
VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

De K.B.O.er    maaart 2020

67 jaar

Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

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.

John Sweere Wonen
Complete woningstoffering

Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

4Maat interieurbouw BV

De Run 8255

5504 EM Veldhoven

Belangenvereniging van senioren
afdeling 



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.

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. 
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 KBO-ER 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 30 nr.3                     maart 2020 
       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 
                  - Keuringsarts voor rijbewijs blz.       3 

 - Wekelijkse activiteiten blz.       4 
 - Overige activiteiten blz.       5 
 - Nieuwe leden/ Overleden leden blz.       5 
 - Samen uit eten met ouderen blz.   5 
               - Verjaardagen blz.   6 
 - Kortingen op uw ledenpas blz.        7 
 - Busreis Ahr vallei blz.       8    
               - Inschrijf formulier Busreis blz.       9 
 - Agenda Jaarvergadering 13 maart blz.     12 
 - Jaaroverzicht 2019 blz. 13-14-15 
 - Jaarverslag bijeenkomst 2019            blz.15/16/17/18 
 - The Blue starts. De Schalm blz.     19 
 - Belastingcafè Veldhoven blz.     20 
 - Dementheek Veldhoven blz.     21 
 - Oproep mailadres blz. 22 
 - Computerc@fé blz.  22 
 - Informatie adressen blz.  23 
 - Ouderen adviseurs blz. 24 
 - belasting invulhulpen blz. 24 
 - clientondersteuners 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. Marjan Mikkers, tel.nr. 06 46086753 

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

Nieuws uit het bestuur 04 februari 2020 
 
De 1e vergadering in 2020.  Als KBO hebben we al een paar feestjes achter 
de rug: de nieuwjaarsbijeenkomst en de vrijwilligers middag.   
Nu aan het werk! 
Tijdens de afgelopen bijeenkomsten hebben de bestuursleden diverse 
keren de vraag:  Wat doet KBO-Brabant eigenlijk voor ons? voorbij horen 
komen. Zoals u weet dragen wij van uw contributie een gedeelte af aan 
KBO-Brabant. Dit is een belangrijke vraag die wij erg serieus nemen. Het is 
namelijk zo dat, zeker de laatste tijd, KBO-Brabant stevig staat voor zijn 
leden. 
Of het nu gaat over pensioenen, ziektekosten, rijbewijs aanvragen of 
poetskosten. KBO-Brabant staat steeds op de barricaden. Vooral hun 
juridische afdeling maakt overuren. Je leest er makkelijk overheen maar in 
Eindhoven zijn diverse personen met problemen inzake huishoudelijke hulp 
geholpen door juristen van KBO-Brabant. Als je zo’n probleem in je eentje 
aan wilt pakken is dat erg duur.  
Ook wat betreft de ledenadministratie krijgen wij ondersteuning van de 
KBO-Brabant. Ga er maar een aanstaan, met een ledenbestand van 723 
personen. 
Wij zijn van mening dat het belang van KBO-Brabant staat als een huis als 
het gaat om het opkomen van onze belangen. 
We hebben een nieuwe activiteit in D’n Bond: RIKKEN 
Al een paar weken is het op donderdagmiddag een stuk drukker in de 
Genderzaal. 
Veel dames en heren ( 22 personen ) hebben zich aangesloten bij de Rik-
club. 
Er is nog plaats voor  liefhebbers. Ga gewoon eens kijken op deze middag 
dan proeft u de sfeer. 
Deze maand ga ik u niet vervelen met de financiën. Wij hebben ze 
natuurlijk wel besproken maar daar meld ik U volgende keer weer over. 
Alles loopt gewoon door, subsidie aanvragen, eventuele contributie 
verhoging etc. 
 
