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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 sept nummer uiterlijk 14 aug inleveren.
Onze afdeling heeft voortaan ook een eigen mail adres.
kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
Dit wordt beheerd door Ad van Amelsfort.
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VANUIT HET BESTUUR
2 juni.
Na 2 maanden vrijaf te zijn geweest gaan we vanochtend weer vergaderen. We
worden meteen geconfronteerd met de nieuwe regels rondom Corona. We
vergaderen in een grotere zaal waar we 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.
Fijn om iedereen weer te zien. We krijgen een traktatie omdat Hub vandaag
voor de laatste keer bij de vergadering is. Hij is sinds 2007 onze
penningmeester geweest en heeft dit altijd fantastisch gedaan. Soms was hij
zelfs te zuinig….maar dit is een heel goede eigenschap voor deze functie.
Het Corona-virus komt geregeld ter sprake. Wij vinden het erg jammer dat we
op dit moment zo weinig contact, kunnen, hebben met onze leden.
Daarom gaan we u in de bloemetjes zetten. Op het moment dat u dit artikel
leest is dat al gebeurd en hoop ik dat u er allemaal van genoten heeft.
In september staat de meerdaagse reis gepland en tot nu toe hebben we goede
hoop dat deze door kan gaan. We volgen natuurlijk de aanwijzingen en
verordeningen goed , ook de Duitse regels. En wij houden de deelnemers
intussen goed op de hoogte.
Ook in D’n Bond is de situatie aangepast. Er mogen minder bezoekers binnen,
er zijn loop- routes gerealiseerd en de activiteiten van de KBO gaan tot nader
order niet door. Dit vinden wij erg jammer vooral vanwege de sociale contacten
die u hier hebt. Helaas kunnen we geen risico lopen met uw gezondheid.
De uitgestelde jaarvergadering willen we graag inhalen en we zijn druk op zoek
naar een veilige invulling hiervan. Ook hiervoor geldt; we houden u op de
hoogte!
Het zou fijn zijn als alles weer “normaal “ zou kunnen zijn maar dat zal helaas
nog wel even op zich laten wachten. En het is maar de vraag of ons normaal
dan nog hetzelfde is!
Pas op elkaar, let op uw naasten en schouders eronder,
Groet, Gerry van Tuijl-Engelen
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VANUIT HET BESTUUR.
7juli
De vergadering begint vandaag met een slecht bericht; onze notulist Titie Mol
is ernstig ziek en zal haar taak niet meer kunnen vervullen. Wij wensen haar
veel sterkte toe voor de nabije toekomst.
Zoals verwacht worden de corona perikelen besproken. In D’n Bond is weer
een beetje meer leven. Maar zolang de 1 ½ meter samenleving nog van kracht
is kan en mag er nog niet veel opgestart worden. Kaarten, koersballen en het
computer café kunnen nog niet hervat worden. We horen steeds meer dat
onze deelnemers de activiteiten missen. We hopen dat vanaf 1 september de
regels wat minder streng worden. Al zal de 1 ½ meter voorlopig nog blijven in
onze samenleving.
Veel van u zijn op zaterdag 13 juni een bloemetje komen halen bij D’n Bond.
Het was een gezellige dag, iedereen had goede zin, de zon scheen en zo kon er
gezellig bijgepraat worden na de wat sombere maanden die we achter de rug
hebben. Geregeld nam iemand ook een plantje mee voor een bekende of de
buren, fijn om te zien dat we elkaar helpen.
Voor alle leden ( per gezin) was er een dahlia. Degene die niet konden komen
hebben het plantje thuis bezorgd gekregen. Dit werd erg op prijs gesteld, de
bezorgers waren verrast door uw enthousiasme en blijdschap.
De uitgestelde jaarvergadering is verplaatst naar vrijdag 16 oktober. Waar de
vergadering precies is kunnen we nog niet zeggen, dit hangt af van de
Coronamaatregelen rondom die tijd. Het zal D’n Bond of het Witven worden.
Vanwege de corona is er ook gesproken over de huur van D’n Bond. We
hebben natuurlijk vele weken geen gebruik gemaakt van de ruimtes. Er is
gelukkig een goede afspraak tot stand gekomen tussen beide partijen. We
willen natuurlijk niet dat D’n Bond er volgend jaar niet meer is. Alle gebruikers
van D’n Bond is gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van ons
dorpshuis.

