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 KBO-ER 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 30 nr.6                     juni/juli 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.     2-3 
 - Corona info blz.       4 
 - Rijbewijskeuring blz.       5 
 - Wekelijkse activiteiten blz.        6 
 - Overige activiteiten blz.       7 
 - Nieuwe leden/ Overleden leden blz.       7 
 - Samen uit eten met ouderen blz.   7 
               - Verjaardagen blz. 8-9 
 - Kortingen op uw ledenpas blz.       10 
 - Longfysiotherapie blz.    11-12 
 - COPD en hart revalidatie blz  13-14  
 - Computerc@fé blz.       14  
 - Puzzel plezier blz.  17 18 
 - Informatie adressen blz.   19 
 - Ouderen adviseurs blz.  20 
 - belasting invulhulpen blz.  20 
 - clientondersteuners blz.  20 
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 juni- nummer uiterlijk 22 juli inleveren. 

Onze afdeling heeft voortaan ook een eigen mail adres. 
kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl  
Dit wordt beheerd door Ad van Amelsfort. 
 
 
 

mailto:kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
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VANUIT HET BESTUUR 
 
Beste Mensen, 
 
We hebben elkaar lang niet gezien of gesproken en ook niet de 
mogelijkheid gehad om gezellig een kop koffie te drinken en 
gezellig te keuvelen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd 
geweest. Zeker voor degene die zelf of binnen eigen familie en 
vrienden het corona virus heeft ervaren en willen wij die natuurlijk 
een extra hart onder de riem steken.  
 
Maar hopelijk gaan we nu naar een meer open samenleving met 
natuurlijk de nodige afstand om het virus onder controle te blijven 
houden. Zoals Rutte aangaf in zijn laatste speech kan er vanaf 1 
juni weer meer vrijheid worden toegestaan. En mogen er ook weer 
meer mensen bij elkaar komen onder de conditie dat de 1,5 meter 
in acht wordt genomen. 
Zo ook mogen de cafés, restaurants en terrassen weer open met 
de regels van de 1,5 meter. Binnen in de horeca wordt vanaf 1 juni 
toegestaan voor maximaal 30 gasten. 
 
Dit geldt dus dan ook voor D’n Bond waar wij onze activiteiten altijd 
dagelijks houden.  
Helaas behoren hierbij ook nog de regels dat sport en spellen 
binnen pas zijn toegestaan na 1 sept.  
Dus ook onze activiteiten zoals kaarten, sjoelen, koersballen, 
kienen, biljarten, line dansen, bewegen en zingen zijn dus nog niet 
toegestaan. Deze regel geldt ook nog wanneer er een besluit wordt 
genomen om op 1 Juli 100 personen toe te laten. 
 
Daarom heeft het bestuur van D’n Bond besloten dat deze wel open 
gaat op 1 juni maar dat er alleen gasten zijn toegestaan die vooraf 
een reservering hebben gemaakt. 
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We vinden het als KBO bestuur dan ook jammer dat we niet weer 
voluit kunnen gaan om iedereen zijn gezellige middag met daarbij 
ook het sociale aspect te kunnen bieden. Maar het virus gebiedt 
ons om hieraan te gehoorzamen, zeker voor de leeftijdsgroep waar 
wij toebehoren.  
 
Wij wensen dan ook iedereen toch gezellige zomermaanden toe in 
goede gezondheid met familie en vrienden. En hopen jullie zeker 
weer terug te zien na 1 sept als de samenleving dan weer helemaal 
open mag.  
Mochten er tussentijds positieve veranderingen zijn binnen de 
samenleving, dan zullen wij jullie daar zeker van op de hoogte 
houden. Dus houdt hiervoor de website en eventueel de mail goed 
in de gaten. 
 
 
Mvrgr 
Het Bestuur KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look. 
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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 ACTIVITEITEN  

 
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 

 

  

OVERLEDEN 
 

Mevr.. A Kouwenberg-Verschuijten 

 
 
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 
 

 
 
 

 
 
 