Groet, 
Gerry van Tuijl  
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      U dient zeer alert te zijn op rijbewijskeuring voor  

75-plussers. 
In de regio zijn artsen die, voor leden van de KBO, zo’n keuring  
doen.  
Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18. Voor afspraken 
bellen 
Tussen  19.00 en 20.00 uur. Tel.nr. 230.14.52. 
Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40 voor niet leden. 
 
Veldhoven: Dorpshuis D’n Bond   
Wenst U een afspraak dan kan dat door te bellen naar: 
REGELZORG tel; 0882323300 
 
Ter Info; De voorgaande arts Dr. J. Swijgers is helaas 
    begin feb overleden. 

 Aalst-Waalre: Medex medische diensten. 
Tijdelijk adres: Nieuwe Waalreseweg 69 Valkenswaard 
Tel. Nr. 221.71.88. Kosten: € 25. 

 
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  

 
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 maart. 

   
NIEUWE LEDEN 

Mevr. M. van Kasteren-Eliens; Mevr. P. Coppelmans;  
Mevr. M.van de Ven; Mevr. A.Senders-Welten; 
Mevr. M. van der Burght; Mevr. J.Hanique;  
Mevr. M.van Keulen-Rombouts;  
De heer J.Verheijen. 
                                         OVERLEDEN 
Mevr. W.Erven-Reuvers 
                                     
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! 
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 MAART 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames Dames Heren

H. van Woerkum, 

J. Assink.

A. Beerens, 

L. Donkers, 

W. Eliëns, 

W. Faassen, 

M. Groenen, 

C. Jansen, 

G. Jonkers, 

J. Kox, 

F. van Lierop, 

H. van de Linden, 

 J. Linssen,

F. Luijten, 

 F. Mennen,

P. van Mol, 

A. Nieuwenhuizen, 

W. Scheepers, 

M. Schoenmakers, 

 J. Sleegers,

J. de Vaan,  

J. Verspaandonk-Verouden, 

 D. Veulings,

H. Wabnitz-de Zwart, 

P van de Wildenberg-Jacobs, 

J. Witmer, 

U. Schoen, 

C. Slob-Weijers, 

A. Smans-Dekker, 

J. Smits-Gloudemans, 

A. Velthuizen-Veringa, 

A. Olijslagers-Verspaget, 

L. Olmanst, 

B. Peeters-Bekkers, 

L. van der Pijl, 

H. de Ruyter-v.Rijsingen, 

A. Lavrijssen-de Poorter , 

M. Liebregts, 

 P.M.J. van Litsenburg,

M. van der Mierden-Fisser, 

A. Nouwens-de Wit, 

M. van der Kall-v.Lierop, 

F. Kanen-Nouwens, 

H.M.J. van Keulen-Rombouts, 

C. de Kleijn v. d. Moer, 

C. Königs-Wierts, 

M. van de Heijden-Geerlings, 

Y. Hoeks- van Soelen, 

M. Hopmans-Peters, 

 W. van den Hurk-Mollen,

P. Jacobs-Baselmans, 

E. Janssen-Peters, 

 J. Jonkers-Kuijpers,

A. Kalf-Cordewinders, 

A. van Heeswijk-Aarts, 

M. Bruin, 

M.C. van der Burght, 

C. Carli-Makaämpoh, 

C. Damhuis-Marijnissen, 

J. Dierckx-Bolck, 

S. Dirks-Alleman, 

M Driessen, 

J. van Drunen-de Wit, 

 J. van Eerd-van Boxtel,

M. Engelen-Lepelaars, 

T. Gommers- v Kemenade , 

T.C. Boullart, 

E.H.M.H. van Amelsfort-van Raaij, 

J.C. Benten-Rietkerk, 

M. Boelhouwers, 

C. Borgmans-Groenen, 

M. van den Borne, 
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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 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%) 
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senioren vereniging 

Veldhoven-Dorp & Zonderwijk &  Look 

ORGANISEERT OP DONDERDAG 23 APRIL 
2020 

een geheel verzorgde busreis naar de Ahrvallei 
en Altenar met daarbij een bezoek aan 

