John Sweere Wonen

De K.B.O.er

Complete woningstoffering

februari 2020

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

67 jaar

Belangenvereniging van senioren
afdeling
Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

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. Marjan Mikkers, tel.nr. 06 46086753
Kopij voor het maart- nummer uiterlijk 22 feb inleveren.
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VANUIT HET BESTUUR

Welkom op de vernieuwde website van de afdeling KBO
Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’ Look.
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt vanuit KBO Brabant aan het
vernieuwen van de website. Deze is op 1 jan 2020 ingevoerd.
Zo ook zijn de websites van alle afdelingen naar deze nieuwe vorm
aangepast.
Dus ook onze afdeling heeft de nieuwe website uitstraling en is
aangepast naar de nieuwe vorm.
Hiervoor gaat onze dank uit naar Jos Sweegers en Ad Hoeks die dit
binnen onze afdeling voor hun rekening hebben genomen en
hebben gezorgd dat de uitstraling maar ook inhoudt goed is.
Dus ga naar die nieuwe website www.kbo-veldhoven.nl en kijk wat je
er allemaal kunt vinden. Wanneer er zaken zijn die mogelijk ook een
plaatsje verdienen op de website laat dit dan even weten.
We kunnen dan binnen het bestuur bepalen hoe en of dit kan worden
doorgevoerd.
De afdelingen zijn het hart van onze organisatie: daar ontmoet u
andere leden, doet u samen aan ontspanning en sport, neemt u deel
aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunt u terecht voor
individuele hulp en ondersteuning.
Dus laat U horen wanneer er vragen zijn over de website.
Aandacht voor de jaarvergadering schrijf alvast in Uw agenda.
Vrijdag 13 maart
Namens het Bestuur.
Ad Michielsen
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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
Waaronder Jokeren en Rikken.
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.
In het weekend is D’n Bond gesloten, tenzij anders vermeld.
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud)
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 20 feb.
NIEUWE LEDEN
De heer M.van Doren, De heer J. van Doesselaere,
De heer A. Coolen, De heer J. Meelen.
Mevr.C.van Doren-Buiks, Mevr. C. Wijnen-de Waal,
Mevr. A. Adams, Mevr. J. Weijers, Mevr. S. Coolen-Mohr,
Mevr. H. Verhagen, Mevr. Y . Sanders. Mevr. .T. Damstra
Mevr. M. Bisschops, Mevr. M. van Kemenade, Mevr. R. Hoefnagels
Mevr. R. Boudewijns, Mevr. M. Leijen, Mevr. L. Heesakkers,
Mevr. M.de Kok, Mevr. L. Nagel, Mevr. P. van Litsenburg.

SAMEN UIT ETEN IN 2020
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE.
€ 14,50 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 : 06-33680745
Graag bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis
of vlees!
dinsdag
11 febr. De Wok
Heuvel 15A
donderdag
19 mrt Griek Rhodos
Heerseweg 3
dinsdag
21 apr Route 66
Lange Kruisweg 66
ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET DEELNEMEN: dus altijd aanmelden
BIJ VERHINDERING altijd EVEN BELLEN A.U.B. naar bovenstaande personen
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT VELDHOVEN ZIJN WELKOM !!
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN FEB 2020

