ben je ook al bezig met wat u in januari wil gaan veranderen? Ga je ook weer vol 
goede moed beginnen met goede voornemens? Nummer 1 bij deze voornemens is 
bij veel mensen ‘gezonder worden’. Gezonder worden doe je niet zomaar 1, 2, 3. Wat 
je vaak ziet in januari is dat mensen zeer fanatiek beginnen met minder eten en meer 
bewegen. Dit houden ze dan een week of 2-3 vol en dan wordt het moeilijker en 
zwaarder en valt men terug in de oude gewoontes. Sterker nog, vaak gaat men dan 
juist meer eten! Je hebt je immers een paar weken uitgehongerd.  
Veel beter is het dus om met mate alles te veranderen. Ga een beetje minder eten en 
meer bewegen. De beste regel om echt af te vallen of op een gezond gewicht te 
komen en te blijven is nu eenmaal dat je de calorieën die je door de dag opneemt er 
ook weer door middel van beweging eraf krijgt. Je zult zien dat met wat kleine 
aanpassingen in je voedings- en beweegpatroon veel te bereiken is.  
Nog een valkuil: verwacht nu niet als je dit gaat doen, dat je binnen twee weken kilo’s 
kwijtraakt. Ook dit is een langer proces waarin je jezelf steeds fitter gaat voelen en 
meer energie gaat krijgen. De echte resultaten zul je wellicht pas na een maand of 
drie duidelijk gaan zien. Het voordeel is wel dat je dit patroon ook veel gemakkelijker 
vol kunt houden. Hierdoor pas je langzaam je levensstijl aan.  
Graag wil zwembad Den Ekkerman jullie helpen door een gratis beweeg les aan te 
bieden. Als je dit bericht 
meebrengt, mag je in de 
maand januari één keer 
gratis met onze 
beweeglessen mee 
komen doen. Na deze les 
kun je zelf beslissen of je 
hiermee doorgaat. Je 
kunt dan per les betalen, 
maar je kunt ook (tegen 
een goedkoper tarief) een 
10- of 20 lessenkaart 
aanschaffen om echt het 
verschil te gaan maken.  
Graag zien we jullie in januari bij één van onze beweeglessen. Voor het schema van 
de lessen kunt u kijken op www.denekkerman.nl of bellen met de receptie: 040-
2535250. We hebben elke dag op verschillende tijdstippen verschillende soorten 
beweeglessen. Voor ieder wat wils dus. Mocht u liever een persoonlijk adviesgesprek 
hebben, dan kunt u een afspraak maken met  
Angela van den Bogaert, hoofd beweeglessen.  
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DRY NEEDLING 
 
Dry needling is een veilige behandelmethode waarbij met een naald in 
verdikkingen van een spier wordt geprikt. Graag wil ik u wat meer vertellen 
over deze methode welke tegenwoordig steeds vaker wordt toegepast in 
aanvulling op de normale fysio- of manueel therapeutische behandeling. 
 
Bij dry needling (DN) wordt, zoals de naam al zegt, gebruik gemaakt van 
“droge” naalden. Dit betekent dat er geen vloeistof in het lichaam wordt 
gebracht. 