Wijnmuseum Mayschloss 

 PRIJS    € 57,50 p.p                                                                                                         

VERTREK   7.45 UUR  De PLAATSE ;  7.50  UUR  PALADIJN ;   
8.00  UUR MIRA 

PROGAMMA 
WILHELMINATOREN KOFFIE MET GEBAK  
10.00  RONDRIT met GIDS  

LUNCH 

ARHVALLEI en ALTHENAR en WIJNMUSEUM MAYSCHLOSS 

DINER INCL 1x CONSUMPTIE  
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INDIEN NODIG kunt U de ROLATOR MEENEMEN. Deze kan 
onder in de bus. 

INSCHRIJVEN op DINSDAG 31 maart  2020 in D’n Bond vanaf 
13.00 uur. 

DE REIS GAAT DOOR bij minimaal 48-Pers  en  maximaal 58 
PERSONEN  VOL !! 

 

 

Inschrijf Formulier Busreis.               NR:                               

Vertrekdatum : 23-4-2020   

Bestemming  : Ahrvallei                                                

Inschrijven op  : Woensdag 01-4-2020   Vanaf: 13.00 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.  
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Jaarvergadering KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look 
 
 
Agenda Jaarvergadering  Vrijdag 13 Maart 2020 
 
13.30 uur; Inloop met koffie+ of thee+ 
14.00 uur; Welkom en opening door de Voorzitter. 
  - Notulen jaarvergadering 6 april 2019 
  - Jaaroverzicht 2019 
  - Leden verloop gedurende het jaar. ( Ad van Amelsfort) 
  - Nieuwe opzet Koffie samenkomst. ( Gerry van Tuijl ) 
14.30 uur; Financieel jaarverslag 2019 

- Balans 2019 + Exploitatie 2019 
 - Begroting 2020 
- Verslag kascontrole commissie  
 - benoemen nieuwe kascontrole commissie. 
- Contributie verhaal KBO Brabant/ afdeling  

15.00 uur; Bestuursverkiezing 
- Aftredend volgens rooster zijn; 
     - Ria Donkers; Gerry van Tuijl-Engelen; 
     - Ad van Amelsfort; Hub Lodewijks. 
Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 
Mogelijke kandidaten kunnen zich melden tot 5 dagen 
voor aanvang van de jaar vergadering. 

15.10 uur Rondvraag / mededelingen Voorzitter 
15.20 uur Huldiging 14 Jubilarissen door Gerard de Wilt. 
 
15.30 uur; PAUZE 
 
15.50 uur; Thema “De Kracht van de KBO” door Huub Stroeks 

- Wonen; welzijn & zorg. 
 

16.30 uur; Sluiting met dankwoord van de Voorzitter. 
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Jaaroverzicht  KBO-acties 2019 
 
Per 1 januari 2019 was het leden aantal 723.  
 
 
 BESTUUR 
Het bestuur was op 1 januari 2019 als volgt samengesteld: 
Voorzitter   : Gerard de Wilt 
Vice-Voorzitter  : Ria Donkers 
Secretaris   : Ad Michielsen 
2e secretaris   : Titie Mol (ad interim) 
Penningmeester  : Hub Lodewijks 
2e Penningmeester   : Ad van Amelsfort  (ad interim) 
Ledenadministratie  : Ad van Amelsfort 
Leden       Ben Schellekens 
        Gerry van Tuijl-Engelen 
      Lau Donkers  
 
Aftredende bestuursleden in 2019 waren Ben Schellekens, Lau Donkers en 
Gerard de Wilt. Allen waren herkiesbaar. 
Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld zodat allen weer zijn 
herkozen. 
 
Wij herdenken natuurlijk ook alle overleden leden die ons in 2019 zijn 
ontvallen. 
Helaas hebben we dit niet in de hand en zullen we hiermee moeten verder 
leven. 
 
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.  
 