Afscheid Hub Lodewijks.
In de AB vergadering van 2 Juni hebben we afsheid genomen van Hub
Lodewijks. Hub heeft zoals al eerder vermeldt om gezondheids redenen
het penningmeesterschap van onze afdeling neergelegd.
Al wilde Hub niet graag in het zonnetje gezet worden heeft het bestuur bij
monde van onze Voorzitter hem toch bedankt voor zijn jaren lange inzet
en heeft hem daarbij de speld vanuit de KBO Brabant overhandigd.
Hierbij willen wij Hub nogmaals bedanken en zijn opvolger Kees Joosten
veel succes wensen als nieuwe penningmeester.
Maar dit zal eerst nog in de komende Jaarvergadering van 2020 moeten
worden bekrachtigt.

Al met al was het weer een volle agenda.
Ik sluit af met de hoop op een gezonde vakantie voor ons allemaal.
Pas op elkaar,
Groet, Gerry van Tuijl
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JAARVERGADERING
Door de Coronacrisis hebben we de jaarvergadering die gepland stond op
op vrijdag 13 maart moeten afgelasten.
Omdat dit geldt voor alle afdelingen en zo ook voor KBO Brabant is er
vanuit KBO Brabant het voorstel gedaan om de jaarverderingen uit te
stellen tot sept/okt.
Graag zouden wij als KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look deze
bijeenkomst willen houden met onze leden.
Dit wel met natuurlijk in achtneming van de veiligheid van jullie en dus op
1 ½ meter onderlinge afstand.
Gezien deze afstand is het maar voor 39 personen mogelijk om in dn Bond
deze bijeenkomst bij te wonen.
Daarom denken wij om uit te wijken voor dit jaar naar t’ Witven waarbij
een hoger aantal leden mogelijk is die onze bijeenkomst wil bijwonen.
Deze bijeenkomst staat nu gepland op VRIJDAG 16 OKTOBER in de
middag.
Graag willen wij weten of jullie deze bijeenkomst willen bijwonen en of er
problemen zijn bij meer dan 39 personen om naar het Witven te komen.

Veldhoven: Dorpshuis D’n Bond
keuringsarts is dhr. W. van de Pas

JA IK WIL AANWEZIG ZIJN OP 16 OKTOBER.
VOORKEUR
PROBLEEM MET HET

DN BOND
WITVEN

JA / NEEN.
JA / NEEN.

NAAM; ------------------------------------------------------KBO NUMMER;--------------------------------------------Inleveren voor eind augustus bij Dn Bond of anders per mail naar
kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl

Ter attentie van Ad van Amelsfort
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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.

Wenst U een afspraak dan kan dat door te bellen naar:
REGELZORG tel; 0882323300
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
OVERIGE 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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Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het
KBO-koor “Zingen houdt jong”
Elke 3de donderdag van de maand.
.
NIEUWE LEDEN
Mevrouw J. van Hulten-van Uden
De heer J. Kerkhof.
OVERLEDEN
De heer H.Bouwens.
SAMEN UIT ETEN IN 2020

Ook deze activiteit is tot nader order stop gezet i.v.m
Corona-virus
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!
ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET DEELNEMEN: dus altijd
aanmelden
BIJ VERHINDERING altijd EVEN BELLEN A.U.B. naar bovenstaande
personen
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN JUNI 2020
KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS
DAMES
A. Adams,
E. Baetsen-Tholen,
L. Bergman - Bolck,
E. Bergman-Bijnen,
P. M. E. Bijnen-Hems,
M. van den Boom-v.d.Laar,
J. van den Broek - Hoefnagels,
C. Clijsen-de Vet,
H. van Eekert-Roothans,
A.M.F. Gielissen-van Houtert,
C. Groenen-Tönissen,
B. van Hoek ,
M. Hubers-v.Pelt,
J.A.M. van Hulten-van Uden,
D. Jonkers-Beerens,
J. Kanters-Veldhoen,
M. Liebregts-Vaessen,
G. Meulenbroeks-v.d.Vorst,
P. van de Pas-Kox,
C. van Rooij,
P van Sambeeck-Groenen,
M. Sleegers-Buiting,
R. van Sprang-v.d.Heyden,
F. van Stiphout-Brouwers,

DAMES

HEREN

M. Thomassen-Verschuuren, H. van der Aa,
J. van Avezaath,
J. Uffink,
F. Bergmans,
H. Verhagen,
L. van den Broek,
A. Verhees,
H. Broekmaat,
J. Vermeer,
A. Buizer,
M. Vermeltfoort-Smets,
F. Dierckx,
P. Verspaandonk-Sanders,
W . Dirks,
M. Vervest,
G. Egging,
M. Visser-Vennix,
W. van Vlokhoven-v.d.Sanden, J. Hartman,
J. van der Heijden,
P. de Vries-Blommers ,
C. van de Heuvel,
K. de Wilt-Stellmach.,
K. Jansen,
G. Jonkers,
J. Kerkhof,
W . van de Laar,
A. Leenstra,
C. van de Rijt,
L. Sanders,
A. Sleegers,
H. Vermeulen,
C. Verschure,
W . de Vroom,
A. van Vugt,
G. W outers,
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Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden:
- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%)
- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (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%)
- 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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Noodkreet !!!