Dames

Dames

Heren

C. Bastiaansen,

A. Stritzko van de Moosdijk

N. van Beers-de Koning,

R.F.L. Venhoven-van de Zanden, H ten Brink,

C. Boerdonk-van de Moosdijk,

A. Verbeek-Fasen.,

L. Dekkers,

P.C.M. Bouchée-Vermeltfoort,

D.M. van Wijk-Mouris,

J. van Dooren,

M. van den Broek-van Hees,

J. van Woerkum-v.d.Boogaard,

R. van Es,

W. van Balen,

H. Daamen-van de Ven,

A. Heesterbeek,

A. Dekkers,

A. Hoeks,

E. van Ditzhuijzen-Broos,

H. Jonkers,

M. van Dooren-Verhagen,

M. van Kasteren,

A. Graat-Hagemans,

J. Königs,

M. Groenen-v.Helmont,

C. Kools,

A. Hellings- Verbeek,

A. Leemans,

D. Hendriks-Arons,

J. Lommers,

M. Jansen-Vosters,

J. Merckx,

A. van Kasteren,

F. Oerlemans,

M. Keeris-Paulussen,

J.C.P. Rombouts,

M. Langenhuizen-Lueb,

Th. Rooijmans,

B. van Leeuwen-Aaltsz,

L. Rutten,

G. de Lepper-v.Boxem,

P. Schats,

M. van Rooij-Houbraken,

W. Schellekens,

J. van Schalkwijk-v.Lunsen,

A. van Stiphout,

A. Schellekens-v.Uitregt,

D. Stouten,

J. Schreurs,

J. Sweegers,

Th. Sligter-Wijckelsma,

A. Teeuwisse,

H. Smeets-Rooijackers,

L. Vissers,

,

G. de Wilt,
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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 hoor comfort: 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 videobanden 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%)
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Wie wil en kan ons a.u.b. helpen?
Al meer dan 60 jaar heeft onze afdeling fietsen als
activiteit onder de naam "De Kempenrijders"
De naam zegt het al de fietstochten zijn voornamelijk in de
Kempen. Op maandag vanaf 1 uur en we fietsen dan 30 tot
35 km. In april ook maar vanaf 1 mei fietsen we al om 10
uur weg en rijden dan ongeveer 60 km. Voor het nieuwe
seizoen zijn wij dringend op zoek naar vrouwen en of
mannen die in staat zijn om leiding te geven aan de groep
fietsers welke op maandag met ongeveer 30 fietsers zijn en
op woensdag meestal 15 fietsers. De bedoeling is dat u de
route aangeeft welke ze fietsen, de oversteek regelt en
aangeeft waar de club koffie gaat drinken. Op dit moment
hebben we om diverse redenen geen mensen meer die dit
kunnen doen en als we geen andere mensen kunnen vinden
zijn we genoodzaakt deze activiteit stop te zetten. Dit zou
eeuwige zonde zijn gelet op het aantal deelnemers en het
feit dat we dit al bijna 60 jaar doen.

Laat ons niet in de steek!
Voor meer informatie kunt u bellen met
Rinie Schoenmakers 06-49864579 of met
Ben Schellekens 06-27021012.

Schroom niet want je kunt het zeker als je
aan alle leden denkt die héél graag willen
fietsen.
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KBO-ers bij Echt Veldhovenz ON ICE 2019

Het was weer een leuke en gezellige middag op vrijdag 3 januari voor
alle leden van de KBO in Veldhoven.
Ondanks de regen was het aantal bezoekers toch ongeveer 100
personen.
Maar eenmaal binnen was daar niets meer van te merken. Het gezellig
en warm ingerichte horeca paviljoen, deed de ouderen al snel
ontdooien en keuvelde er lustig op los. Onder het genot van een kopje
koffie met cake en een borreltje konden zij genieten van de muziek.
En dat lieten ze merken door mee te zingen en te bewegen op de
bekende melodieën. Terwijl de jongeren een gezellig rondje schaatste
op de mooie ijsbaan.
Een activiteit om bij de volgende editie van Echt Veldhovenz ON ICE
deze gezellige middag te herhalen.
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KBO-Brabant
2020 IN TEKEN VAN WONEN, ZORG EN WELZIJN
KBO-Brabant heeft ‘wonen, zorg en welzijn’ bestempeld als het
jaarthema voor 2020. Een actueel thema, nu mensen steeds langer
thuis moeten blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben, terwijl
daarvoor niet altijd de goede faciliteiten aanwezig zijn. Leo
Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, laat zijn licht op het
onderwerp schijnen.
Het thema voor dit jaar bij KBO-Brabant komt natuurlijk niet zomaar
uit de lucht vallen. Wonen, zorg en welzijn zijn onderwerpen die al
lang op diverse agenda’s staan, zeker ook op die van ons. In onze
provincie spelen een aantal factoren die deze thema’s extra actueel
maken. Brabant is de meest vergrijzende provincie.
Voor de komende tien jaar wordt een verdubbeling van het aantal 75plussers verwacht. Dat betekent dat ook de vraag naar zorg enorm
zal groeien. Tegelijk neemt in heel Nederland, en zeker in Brabant,
het aantal mensen dat in de zorg werkt, juist af. In de zorg is nú al
een tekort aan werknemers.
Een derde belangrijke factor die een rol gaat spelen, is dat er de
komende jaren minder mantelzorg beschikbaar zal zijn, omdat het
aantal mantelzorgers afneemt en omdat zij voor meer mensen
moeten zorgen.
Met name 75-plussers zullen de gevolgen ondervinden van minder
medewerkers in de zorg, minder mantelzorgers en toch langer thuis
moeten wonen. Om daarop in te kunnen spelen, is het onder meer
belangrijk dat er genoeg geschikte woningen zijn. Bestaande
woningen moeten worden aangepast en waar dat niet kan, moeten
er nieuwe woningen beschikbaar komen, met voorzieningen als
dokter, apotheek en winkel binnen een straal van 500 meter.
Natuurlijk is het belangrijk dat mensen daarbij niet afgesneden
worden van clubs die voor hen belangrijk zijn, zoals hun plaatselijke
KBO-Afdeling. Ook die activiteiten moeten op redelijke afstand zijn.
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Kijkend naar dit hele beeld, kunnen we geruststellen dat er in
Brabant heel veel werk aan de winkel is.
Op diverse terreinen gebeurt er al heel veel – Brabant is bijvoorbeeld
de provincie met de meeste zorgcoöperaties – maar het is niet
genoeg en het ontbreekt aan coördinatie. Met het oog daarop
hebben we vanuit KBO- Brabant eerder het initiatief genomen voor
het Manifest ‘Samen doen, Samen oplossen’, dat is ondertekend
door tien maatschappelijke organisaties in Brabant en is aangeboden
aan alle provinciale partijen. Met die tien partners zijn we het eens
over wat de prioriteiten moeten zijn om ervoor te zorgen dat mensen
langer veilig en plezierig thuis kunnen blijven wonen: goede
huisvesting in de eigen buurt met zorg- en welzijnsvoorzieningen op
redelijke afstand. In het themajaar willen we meer gaan
samenwerken met de provincie, het Rijk en allerlei andere
betrokkenen om samenhang aan te brengen in alles wat er al
gebeurt. De provincie kan gemeenten bijvoorbeeld stimuleren om
actiever te worden op het gebied van zorg en welzijn en daarin meer
samen te werken. Het gaat er niet alleen om dat we geld krijgen,
maar ook dat we werken aan gemeenschappelijke uitvoering van
woon-, zorg- en welzijnsbeleid. Het model van de Brainport-regio
rond Eindhoven is wat mij betreft een mooi voorbeeld. Na de
massaontslagen bij DAF en Philips zijn daar allerlei partijen samen
om tafel gaan zitten, die een uitvoeringsorganisatie hebben opgericht
om de regio nieuw leven in te blazen. Het gevolg is de bloeiende
technologieregio die we nu hebben. Minister Hugo de Jonge heeft
ons uitgenodigd om met een plan te komen. Samen met de provincie
en alle partijen van het manifest gaan we in het themajaar werken
aan een groot, samenhangend plan à la Brainport, waarmee we
vervolgens naar minister De Jonge gaan. Als we aan de slag kunnen
met een effectief, overkoepelend plan waarmee Brabantse ouderen
langer op een verantwoorde en plezierige manier thuis kunnen
wonen, dan is het themajaar voor mij geslaagd!’
Citaat Leo Bisschops Voorzitter KBO-Brabant ( ONS jan 2020)
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KBO-CARNAVALSFEEST