Wij danken Gerry van Tuyl voor de maandelijkse column “Vanuit het 
bestuur” .  
Mooi geschreven column die iedereen begrijpt. 
 
Ook is er vanuit het bestuur aangegeven dat gezien de financiën en de 
mogelijke wijzigingen van de contributie het verstandig te vinden dat de 
eigen bijdrage voor de feestelijke middagen te verhogen en de 
consumpties, met daarbij het gebak aan te passen. Naar ons inzien is dit 
gemoedelijk ingevoerd zonder grote strubbelingen. Dank hiervoor. 
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Eenmaal per maand zijn er verschillende leden bezig met het verzendklaar 
maken van onze KBO-er.  De kbo-er is vernieuwd met daarin ook kleuren 
foto’s en wanneer dit mogelijk wordt ook met regelmaat een puzzel 
geplaatst. 
Hulde hiervoor aan Ad van Amelsfort die samen met de samenstellers van 
het boekje zich inzet om dit elke maand weer voor elkaar te krijgen. 
 
De koffie inloop op zondagmiddag in Dn Bond werd eind van 2019 stop 
gezet. Dit om reden dat het bezoekers aantal t.o.v. de kosten niet meer 
rendabel was. Vanuit het bestuur met in de trekkersrol Gerry van Tuyl zal 
worden gestreefd naar een andere vorm van een koffie bijeenkomst. 
 
Op 22 maart was de jaarvergadering. Naast de normale agendapunten 
werden de aanwezige jubilarissen in het zonnetje gezet. Er waren dit jaar 5 
jubilarissen. Degene die aanwezig waren hebben de oorkonde en een 
attentie ontvangen. De andere zijn thuis gehuldigd.  
 
Vanaf April is het fietsen weer begonnen. Deze activiteit mag op veel 
belangstelling rekenen. Gezien de gezondheidssituatie en de leeftijd van de 
begeleiders werd duidelijk dat hier nieuwe mensen voor worden gezocht 
om het succes van “fietsen” met elkaar te continueren. 
 
In April werd onze Voorzitter Gerard de Wilt in het zonnetje gezet met de 
toekenning van een koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding werd 
uitgereikt door de burgemeester en dit hebben we op die dag uitbundig 
gevierd . 
 
In mei hebben ook een 20-tal leden mogen deelnemen aan de lekkere actie 
“Asperges in de velden”. Dit was georganiseerd door een externe 
(commerciële) organisatie in Oerle. Op het laatste moment heeft afdeling 
Oerle kunnen regelen om voor honderd ouderen een gratis lunch te 
regelen. Dit natuurlijk voor 5 afdelingen.  
En heeft het bestuur hiervoor zelf keuzes gemaakt om mensen vanuit onze 
afdeling hiervoor uit te nodigen. 
 
Dit jaar is er ook weer de RABO-Clubkas Campagne geweest.  Welke met 
een mooi saldo weer een succes is geweest.  
 
Dan de jaarlijkse kerstviering, dit jaar zonder geestelijke inbreng maar wel 
met mooie voordrachten van Joke van Gerwen en Madeleine van Meel , 
omlijst door het koor “Zingen houdt Jong”.  
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Het werd goed bezocht met daarna nog een prettig samenzijn onder het 
genot van een lekkere lunch.  
 
Het bestuur dankt alle leden voor het vertrouwen, en de steun die we in 
2019 mochten ontvangen. 
Een speciaal dankwoord aan onze commissieleden, bezorgers van de 
KBO-er en de bezoekers van onze 80-plussers. Als we ook in 2020 weer 
op uw steun/medewerking mogen rekenen zien wij de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.  
 
