
VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

De K.B.O.er    september 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.8                september 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 
 - Verhaal van vroeger blz.       3 
 - Rijbewijskeuring blz.       4 
 - Wekelijkse activiteiten blz.        5 
 - Overige activiteiten blz.   6-7-8 
 - Nieuwe leden/ Overleden leden blz.       9 
 - Samen uit eten met ouderen blz.   9 
               - Verjaardagen blz.  10 
 - Kortingen op uw ledenpas blz.       11 
 - beknopt jaarverslag Seniorenraad blz.      12 
 - Noodkreet blz.        13   
 - Puzzel plezier blz. 16/17 
 - Computer cafe blz.   17/18 
 - Informatie adressen blz.  19 
 - Belasting invullers 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 okt. nummer uiterlijk 17 sept 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 

 
Op 6 aug was er weer een toespraak vanuit de regering door 
premier Rutten omdat na 1 juli toen onze leef wereld  weer meer 
vrijheid heeft gekregen, de mensen zich niet of gedeeltelijk zich 
wilde houden aan de 1,5 meter sociaal afstand. 
Hij benadrukte hier nogmaals dat dit een belangrijk middel is om het 
virus de kop in te drukken, en gaf aan dat de jong volwassenen zich 
ook hier terdege aan moeten houden om zo het beroemde R0 getal 
op of onder de 1 te houden. 
Dit getal geeft aan wanneer iemand het virus heeft deze meer of 
minder mensen besmet. Wanneer het R0 getal lager is dan 1 zal 
dus het virus onder controle zijn. Let op het is dan niet weg en zal 
dus de kop op blijven steken bij onachtzaamheid. 
Dus blijf alert op de 1,5 meter en vermijd drukke plaatsen. 
Ook hebben de burgemeesters meer zeggenschap gekregen om 
lokale voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van 
het virus. Denk hierbij aan het dragen van mondkapjes. 
 

 
Corona Virus 

Wat ben jij. 
Een druppel. 

Een virus. 
Een plaaggeest. 

Een baas. 
Waarom ben je hier. 

Om mensen ziek te maken. 
Wat hebben die jou misdaan. 

Je bestormd rusthuizen. 
Zovelen zijn bang van jou. 

De wereld hou je in bedwang. 
Er wordt veel op jouw geschreven. 

Veel gezegd. 
Je maakt iedereen klein. 

Wil jij soms de grote overwinnaar zijn. 
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Een verhaal van vroeger. 
Het is oktober 1937 en er wordt een tweeling geboren bij Jan en 
Lena Schellekens op toen Zonderwijk 1, thans Kromstraat 65 te 
Veldhoven. Drie maanden later, op 1 januari 1938 sterft mijn vader 
Jan Schellekens en moest mijn moeder alleen verder met de 
boerderij en 8 kinderen. Twee jaar later breekt de oorlog uit en 
wordt alles nog een stuk moeilijker. Mijn moeder laat zich niet 
kennen en zet door waarbij zij niet alleen aan haar kinderen dacht 
maar ook aan andere. De toenmalig huisarts, dr. Raaijmakers, 
verwees andere ouders met een pas geboren kind naar de weduwe 
Schellekens, mijn moeder dus. Als men geen geld had was dat 
geen probleem want dan kregen zij de melk gratis mee. Er werden 
verder eieren en aardappelen verkocht en daar was het van 
hetzelfde, geen geld toch eten. Ondanks dat het niet mocht dorste 
en maalde wij zelf graan zoals rogge en tarwe voor ons zelf maar 
ook voor bakkers en dit was allemaal illegaal.  's Avonds laat of 's 
morgens heel vroeg kwamen de bakkers dit halen. Ik herinner mij 
nog dat er in de schuur een dertig zakken graan lagen om gedorst 
te worden maar dat kon alleen op bepaalde tijden. 
 Juist die dag kwamen controleurs kijken of er iets lag en jawel ze 
zagen de zakken liggen. Dezelfde avond kwamen zij met een 
vrachtauto om de zakken op te halen. Er lagen nog maar twee en 
een halve zak dus de vraag kwam waar de rest was. Hierop zij mijn 
moeder als jullie er meer hebben zien liggen dan had je die mee 
moeten nemen. Wij hadden met man en macht de andere zakken 
verstopt welke voor ons maar amper terug te vinden waren. Mijn 
moeder had durf en dat moest ook wel met zo'n gezin en een 
bedrijf. Wij hadden aan de Runstraat  ook een stuk grond met 
bomen en na de oorlog kregen wij op enig moment een enveloppe 
met daarin een papieren rijksdaalder met een briefje erbij met dank 
voor het gekapte hout dat ze mee genomen hadden. Mijn moeder is 
jarenlang lid geweest van onze KBO en deed aan veel dingen mee 
zoals het jaarlijks mee wandelen met de driedaagse van 
Veldhoven. Ze deed verder nog handwerken en kaarten. Ondanks 
dat ze op enig moment ernstig ziek geweest is ( 2 weken in coma 
gelegen) is zij 85 jaar oud mogen worden. 
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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   