VRIJDAG 21 februari 2020
Vanaf 14.00 uur
zaal open 13.30 uur
Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers.

Diversen artiesten

??? ONZE Prins ???
Met zijn hofdames
‘Prins Es’ d’n Urste van Rommelgat
en jeugdprinses Stella .
De eigen bijdrage is € 5.00
We houden weer een de loterij en zorgen voor
lekkere hapjes.
Het feest duurt tot ± 17.00 uur.
U komt toch ook?
De Feestcommissie
14

Rikken
Wij zijn gestart met rikken op Donderdag.
Van 13.30 tot 16.30 uur in de “Genderzaal”.
De eerste 18 deelnemers zijn begonnen.
Maar we willen nog meer Rikkers erbij.
Het was een gezellig potje kaarten.
Geen extra kosten, en we kaarten om punten.
Kom op donderdagmiddag naar D’n Bond.
Ad van Amelsfort
ad.van.amelsfort@chello.nl

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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Activiteiten: in D’n Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven dorp. 2534446
6. COMMISSIES – ACTIVITEITEN

Jan. 2020

Belangenbehartiging

Ria Donkers (CB)
Lou Donkers (CB)

Dreef 14a
Tongelreep 33

2536693
2301700

Biljarten

Kees Verschure (C)
Ben Schellekens (CB

Oortlaan 73
Abdijtuinen 142

2543690
2069900

Bij de Tijd en reizen

Gerard de Wilt (CB)

De Dam 11

2535205

Computercafé

Frans Dijkhoff (CB)

Abdijtuinen 146

2531459

Feesten

Gerard de Wilt (CB)
Toos Intven - Liebregts (C)

De Dam 11
De Rijenburg 90

2535205
2544439

Felicitatiedienst

Ad v. Amelsfort (CB)

Abdijtuinen 153

2535982

Fietsen

Ben. Schellekens (CB)
Rini Schoenmakers (C)

Abdijtuinen 142
Nijlandlaan 55

2069900
2537613

Gymnastiek
(ook voor niet-leden)

F. Kanen-Nauwens
L. Wijnen-Luyten (C)

Koning Kyrieweg 14
Kloosterhof 22

2531963
2530909

Handwerken

Els Leijten-Peters (C)
Riek van de Ven (C)
Ria Donkers (CB)