Als nieuwe secretaris van onze afdelingen wil ik jullie allemaal hartelijk 
danken voor het support die ik mocht ontvangen om de leegte die Dely 
Vialle achter liet te kunnen invullen. Ik ben natuurlijk een heel andere 
persoonlijkheid en heb gedurende het jaar vele mensen en gewoontes 
moeten leren kennen. Hopelijk is dit naar tevredenheid in jullie ogen.  
Dank hiervoor. 
Mvrgr 
Ad Michielsen 
 

Katholieke Bond van Ouderen  

Afd. Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

  
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 maart 2019 in D’n 
Bond. 
 
Aanwezig: Ad van Amelsfort, Ria Donkers, Frans Dijkhoff, Hub Lodewijks, Ad 
Michielsen, Ben Schellekens, Gerry van Tuijl, Gerard de Wilt en Titie Mol (notulist). 
Afwezig: Lau Donkers,  

1. Opening door voorzitter Gerard de Wilt en mededelingen 
Graag wil voorzitter Gerard de Wilt eerst even stilstaan bij de roerige afgelopen 
week. Zondag is oud-voorzitter Frans Slangen vrij plotseling overleden, hij heeft veel 
betekend voor KBO-Brabant. Maandag was er in Utrecht de terroristische aanslag 
in een tram, hoe is het toch mogelijk dat 1 iemand zo’n ravage kan aanrichten, zoveel 
angst en verdriet kan zaaien. We willen de betrokkenen heel veel sterkte toewensen. 
Politici misdroegen zich in hun uitlatingen om hierbij stemmenwinst te behalen, waar 
zijn we mee bezig. En tot slot de verkiezingen voor de Provinciale Staten waarbij er 
een geweldige verschuiving naar rechts optrad met heel veel winst voor Forum voor 
Democratie  
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Maar goed, graag wil ik iedereen hier hartelijk welkom heten en Lau Donkers 
afmelden voor deze vergadering. De middag bestaat uit 2 delen: voor de pauze 
terugkijken en huldiging van de 5 jubilarissen, na de pauze komt de heer Egi 
Pellemans ons iets vertellen over het thema Eenzaamheid, Hij heeft verstand van 
dat onderwerp, hij is directeur van SWOVE geweest en heeft er veel mee te maken 
gehad, vooral ook verborgen eenzaamheid. En we willen graag horen hoe we hier 
als KBO iets in kunnen betekenen. 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering dd. 6 april 2018 
Op dit verslag, opgenomen in de KBO-er van maart 2019, zijn geen op- of 
aanmerkingen, waarmee het is goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. 
 

3. Jaarverslag 2018 
In dit verslag, samengesteld door Gerry van Tuijl, valt alles te lezen over alle 
activiteiten die er door het jaar heen georganiseerd worden en ook dit is al te lezen 
in de laatste, helemaal vernieuwde, KBO-er. Ook hierover zijn er geen vragen en 
daarmee is ook dit verslag goedgekeurd met een hartelijk woord van dank aan de 
samenstellers.  
 

4. Financieel Jaarverslag 2018 
Dit verslag is opgemaakt door penningmeester Hub Lodewijks. Frans Dijkhoff heeft 
de presentatie gemaakt en Gerard licht het toe. Alles is weer duidelijk en 
overzichtelijk, er zijn geen tekorten, maar het bedrag van de algemene reserve is 
wel lager geworden en we kunnen zo niet doorgaan. Het blijkt dat de vieringen 
behoorlijk duurder uitgevallen zijn dan we begroot hadden. En ook de niet-gratis 
activiteiten leveren een tekort op. De huur van D’n Bond is verhoogd en ook zijn er 
wat minder contributie-inkomsten door terugloop in het ledenaantal.  
 