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?

Ongeveer 60 jaar fietsen onze leden van de K B O Veldhovendorp, Zonderwijk en 'Look met veel plezier twee keer per
week door de Kempen. Op maandag vanaf 1 april met de
start om 13.00 uur tussen de 30 en 35 km. Op woensdag ook
maar vanaf 1 mei starten we dan niet om 13.00 uur maar om
10.00 uur en dan is de tocht tussen de 60 en 70 km.
Op maandag zijn er gemiddeld 35 deelnemers en op
woensdag ongeveer 20. We stoppen onderweg meerdere
keren en 1 keer bij de horeca voor een kop koffie of iets
anders. Om 17.00 uur zijn we dan weer in Veldhoven.
Ons probleem is nu dat we geen mensen meer hebben die
deze tochten kunnen begeleiden zodat alles veilig kan
verlopen en de nodige afspraken kunnen maken met de
horeca. De huidige begeleiders hebben het jaren gedaan
maar zijn er mee gestopt en daarom deze oproep voor
mensen die ons willen helpen om deze activiteit weer door te
laten gaan. Het kan toch niet gebeuren dat zo’n mooie
bezigheid voor onze leden na 60 jaar moet stoppen?
Man of vrouw die een beetje kan organiseren en, natuurlijk
kan fietsen,vragen wij om deze kans niet voorbij te laten gaan
om tientallen leden gelukkig te maken.

Wat in de volksmond “pensioen” wordt genoemd, bestaat eigenlijk
uit drie dingen: AOW, pensioen en individuele aanvullingen zoals
lijfrentes, levensverzekeringen of koopsommen.

Voor nadere informatie kun je even contact opnemen met
Ben Schellekens Abdijtuinen 142 Tel: 040-2069900 of 0627021012 mailen mag ook : b.e.schellekens@gmail.com
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Werkgevers, werknemers en overheid werken aan een nieuw
pensioenstelsel. Maar...waarom eigenlijk?
Elke maand betalen werknemer en werkgever premie voor het
opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu
begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Maar
mensen worden gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat ouderen
nu gemiddeld langer met pensioen zijn en er dus meer aanvullend
pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht.
Daarnaast past het pensioenstelsel niet goed meer bij de huidige
arbeidsmarkt. In het pensioenstelsel werkt het nu meestal zo.
Jonge en oudere werknemers betalen evenveel premie en bouwen
evenveel pensioenrechten op. De premie van jongeren kan langer
worden belegd en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt goed
als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar
tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, werken ze soms
een tijdje niet of minder, om daarna weer ergens in loondienst aan
de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen.
Het pensioenstelsel werkt niet goed bij veel van zulke
veranderingen tijdens loopbanen van mensen en biedt weinig
ruimte voor eigen keuzes.
Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel! Zodat
we ook in de toekomst een goed werkend pensioen hebben.
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Het Nieuwe pensioen akkoord behelst de volgende punten.
Aow-leeftijd
In het akkoord staat dat de aow-leeftijd tot 2022 wordt bevroren op
66 jaar en 4 maanden. Deze loopt daarna op tot 67 in 2024,
waarmee de stijging veel langzamer is dan gepland. Werkgevers,
vakbonden en kabinet gaan onderzoeken of de aow-leeftijd in de
toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren.
Zzp’ers
Met de nieuwe pensioencontracten kunnen zzp’ers straks
eenvoudiger pensioen opbouwen. Het wordt fiscaal ook
aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen. Verder hebben de
partijen afgesproken dat er een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zzp’ers, die nog
verder wordt uitgewerkt met ruimte voor uitzonderingen, zoals in de
agrarische sector.
Zware beroepen
Mensen met zwaar werk krijgen de mogelijkheid om eerder te
stoppen door afspraken in de cao. Voor bepaalde groepen worden
afspraken gemaakt waardoor werknemers tot 3 jaar voor de AOWleeftijd kunnen stoppen. De boete die stond op eerder stoppen
wordt deels geschrapt.
Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen belastingvrij
worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100
weken verlof worden opgespaard. Dat was 50 weken. Ook komt er
een fonds van 800 miljoen euro voor onder meer investeringen in
duurzame inzetbaarheid en scholing. Deze afspraken zijn tijdelijk tot
2025. In de tussentijd wordt gewerkt aan structurele maatregelen.
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Pensioenuitkering
Er komt een ander soort pensioenuitkering. Belangrijk verschil met
nu is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te
houden. Daardoor kunnen bij voldoende rendement de
pensioenuitkeringen en -opbouw gemakkelijker meestijgen met de
prijzen.
Kortingen
De kans op kortingen op de pensioenen wordt kleiner. Afgesproken
is dat een korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een
dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de
overgrote meerderheid van de fondsen.
Premie
Door afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek, die de
inleg van jongeren nu nog lager waardeert dan die van ouderen,
gaat iedereen straks dezelfde pensioenpremie betalen.
Afgesproken is dat hierdoor geen groepen erop achteruitgaan. Een
stuurgroep houdt in de gaten of het nieuwe contract aan alle
afspraken voldoet. Als dit zo is, volgt definitieve wetgeving.
Minimumjeugdloon
Een voor werkgevers relevante maatregel is de beperking van het
lage inkomensvoordeel en uitfasering van de regeling voor
tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).
Vele zaken zijn nog niet volledig uit gedetailleerd daarvoor wordt er
een transitie commissie door de regering ingesteld die deze verder
moeten uitwerken.