Scheldehof 16
Abdijtuinen 513
Dreef 14 A

2535659
2414808
2536693

Jeu de Boules

Cor van Eekert (C)

Tasveld 7

Kaarten Jokeren
Kaarten Rikken

H.Wijnen-Luyten ©
Ad van Amelsfort (CB)

06.23333479

Kloosterhof 22
Abdijtuinen 153

2530909
2535982

Kienen d'n Bond

L.Vissers (C)
G. de Wilt (CB)

Kerkakkerstraat 56
De Dam 11

2533990
2535205

Kienen 't Tweespan

Jo van Hoek (C)
Gerard de Wilt (CB)

Polaris 40
De Dam 11

2530044
2535205

KBO-er inhoud

Ad Michielsen (CB)

Pegbroekenlaan 36

2535733

KBO-er vouwen etc.

Henk Dekkers (C)
Ad v. Amelsfort (CB)

Europalaan 26
Abdijtuinen 153

06.25338531
2535982

Koersbal

Cor v. Eekert (C)
Ad v. Amelsfort (CB)

Tasveld 7
Abdijtuinen 153

06.23333479
2535982

Line- dansen

Toos Intven- Liebregts (C)
Gerry van Tuijl (CB)

De Rijenburg 90
Het Schoor 10A

2544439
2542400

Spelmiddag

Amstelhof 24
Abdijtuinen 153

2530429
2535982

Sponsoring

Theo v.d. Aa (C)
Ad van Amelsfort (CB)
Vacature

Website

Gerard de Wilt (CB)

De Dam 11

2535205

Zanggroep

Toos Dirks- Vosters (C)
Ria Donkers (CB)

Abtstraat 26
Dreef 14a

2532289
2536693

Ziekenzorg en
Condoleance

Gerard de Wilt (CB)
Jacqueline van der Aa
Marjan Mikkers

De Dam 11
De Dam 19
Don Boscostraat 110
(C) = contactpersoon commissie (CB) = contactpersoon bestuur (B) = Bestuurslid
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2535205
2535811
06 46086753

Al onze nieuwe leden krijgen de lijst met contactadressen
toegestuurd om hen duidelijk te maken bij wie ze zich moeten
aanmelden voor een activiteit waaraan ze graag willen deelnemen
Eenmalig hebben wij nu deze lijst geplaatst in de KBO-er om
iedereen nogmaals te informeren wie deze personen zijn op de
verschillende activiteiten.
Mocht het nu zo zijn dat hier niet de correcte adressen of namen
staan vermeldt laat dit ons dan weten.
We kunnen dan de lijst herzien en up-to-date maken.
Bij voorbaat dank voor U medewerking.
Ad van Amelsfort
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SNUFFELMARKT KEMPENKOOR
Heeft u ook de voorjaarskriebels en zin om uw huis lekker op te ruimen?
Vindt u het zonde om overbodige spullen zonder meer weg te doen?
Kempenkoor kan u helpen!
Op zondag 15 maart van 11.00 tot 15.00 uur organiseert het koor een
grote snuffelmarkt in Dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29 in Veldhovendorp.
Daar worden allerlei schone en bruikbare spullen zoals kleding, speelgoed,
boeken, platen, huishoudelijke artikelen en serviesgoed, elektra, kunst en
kitsch, gordijnen enz. verkocht.
(geen grote meubels, tv’s, pc’s of witgoed).
De opbrengst wordt gebruikt voor de realisatie van prachtige concerten.
Wilt u uw spullen
beschikbaar stellen
voor deze
snuffelmarkt?
Leden van
Kempenkoor komen ze
graag bij u ophalen op
zaterdag 14 maart.
U kunt hierover een
afspraak maken via
tel 040-2538518.

U kunt uw spulletjes ’s zaterdags tussen 9.00 u en 15.00 uur ook zelf
afgeven bij D’n Bond of op deze dag bellen naar 06-10 87 45 52.
De snuffelmarkt wordt ieder jaar drukbezocht. Mooie artikelen worden bij
opbod verkocht. Het is supergezellig om tussen de zorgvuldig ingerichte
kraampjes rond te kijken of er iets van uw gading bij is!

Entree is € 1.00.
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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
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN
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

Heikant/de Kelen
Dhr. H. Bukkems
Dhr. T. Tuijtelaars

254.90.47
787.35.18

Reijenberg 98
Parklaan 83

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

Reijenburg 98
Berg 80
Biezenkuilen 90
Bovenhei 66
Ligt 45
Hunnenberg 13
De Geelgieter 5
Parklaan 83
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254.90.47
254.05.97
06.19665612
254.42.59
253.60.65
253.02.30
251.03.40
787.35.18