5. Begroting 2019 
Er is kritisch naar de begroting gekeken om te zien wat er aangepast moet worden, 
aldus Gerard. We hebben 3 reizen begroot i.p.v. 4, de zanggroep zingt voortaan op 
donderdagmiddag in D’n Bond en we willen voorstellen de eigen bijdrage voor niet-
gratis activiteiten wat te verhogen. De contributie bedraagt weliswaar € 25,- p.p., 
maar die kosten kunt u zo terug verdienen door heel veel kortingen die u met de 
ledenpas kunt krijgen op ziektekostenverzekering, energierekening en bij heel veel 
plaatselijke winkeliers. Om een voorbeeld te geven van de kosten: bij de 
carnavalsmiddag was er altijd koffie of thee met gebak, 2 consumptiebonnen en een 
bittergarnituur, kosten totaal de laatste keer € 780,-. De 52 bezoekende leden 
betaalden €5,- entree, samen € 260,- dus een tekort van ruim € 500,-. En voor alle 
activiteiten samen kwam dit in 2018 op € 3365,- teveel uitgegeven. En ook de 
vieringen leveren samen nog een flink tekort op.  
Daarom willen we het volgende voorstellen: 
- Nieuwjaarsreceptie blijft gratis toegankelijk, er is een traktatie en 1 consumptiebon 
- vrijwilligersbijeenkomst blijft gratis toegankelijk maar gaat naar max. 2 
consumptiebonnen. 
- carnaval: entree € 5,- en 1 consumptiebon 
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- Koningsdag: entree € 5,- en 1 consumptiebon 
- Sinterklaasviering; entree € 5,- en 1 consumptiebon 
- koffietafel: hier komen zo’n 100 mensen en de eigen bijdrage moet hier van € 5,- 
naar € 7,50 p.p., want de kosten zijn hier € 14,- p.p. 
Ook de inloopmiddag kost veel geld. Deze activiteit werd gesponsord door de 
Rabobank maar die doet dat niet meer en we hebben nog geen nieuwe sponsor 
gevonden. Wel kunnen we ons inschrijven op het premieplan van KBO-Brabant en 
dan voor € 2000 iets organiseren, en ook is er de Rabobankactie, waarbij mensen 
hun stem kunnen uitbrengen op verenigingen en stichtingen, maar die is uitgesteld 
tot het najaar. Een ander punt is de fles wijn of iets anders voor 80-jarigen, maar dat 
zijn er intussen ieder jaar zoveel, dat we die leeftijd willen verhogen naar 85 en dan 
daarna iedere 5 jaar. Verder willen we samen met de andere afdelingen actie voeren 
om nieuwe leden te winnen en zo meer contributie binnen te halen. Ook meer 
adverteerders is nog een optie, maar we moeten wel rekening houden met het 
beschikbare aantal pagina’s van de KBO-er. We zouden alle vaste info die we nu 
iedere maand plaatsen op een apart stevig blad kunnen zetten en 1 keer per jaar 
uitdelen, dan houden we ook meer ruimte over voor andere interessante artikelen. 
Daar moeten we eens goed over nadenken. Een ander idee was om de KBO-er 
digitaal toe te sturen, maar er zijn nu maar 40 leden die dat willen, de meeste 
mensen hebben toch liever een boekje om in te kijken. 
Gerard besluit met te zeggen dat dit is wat er allemaal speelt, we hebben nog 
reserves maar we kunnen niet doorgaan op de oude voet. Dit zijn onze voorstellen, 
zo willen we proberen er iets aan te doen. Wat misschien ook niet voor iedereen 
duidelijk is: de contributie bedraagt € 25,- p.p. maar daarvan moeten we € 11,- 
afdragen aan KBO-Brabant, dus blijft er voor onze eigen afdeling een stuk minder 
per lid over. KBO-Brabant is er wel over bezig om per 2021 de contributie te 
verhogen, maar dat is nog afwachten wat dat voor de leden en voor de afdelingen 
zal opleveren. En daarom proberen we onze eigen zaken te regelen. De zaal gaat 
hiermee akkoord. 
 