         keuringsarts is dhr. W. van de Pas 
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.  
 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
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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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Beste Mensen. 
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.  
Ook afspraken/ reserveringen voor ruimtes is vooraf noodzakelijk. 
Verenigingen/commissie leden zijn verantwoordelijke voor een 
ordentelijke opgave van aantal personen. 
Let op de 1,5 meter onderlinge afstand! 
Mvrgr 
Bestuur / beheerder D’n Bond.  

 
OVERIGE ACTIVITEITEN  

 
Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het  

       KBO-koor “Zingen houdt jong” 

Nieuws vanuit van de zangroep “Zingen Houdt Jong” 
 
Het is lang geleden dat we gezongen hebben. 
Daarom opperde onze accordeonist Ad Hoeks het idee om een 
keer te zingen maar dan in de openlucht. De reden hiervan is 
natuurlijk de corona regels die ons belemmerd om binnen op te 
treden. 
Wij als commissie vonden dat een goed idee en willen dit doen op 
Donderdag 17 september  van 14.00 uur – 16.00 uur. 
Dit op het terras achter D’n Bond onder de bomen op natuurlijk 1,5 
meter afstand van elkaar. 
Dus helemaal Corona proef. 
In overleg met de beheerder Pierre van Keulen wil Dn Bond hier 
graag aan mee werken en zal des gevraagd ook zorgen dat er 
stoelen buiten kunnen staan. 
Wij hopen natuurlijk op een goede opkomst en dat de weer goden 
ons ook goed gezind zijn, zodat dit een leuke middag kan worden. 
Hopelijk tot dan; 
Namens de commissie 
Toos Dirks 
 
PS., Let dus goed op de weersverwachting. 
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Linedansen 
Ook het linedansen start op woensdag 2 
september weer. 
Natuurlijk ook met inachtneming van alle 
coronamaatregelen. 
Onze groep bestaat momenteel uit 16 leden. 
Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. 
The Union Country Linedansers is de line 
dansgroep van de KBO 
Veldhovendorp/Zonderwijk/’t Look. Maar alle 
leden van de KBO-kring Veldhoven mogen 
zich bij ons aansluiten. 
We dansen op zowel country als 

hedendaagse muziek. De meeste dansen bestaan uit vier of acht 
blokjes van iedere acht tellen. 
We oefenen de dansen in blokjes van meestal acht tellen, waarna 
we het volgende blokje oefenen. Na het oefenen zetten we de 
muziek aan en dansen we op de maat van de muziek. De leidster is 
duidelijk te verstaan doordat ze tijdens het lessen gebruik maakt 
van een draadloze hoofdmicrofoon. 
De danslessen worden iedere woensdagmorgen geven van 10.00 
tot 12.00 uur. 
Als u belangstelling hebt om met deze gezellige groep mee te doen 
kom dan gerust een keertje kijken en natuurlijk mag u ook gratis 
een keertje meedoen. 
Mocht u nog nadere inlichtingen willen dan kunt u altijd even 
contact opnemen met via de mail bij 
ldkbovhv@gmail.com 
Ook voor het lesgeld hoeft u het niet te laten, dit bedraagt € 7,50 
per maand.  
 