14

deze taak laten liggen, zien wij ons genoodzaakt bestaande rechten te
verdedigen via juridische procedures.

“Whatever it takes!”

Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht
pensioenakkoord juridisch bestrijden
Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim
1.500 miljard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en
juridisch foute weg ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter
wereld wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat het
vertrouwen in het huidige pensioenstelsel jarenlang is
ondermijnd door een irreële rekenrente. Daardoor worden de
pensioenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van
werknemers al twaalf jaar niet geïndexeerd. Inhaalindexatie
maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar ook een
perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten
er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige
belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan
doen om het recht van de belanghebbenden te beschermen.
Tien jaar is er gestudeerd op een nieuw stelsel. Tal van hoogleraren,
bestuurders, bewindslieden, ambtenaren, actuarissen en
toezichthouders hebben er talloze uren aan besteed. Het mocht wat
kosten. Het resultaat wat gisteren voorlag in de Tweede Kamer is een
pensioenakkoord wat uitblinkt in onduidelijkheid, complexiteit, open
eindjes en strijdigheid met Europees recht. De eenvoudige weg,
invoering van een reële rekenrente die rekening houdt met
daadwerkelijk behaalde rendementen, wordt niet bewandeld. Reparatie
van het bestaande stelsel op onderdelen was onbespreekbaar.
Pensioenfondsen worden financiële instellingen, pensioenen een
financieel product. We herkennen het proces dat onze ziekenfondsen
ooit hebben doorlopen in de politieke behoefte aan marktwerking in de
zorg.

We zijn blij met de uitspraken van SP en 50PLUS die al hebben
aangegeven steun te willen verlenen aan juridische procedures. We
gaan de samenwerking met gelijkgestemde organisaties graag aan.
De eerste Bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat wegens
strijdigheid van de Pensioenwet met Europese pensioenrichtlijnen is
vorig jaar al ingezet door KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud.
We herhalen hier wat onze premier onlangs in ander verband uitsprak:
“Whatever it takes!”. We laten het niet zonder meer gebeuren dat het
individueel bezwaarrecht van deelnemers en gepensioneerden tegen
collectieve waardeoverdracht wettelijk buiten werking wordt gesteld.
Bovendien heeft KBO-Brabant geen vertrouwen in een collectief
bezwaarrecht dat wordt neergelegd bij Verantwoordingsorganen van
pensioenfondsen, bestaande uit vertegenwoordigers van dezelfde
sociale partners die medeverantwoordelijk zijn voor dit
Pensioenakkoord.

Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn
vertegenwoordigd. De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant
opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste
seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met
Stephan Vermeulen, bestuurslid, stephanvermeulen@planet.nl, tel. 0613234796 of Wilma Schrover, directeur, wschrover@kbo-brabant.nl,
tel. 06-53561214

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren,
blijft er alles aan doen om het recht van de primair belanghebbenden,
in casu de gepensioneerden en de deelnemers, te beschermen. Nu
sociale partners plus tweederde van onze volksvertegenwoordiging
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Rugklachten?
17

18

60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eikenschors
66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd.
Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4
hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote papegaai
9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute
18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei
32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39
draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen
46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori
61 bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe
Testament 69 rund.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KBO
Computerc@fe
Heeft u dat nou ook?