6. Verslag Kascontrolecommissie  
Cor van Eekert heeft zich afgemeld voor deze vergadering, maar hij stelt zich wel 
herkiesbaar. De kascommissie bestaat dit jaar uit Harm Kruize en Wil Dirks. Hub 
heeft heel goed werk verricht, alles is heel overzichtelijk en het klopt helemaal, aldus 
de kascontrolecommissie. Bedankt Hub en de zaal geeft hem een hartelijk applaus. 
En hiermee wordt het bestuur gedechargeerd van zijn taak voor 2018. 
Cor van Eekert en Wil Dirks stellen zich herkiesbaar en Harm Kruize wordt reserve. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Lau Donkers, Ben Schellekens en 
Gerard de Wilt. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld, waarmee zij herkozen 
zijn. Daarnaast hebben we door het wegvallen van Hans Wenting en Dely Vialle in 
het afgelopen jaar al 2 nieuwe bestuursleden moeten aannemen, zijnde Ad 
Michielsen als secretaris en Frans Dijkhoff die het computercafé op zich heeft 
genomen. Gaat de vergadering hiermee akkoord? Ja zeker, applaus van de zaal. 
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Maar Gerard voegt hier aan toe dat we nog mensen zoeken die bestuursfuncties op 
zich willen nemen, zoeken jullie mee? 
 

8. Huldiging 5 jubilarissen 
Dit jaar zijn er 5 leden die 25 jaar lid zijn. Het zijn de dames Kennis, Schellekens, 
Vos en Wijnen en de heer Verhulst. Deze laatste is hier niet aanwezig en zal thuis 
gehuldigd worden. De dames zijn alle 4 heel actieve leden, ze zijn overal bij 
aanwezig en mevr. Wijnen is zelfs onze enige Prinses Carnaval ooit geweest. Ze 
krijgen allemaal een oorkonde, een bloemetje, een envelop met inhoud en een groot 
applaus van de zaal. Ook worden ze op de foto gezet door …… en deze foto’s 
worden meteen geprint en uitgedeeld. 
 

9. Pauze. 
 

10. Thema “Eenzaamheid” door Egi Pellemans 
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen 
Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Hoe eerder je eenzaamheid (h)erkent, hoe 
meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Aan de hand van een groot aantal 
signalen geeft Egi Pellemans een uitgebreide toelichting hoe we deze signalen 
kunnen herkennen en wat we er mee kunnen doen of vooral niet mee moeten doen. 
Een heel boeiend en vaak ook herkenbaar verhaal. Na afloop wordt een flyer 
uitgedeeld met een samenvatting van al deze punten en ook op 
www.samentegeneenzaamheid.nl is hierover van alles te vinden. Gerard bedankt 
de spreker hartelijk en belooft er ook in de KBO-er regelmatig aandacht aan te 
besteden. 
 

11. Mededelingen door de voorzitter en Rondvraag 
Er zijn geen mededelingen en geen vragen voor de Rondvraag. 

 
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 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. En Feestcommissie samen met het team van vrijwilligers ook 
jullie heel erg bedankt voor de organisatie van deze geslaagde middag. En natuurlijk 
ook Pierre en Ineke van D’n Bond van harte bedankt! En dan nu weer op naar de 
volgende activiteit, dat is op 26 april de viering van Koningsdag. 
En hiermee is de vergadering gesloten. 
 