Dames Dames Heren

J. Boogers-Jacobs. J. Sanders-Peters. J. Bazelmans.

A. v.d. Boom-de Cock. N. Schellekens-Mikkers. H. Bolder.

A. v. Buel-Wijnhoven. J. Seuntjens-Molenaar. G. v. Brakel.

M. Bust-Lipsch. I. Smits-Kuipers. L. d. Brok.

G. v.d. Donk-van Akere. A. Soetens-v.d. Heuvel. B. Buiting.

L. Doreleijers-Kramer. W. Sweegers-v. Mol. W. Gijzen.

J. Eeftink-Oosterveer. J. Tijs-Gijbels. R. Gudden.

I. Frericks-Damstra. J. v.d. Ven. J. Hubers.

A. v. Gompel-v.Kasteren. A. Verhagen-Welten. L. v. Hulst.

M. d. Graaf. N. Versteeg-Vosters. Ch. v. Kasteren.

J. Heeren-v.d.Boogaard. R. Voet-v.d.Heijden. A. Kouwenberg.

A. Hekker-v. d. Honing. P.d. Vos-Crooymans. A. Lavrijssen.

M. Heller. M. v.d. Waterlaat. H. Liebregts.

J. v, d,  Hoek-v. Schijndel. P. v. Zon-Tops. J. v.d. Meeren.

H. Hoeks-Dingen. T. Meulenbroeks.

W. van 't Hof-v.Vlokhoven. P. Meulendijks.

A. Hovener-Raymakers. J. Mol.

N. d. Jong- d. Jong. H. v. Moll.

E. v.d. Kerkhof. P. v.d. Nieuwenhoff.

A. Kwinten-Keeris. P. Olijslagers.

J. v. Laarhoven-Kauwenberg. A. v.d. Pas.

P, Lathouwers-v.Sprang. F. Peters.

L. Meelen. W. Sanders.

H. v. Meer-Zweerts. A. Smeets.

L. v.d. Moosdijk. F. Wilbrink.

G. Nouwens. H. d. Wit.
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN JULI 2020 

 

 
                                                                                                 

 
 

DAMES DAMES HEREN

H. Adams-Vos. H. v. Meel-Simons. P. v.d. Aa.

C. Bakermans. W. v, Mol. J. Bartels.

J. Biemans-Groenen. T. Pero-Tops. E. Borgers.

R. Bogaerts-School. C. Rijkers-v.d.Steen. H. Borgmans.

R. Boudewijns. C. Rijsmus-Petterson. M. v. Doren.

M. Brandes. A. Rutten-Duijkers. G. v. Esch.

H. Buizer-Cantadore. L.v.d.  Sande-Oomen. A. Lemmens.

C. v. Dooren-Cillessen. C. Sanders-Coppens. A. v.d. Looij.

C. v. Doren-Buiks. J. Sandkuijl. M. v.d. Mierden.

M. v. Eijk-Pol. G. v. Schaik-Bettgens. J. Steenbakkers.

J. Geven-v.d.Looij. H. Scheepers. H. Venhuizen,

J. Hanigue. M. Scholte-Slaats. C. Verleun.

L. Henrich-v.d. Heijden. A. Senders-Welten.

J. Jacobs. M. Smits.

C. Jansen-v. Overveld. Th. Teeuwisse-Banning.

H. Jansen-v. Doorn. A. v. Uum-v.d. Wiel.

M. d. Joode-d. Jongh. H. Vennix-Geerlings.

J. Joosten-Bogaars. J. Verhallen.

H. v. Kasteren-Sanders. T. Vissers-Hoendervangers.

H. v. Kasteren-Jacobs. J. Vissers-v. Sonsbeek.

T. Kuijpers. J. Weijers.

J. v.d. Langenberg-Moenaff.



 10 

 
 
  

KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS 
 

 
 

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 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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Longfysiotherapeut in de buurt voor revalidatie 
coronapatiënten 
 
De longfysiotherapeuten van Fysiotherapie Veldhoven Zuid 
kunnen nu coronapatiënten in hun revalidatietraject 
begeleiden. Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, 
als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan 
hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben de 
therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, 
zich verdiept in de behandeling van coronapatiënten. 
 
De longfysiotherapeuten van Fysiotherapie Veldhoven Zuid richten zich 
zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest 
als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen 
blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben 

baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse 
activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale 
gezondheid, voeding en participatie. 
 
Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de 

woonomgeving van de patiënt 
Wij hebben ons middels een e-learning geschoold op het gebied van 
revalidatie van coronapatiënten. In deze e-learning werd alle 
beschikbare kennis aangeboden in een overzichtelijke module, met 
toets vragen. Aanvullend volgen wij via Chronisch ZorgNet periodieke 

webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte 
te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast heeft iedere 
deelnemende longfysiotherapeut, dus ook onze praktijk, een netwerk 
opgezet met daarin een ergotherapeut, diëtist, logopedist en de 
huisarts. De ergotherapeut en/of diëtist/logopedist worden op de in de 
e-learning aangeleerde indicaties bij de zorg betrokken. De huisarts 
wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer 
verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS-
verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd 
heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts 
plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien 
nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe 
woonomgeving van de patiënt. Chronisch ZorgNet verwacht dat alle 
coronapatiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch 

revalidatietraject, in de woonomgeving geholpen kunnen worden met 
hun herstel. 
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Gespecialiseerde therapeuten vindbaar via 
Niet alleen in de praktijk van Fysiotherapie Veldhoven Zuid zijn er 
longtherapeuten gespecialiseerd in corona, maar door het hele land. 
Alle gespecialiseerde coronatherapeuten zijn vindbaar via de Chronisch 
ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun 

portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht op de 
gewenste specialisatie van de therapeut (etalagebenen, 
longaandoeningen, hartrevalidatie, corona). Op 24-4-2020 waren al 
ruim 500 coronatherapeuten te vinden via de Zorgzoeker. Dit aantal 
loopt nog steeds op, wij verwachten dat rond de 1000 collega’s weldra 

klaar staan via dit netwerk. Zo zal altijd een gespecialiseerde therapeut 
in de woonomgeving van de patiënt te vinden zijn. De juiste zorg op 
de juiste plek. 