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13
zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 eerste
vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 24
Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28
muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 lacune
40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 vanaf 49
tegenover 50 en omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54
regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord
19

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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Rugklachten

Regels waaraan we ons moeten houden

Doe er iets mee!
• Lage rugklachten is een veel voorkomend probleem, in Nederland en
wereldwijd. Bij meer dan 95 procent van de mensen met lage rugpijn
wordt geen duidelijke lichamelijke afwijking gevonden. Afwijkingen die
op een Röntgen foto of MRI zijn gevonden zijn vaak geen verklaring voor
de pijn. In de meeste gevallen verdwijnt lage rugpijn binnen een tot zes
weken vanzelf, of de pijn vermindert aanzienlijk. Is de pijn na twaalf
weken nog steeds aanwezig, dan wordt het een chronische klacht
genoemd.
• Bij acute lage rugpijn kunt u uw activiteiten tijdelijk verminderen, maar
u moet wel in beweging blijven (wandelen bijvoorbeeld). Als u veel pijn
heeft, kan uw arts een pijnstiller of ontstekingsremmer voorschrijven.
Wissel oefeningen en rust af, zit of sta niet te lang achter elkaar.
• Bij chronische of steeds terugkerende lage rugklachten speelt beweging
een nog belangrijkere rol. U zelf maar ook uw hersenen moeten getraind
worden. Door te bewegen programmeert u uw hersenen. Hierdoor nemen
angst en de gewaarwording van pijn af. Bewegen werkt dus als een
volumeknop voor pijn. Uw fysiotherapeut kan u daarin adviseren.
• Door steeds minder te bewegen neemt de spierkracht en conditie van de
wervelkolom af. U zult in een neerwaartse spiraal terecht komen, met als
gevolg een afname van de algehele fysieke conditie. Trainen van uw
rugspieren en de algehele conditie om pijn te verminderen en terug
komende klachten beter het hoofd te kunnen bieden. Na een start bij uw
fysiotherapeut kunt u zelfstandig of onder begeleiding verder oefenen.

Nu Dn Bond weer open is voor de onze activiteiten zijn hieronder de
regels vermeldt waaraan we ons moeten houden wanneer we aanwezig
zijn in Dn Bond.

! Dit geldt voor iedereen om de veiligheid te kunnen waarborgen.
Corona regels Dorpscentrum D’n Bond
Protocol om in het kader van de 1,5 meter economie activiteiten weer te
kunnen beginnen.
1. Alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne worden in acht genomen en
zichtbaar gemaakt op relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, publieke
ruimten zoals zalen, kamers en toiletten.
Neem het volgende in acht:
 Was vaker je handen
 Nies in je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
 Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of
koorts: blijf thuis
 Schud geen handen
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 Hang jassen niet over de kapstok maar over de stoel die je
gebruikt
 Maak regelmatig alle raakvlakken zoals deurkrukken en
trapleuningen schoon
 Maximaal 1 persoon in de toiletruimte
Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur van
D’n Bond is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen
naleving, maar zal wel mensen en verenigingen daarop aanspreken als
daar aanleiding voor is.

Fysiotherapie Veldhoven-Zuid
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INFORMATIE-ADRESSEN

OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN

Website

: www.kbo-veldhoven.nl

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

Telefoon
253.52.05

E-mail

: kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
Meerveldhoven/d’Ekker
Mevr. T. Louwers
Ligt 45

253.60.65

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

254.90.47
787.35.18

Voorzitter

Secretariaat

: Hr. G. de Wilt, De Dam 11
5504 TC Veldhoven
tel. 253.52.05
E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl
: Hr. A. Michielsen, Pegbroekenlaan 36
5504 MN Veldhoven
tel. 253.57.33
E-mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl

Reijenberg 98
Parklaan 83

CLIENTËNONDERSTEUNERS
Penningmeester: Hr. Kees Joosten, Rijenburg 78
5501 LD Veldhoven tel. 040-2543898
E-mail: chmmejoosten@onsbrabantnet.nl
Contributie € 25,- p.p. per jaar.
Bankreknr. KBO Veldhoven nr.
NL68RABO0153698047.
Ledenadm.

: Hr. A. van Amelsfort, Abdijtuinen 153
5504 ET Veldhoven tel. 06 14123868
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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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