Voorzitter: Gerard de Wilt      notulist: 
Titie Mol 
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The Blue Stars (Son) 
Donderdag 9 april 2020, 
20.15 uur 
Theater De Schalm in 
Veldhoven 
Het nieuwe theaterprogramma “Voor ik het vergeet”  
heeft een hoog “dat weet ik nog goed”-gehalte.  
Het publiek wordt vermaakt met  
hilarische scènes en conferences, afgewisseld 
met prachtige muziek en liedjes van toen en nu. 
=============== 
Normaal verloopt de kaartverkoop via internet of via de kassa van De 
Schalm, 
maar wij hebben als bestuur van KBO Oerle georganiseerd, dat u ook via 
ons 
een kaartje kunt kopen en wel als volgt: 
U vult onderstaand strookje in waarin u ons machtigt om € 17,50 p.p. via 
een 
automatische incasso te innen. Uw opgave graag vóór 9 maart a.s. De 
incasso 
zal plaats vinden enkele dagen vóór 9 april. 
Ook zullen er leden zijn, die ’s-avonds niet meer van huis gaan en/of geen 
vervoer hebben. Voor hen hebben wij een speciale aanbieding: 
Tegen een bescheiden vergoeding van € 2,= per persoon wordt u 
opgehaald 
en weer thuisgebracht. Deze vergoeding rechtstreeks te betalen aan de 
chauffeur voor benzine en parkeerkosten. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabaret The Blue Stars, 9 april 2020 in De Schalm 
Inleveren vóór 9 maart 2020 bij Huub Stroeks, Oude Kerkstraat 8, Oerle 
Naam …………………………………………… 
Adres……………………………………………………Tel.:……………………
…………… 
neemt met ......... perso(o)n(en) deel aan deze cabaretvoorstelling en geeft 
toestemming om € 17,50 per persoon via een automatische incasso te 
innen.  
Wij willen graag met ……….. perso(o)n(en) opgehaald en thuisgebracht 
worden voor € 2,= p.p.  
Handtekening; 
Dat kan ook via huubstroeks@gmail.com of via 06 51137412. 
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Dementheek Veldhoven 
 
Dementheek Veldhoven is een ontmoetingsplek in de bibliotheek voor 
iedereen die te maken heeft met dementie of interesse heeft in het 
onderwerp. Samenkomen, met elkaar delen en van elkaar leren staan er 
centraal. 
De Dementheek is een initiatief van de Bibliotheek Veldhoven en SWOVE. 
Bij SWOVE kun je terecht voor advies, praktische hulp of begeleiding op 
het gebied van dementie. Daarnaast biedt de organisatie ondersteuning 
aan mantelzorgers via het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven. 
 

In de Dementheek ben je welkom 
met vragen of om je ervaringen 
te delen. Ook vind je er een 
actueel en gevarieerd aanbod 
aan media rondom dementie en 
kun je er deelnemen aan 
activiteiten. Geschoolde 
vrijwilligers en professionals van 
de Bibliotheek en SWOVE 
werken er met elkaar samen. Zij 
zetten zich ervoor in dat mensen 
met geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers zo lang en zo 

goed mogelijk mee kunnen blijven doen in een dementievriendelijk 
Veldhoven. Tijdens inloopmomenten zijn vrijwilligers van SWOVE aanwezig 
om met je in gesprek te gaan of om de leuke laagdrempelige activiteiten te 
begeleiden: 

 Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur 
 Elke woensdag van 10.30 tot 12.30 uur 
 Elke donderdag van 18.30 tot 20.00 uur 

Adresgegevens 
Dementheek Veldhoven 
Meiveld 2 
5501 KA Veldhoven 
040 – 2532901 
dementheek@bibliotheekveldhoven.nl 

Figuur 1: Foto door Michelle Zwakhalen. 
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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 

 

                                           Oproep         
Beste leden in het ledenbestand van de KBO staan voor bijna 40 % van 
onze leden het e mail adres vermeldt . 

Nu staan de gegevens van diverse leden al jaren in het bestand die toen 
geen e mail hadden. 

Graag willen wij deze gegevens aanvullen op de huidige stand. 

Als u na uw aanmelding als lid alsnog een e mail adres heeft gekregen 
graag dit doorgeven aan : ad.van.amelsfort@chello.nl 

Ook als uw adres is veranderd of u twijfelt dat het bekend is ook graag 
doorgeven. 

In het Lea Web (Leden Administratie Website) kunnen wij dan heel snel 
berichten aan u sturen.  

Vandaar graag uw medewerking om het Lea Web te verbeteren. 
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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  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 
 

 
 