Toos Intven en Frans Dijkhoff 
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. 

Biljartnieuws augustus 2020 

 
Dinsdagmorgen 
Beste biljarters 
Als alles blijft zoals het nu is kunnen we na de vakantie op dinsdag 
18 augustus weer aan een onderlinge competitie bandstoten 
beginnen . 
We starten met +/_ 17 deelnemers 
En zijn wel enkele maatregelen vanwege het corona virus. 

  

1. Houd 1.5 meter afstand 

2. Er mogen max 8 personen in de biljartzaal 

3. Dit houdt in dat je op je beurt moet wachten in Dn Herd. 

 

Op verzoek van Den Bond horloge af tijdens het biljarten 

Met deze aanpassingen hoop ik dat we weer fijn kunnen biljarten. 
 
Dinsdagmiddag 
Op 1 september beginnen we ook weer met een onderlinge 
competitie bandstoten  op dinsdagmiddag. 
Hier zijn nog enkele spelers welkom. 
We spelen van +/_ 13.15 uur tot  16.30 uur. 
Heb je interesse kom gerust eens langs op dinsdagmiddag in Den 
Bond. 
Ook hier gelden natuurlijk de regels zoals hierboven vermeld. 
 
Over de andere competities is nog geen duidelijkheid. 
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SAMEN UIT ETEN IN 2020 
Alle deelnemers aan “Samen uit eten”. 
 
Regelmatig hebben we de afgelopen tijd vragen gekregen over het 
al dan niet doorgaan van de activiteit “samen uit eten”. Omdat we 
het fijn vinden dat jullie allen zo enthousiast zijn over deze activiteit 
zijn we samen met Swove om tafel gaan zitten.                                                                                                                      
Helaas hebben we moeten besluiten om dit jaar nog niet op te 
starten. De restaurants zijn erg flexibel naar ons toe en willen graag 
meewerken aan een oplossing. Helaas kunnen we niet het risico 
lopen dat er iemand ziek wordt en wij als organisatie worden 
aangesproken. Niet per se door u als deelnemer maar vaak door 
derden. Tevens willen we niet dat onze restaurants eventueel  een 
bekeuring riskeren omdat de regels niet 
nageleefd kunnen worden. 
We vinden het ontzettend jammer om deze 
beslissing te moeten nemen. Vooral omdat 
het belangrijk is om samen te komen en te 
zijn. 
Zodra het weer mag/kan laten we het jullie 
zo snel mogelijk weten. 
 
Blijf gezond, 
Namens Bert de Joode (PVGE), Gerry van Tuijl (KBO) en Swove 
 
 

 
NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. A. Diemer – Hagenouw 

  
OVERLEDEN 

 

Mevr. P. Bles – van Gompel. 
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  WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN SEPT 2020 

 
 

         

 DAMES  DAMES    HEREN  

         

M. Adams-Kanters.  R. Oomens.  P. van der Akker.  
H. Baetsen-Louwers. R. Peters-Jeuken.  J. Baetsen.  
A. van den Biggelaar-Liebregts.  A. Ramakers-Ronckaerts. G. Baselmans.  
J. Bogers-Poot.  E. van de Rijt-Groenen. A. van den Boom.  
G. Bolder-Spooren.  E. Schonewille-Jansen. G. Dielesen.  
J. Borghaerts-Peters. A. Schrijnemaekers.  C. Dirkx.   