 
Chronisch ZorgNet 
Fysiotherapie Veldhoven Zuid is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, 
een ideële stichting. Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend 
netwerk van ruim 2300 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de 
behandeling van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en 
longaandoeningen). Het netwerk is dit jaar genomineerd voor de Value 
Based Health Care award 2020. 

 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met: 
Fysiotherapie Veldhoven Zuid 
Jules van Rosmalen 

Maayke van Suijlekom 
www.chronischzorgnet.nl  
 
 
 

 

 
 

https://chronischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker
https://chronischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker
http://www.chronischzorgnet.nl/
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Sterk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten 
in de regio  
Succesvolle leefstijlaanpak uitgebreid naar COPD en 
hartrevalidatie  
   
Bij veel chronische aandoeningen speelt leefstijl een belangrijke rol. 
In deze regio bestaat reeds een sterk 
zorgnetwerk van  gespecialiseerde fysiotherapeuten aangesloten 
bij ClaudicatioNet voor de begeleiding van mensen met 
‘etalagebenen’. Die leefstijlaanpak blijkt heel effectief en wordt nu 
uitgebreid naar COPD en hartrevalidatie. Op 12 maart 
wordt ClaudicatioNet officieel Chronisch ZorgNet. Ook in deze regio 
gaan fysiotherapeuten zich (verder) specialiseren in deze 
aandoeningen.  
   
Mensen met etalagebenen (ook wel perifeer arterieel vaatlijden of 
claudicatio intermittens genoemd) hebben slagaderverkalking. Dat 
geeft veel pijnklachten bij het lopen en een groot risico op een 
hartinfarct. Deze patiënten werden 10 jaar geleden vrijwel altijd 
gedotterd of ze kregen een bypassoperatie. Nu gebeurt dat nog 
maar zelden. Looptherapie en leefstijlbegeleiding van 
gespecialiseerde fysiotherapeuten die getraind zijn in leefstijl, 
motivatie en gedragsverandering heeft aantoonbaar meer en 
langduriger effect voor deze patiënten. Ze kunnen een langere 
afstand pijnvrij lopen en bij bijna 90 procent van de mensen is na 
vijf jaar nog geen medische ingreep nodig. Door de aanpassing van 
leefstijl voelen mensen zich vaak ook mentaal beter. Bovendien 
bespaart het veel kosten, bijna 8000 euro per patiënt ten opzichte 
van een operatie. Per jaar wordt hiermee in Nederland 33 miljoen 
euro bespaard.  
   
De gespecialiseerde fysiotherapeuten weten niet alleen veel over 
bewegen en de specifieke de aandoening, maar ook over hoe je 
mensen kunt motiveren om gedrag en leefstijl te veranderen. Dat is 
belangrijk want weinig bewegen, roken, ongezond eten en stress 
spelen een grote rol bij het ontstaan van etalagebenen. En dat geldt  
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ook voor hartpatiënten en COPD-patiënten. Lukt het om gezonder 
te leven en meer te bewegen, dan nemen klachten af en de 
kwaliteit van leven toe.  
Huisartsen, medisch specialisten en patiënten kunnen via 
Chronisch ZorgNet eenvoudig zien welke fysiotherapeuten in de 
buurt gespecialiseerd zijn in deze aandoeningen en kunnen direct 
een afspraak maken. Hoe dichter bij huis de begeleiding wordt 
gegeven, hoe groter de kans dat mensen ook daadwerkelijk gaan, 
is gebleken. In heel Nederland zijn er inmiddels 2200 
fysiotherapeuten aangesloten, waardoor er voor alle patiënten met 
deze chronische een gespecialiseerde therapeut in de buurt is.  
  
Jules van Rosmalen, fysiotherapeut  
Fysiotherapie Veldhoven Zuid  
Frans Bekersstraat 1 / Libra 14  Veldhoven  
Tel 040-2549230 
 

 
 

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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Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 

16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 
pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 

ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 
tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten 

schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 
71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper. 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 

gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 
soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort 

schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 
afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 

grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 
62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage. 
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Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 strik 16 
bedieningsloon 18 grote papegaai 19 Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 
overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 
landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker 
iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 
loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 
60 bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische 
struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie. 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin 
van Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 
motorpech 18 voordat 20 straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 
bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 
stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 
hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium. 
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INFORMATIE-ADRESSEN 
 

Website  : www.kbo-veldhoven.nl 
 
E-mail                 : kbo-veldhoven-dorp@leaweb.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. 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. 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 
 

 