 
Vaak zien mensen een raakvlak met de meer bekende behandelvorm 
acupunctuur.  Enerzijds is dit terecht omdat we gebruik maken van 
dezelfde dunne naalden. Anderzijds bestaat er een groot verschil, omdat 
we met DN de naalden kort in een triggerpoint van een spier prikken, daar 
waar acupunctuur energiebanen probeert te beïnvloeden door de naalden 
oppervlakkig en langdurig op verschillende plekken in het hele lichaam te 
plaatsen.  
Laat ik nog wat dieper ingaan op de bij dry needling zo belangrijke 
triggerpoints. 
De definitie van een triggerpoint is een overgevoelige en voelbare 
verharding in een spier. Ik denk dat u bij uzelf ook vast wel eens een 
pijnlijke “spierknoop” kunt vinden. Soms hebt u daar geen hinder van, wij 
noemen dat een latent of passief triggerpoint. Maar veelal is dit wel het 
geval en in sommige gevallen bestaan deze pijnpunten al een hele lange 
tijd en vormen ze onderdeel van een klacht. Het ontstaan van deze 
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triggerpoints is vaak lastig; ze kunnen ontstaan op verschillende manieren, 
zoals: door een verkeerde beweging, bij een langdurig verkeerde houding, 
langdurige overbelasting, beschadiging van (omliggende) weefsels maar 
ook door psychologische factoren zoals spanningen en stress.  
Een triggerpoint kan zich uiten in pijn en stijfheid in een spier, 
bewegingsbeperkingen in de bijbehorende gewrichten, verminderde kracht, 
tintelingen en pijnontwijkend (anders) bewegen.  
Mocht u zich melden bij uw fysio- of manueeltherapeut met klachten aan 
uw spieren, dan zal deze allereerst onderzoeken of de spieren ook de pijn 
veroorzaken en of behandelbare triggerpoints te vinden zijn. Behandeling 
middels dry needling is gericht op het uitschakelen van die triggerpoints 
door er kortdurend een naald in te prikken. Als het triggerpoint wordt 
aangeprikt kan het zijn dat de spier zich kort aanspant en er een 
kortdurende pijn voelbaar is, in sommige gevallen voelt de patiënt niets. Na 
het prikken ontspant de spier zich volledig en kan er direct makkelijker 
bewogen worden.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn of dry needling uw klachten ook kan 
verhelpen?  
Of wilt u meer informatie over deze behandelvorm? Neem dan contact op 
met Fysiotherapie Veldhoven Zuid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens mijzelf en mijn collega’s, 
 
Eefje Heinen 
Manueel Therapeut, Fysiotherapie Veldhoven Zuid 
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Veldhovens nieuwjaarsconcert in Mediterraanse sferen. 

In de doorgaans koude winterperiode neemt het Veldhovens Muziekkorps u dit keer 
tijdens dit nieuwjaarsconcert mee op een muzikale reis naar de landen rond de 
Middellandse zee. 
Degenen die de voorgaande nieuwjaarsconcerten van het VMK heeft bezocht weet 
dat deze concerten bol staan van muziek, zang en dans. 
 
In 2014 begon het VMK met een nieuwjaarsconcert in Weense sferen wat meteen 
een enorm succes werd met een uitverkocht theater de Schalm. Later volgden de 
thema’s in Keltische sferen en in circus sferen. Mede op verzoek van het publiek zijn 
er inmiddels twee uitvoeringen te weten op zaterdagavond 18 en zondagmiddag 19 
januari. 
De middagvoorstelling biedt ouderen die ’s avonds niet graag van huis gaan, 
en ouders met kinderen de mogelijkheid de voorstelling te bezoeken. 
 

Gevarieerd programma 

Naast het harmonieorkest zal ook de slagwerkgroep weer hun bijdrage leveren, wat 

garant staat voor een stukje spektakel. Immers de standaard trommel heeft plaats 

gemaakt door een keur aan slagwerkinstrumenten. 

Voor de dans heeft het VMK goed ervaringen mat dansschool Le Haen o.l.v. Sabine 

Franssen. In hun sierlijke kleding zorgen zij voor sierlijke bewegingen op het podium. 

Uiteraard is de Veldhovense ‘Vocalgroup Just ‘Us’ o.l.v. Angelo Smulders ook dit jaar 

weer van de partij. Met hun unieke stemgeluid en sound weten zij keer op keer het 

publiek te boeien. Just Us zingt zowel solo alsmede met het orkest. 

Nieuw dit jaar is de medewerking van “jeugdtheaterschool Wensmuziek” o.l.v. Wendy 
de Proost. 
Deze groep jongeren vormen de rode draad tussen de diverse muziekstukken met 
hun acts, zang en dans op verrassende wijze. 
 

Op reis 

Wij nemen u via België en Frankrijk  mee op reis naar de landen rondom de 

Middellandse zee. Wat deze landen gezamenlijk hebben is hun mediterrane klimaat, 

zon en temperament. Wat hun uniek maakt is naast de bevolking de sfeer en de 

muziek. Op deze muzikale avond en middag komt dit allemaal tot uiting  in de 

muziek, zang en dans en dat gewoon in ons eigen Veldhoven. 

Kaarten a €19,50 (inclusief een drankje in de pauze) voor deze middag en avond zijn 

verkrijgbaar aan theaterkassa van de Schalm en via www.deschalm.com.   
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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/
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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 
 
Heikant/de Kelen 
Dhr. H. Bukkems Reijenberg 98 254.90.47 
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 Reijenburg 98 254.90.47 
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 
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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. 

KBO 

Computerc@fe 