J. van Bourgondiën-v.Leeuwen. A. Spitters-van de Ven. J. van Doesselaere.  
D. van den Broek-v.d.Heuvel. J. Timp.   Donk, J. van der  
G. de Bruin-Senders. R. Veerman.  A. van Gerwen.  
S. Burnet.  R. van de Ven-Dillen. P de Greef.  
C. Coppens-Schellekens. G. Weijers-v.Oorschot. P. van Keulen.  
M. Delfgaauw.     G. Kirchner.  
M. Dingen-Loijen.     F. van Knegsel.  
A. Feijen-de Bakker.  

 

 H. Lodewijks.  
J. Gielissen-v. Leerdam.    L.Lucker.   

M. van Hooff-v. Gestel.    W. Mollen.  
M. van Kasteren-Eliens.    A. Pril.   

G. Kox-Brouwers.     L. Rutjens.  
I de Lauw.     C. van Schaijk.  
S. Leatemia.     H. van Schalkwijk.  
P. Leijgraaf-Mols.     J. Scholte.  
E. Leijten-Peters.     J. Soetens.  
D. de Lepper-van Kemenade.    H. van Tuijl.  
W. Maassen.     H. Verspaandonk.  
D. van de Moosdijk.     F. van de Wildenberg. 
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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, 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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Beknopt jaarverslag ‘activiteiten Seniorenraad 2019’ 
 
Iets aan de late kant (mede vanwege de coronaperikelen).maar hier is dan het 
overzicht van activiteiten van de Seniorenraad Veldhoven. 
Ook in 2019 hebben we ons weer ingezet om de belangen van de Veldhovense 
senioren te behartigen. De activiteiten bestonden (naast het informeel raadplegen 
van onze achterban en ons interne overleg) onder andere uit:  

Overleg met gemeente, waaronder informeren en adviseren van: 

• de wethouder sociaal domein, Mariënne van Dongen over o.a. 

cliëntondersteuning Wmo 

• de wethouder wonen, Hans van de Looij over de woonwensen van 

senioren 

Overleg met SWOVE om onze inzichten ten aanzien van de rol van vrijwilligers 
in de zorg aan SWOVE kenbaar te maken. 
Deelname aan het Dementie Overleg Veldhoven om senioren met dementie te 
ondersteunen. 
Deelname aan de participatieraad Veldhoven aan Tafel om sociale problemen 

aan te kaarten en daarover te adviseren. 

Mee te werken aan de gemeentelijke de ‘Morgengezond weer op’ kaart. De 
kaart waarop (kwetsbare) thuiswonende ouderen hun hulp verlenende instanties 
kunnen vinden. 
Nieuwe of experimentele projecten beoordelen, zoals: 

• de gemeentelijke steunwijzer, de verwijsgids naar zorg en verpleging 

• het project Wijik Zeelst -een project waarbij verpleeg- en verzorghulp 

‘op afroep’ wordt geboden. 

 
Informatie voorziening aan senioren door middel van: 

• het organiseren van een themabijeenkomst over veilig wonen. 

• het uitbrengen van een nieuwe versie van de Seniorenwijzer, de 

sociale- medische- en financiële wegwijzer voor senioren (op papier en 

digitaal) 

• onze website www.seniorenraadveldhoven.nl bijwerken en voorzien van 

actuele informatie 

• artikelen leveren aan de maandkrant ‘Thuis in Veldhoven’ o.a. over 

de ‘omgekeerde toets’ (de  nieuwe werkwijze van de gemeente), de 

Dementheek (in de bibliotheek), Verantwoord bewegen en over Bravoflex 

(vervoer op maat).  
 

http://www.seniorenraadveldhoven.nl/
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1   2  3 4  5  6  7 8  9   10 

   11 12        13  14     

  15     16  17  18  19   20   

21 22     23      24  25   26  

 27    28      29  30  31    

32    33    34  35  36  37  38  39 

40   41    42    43  44  45  46  

  47    48    49    50     

51 52  53  54  55  56    57    58  

59  60  61  62  63    64    65   

 66  67  68  69    70    71    

72    73  74  75  76    77    78 

  79   80  81      82      

   83   84      85       

86     87          88    

 
Horizontaal: 1 voor de pers bestemde teksten 3 kampeerattribuut 9 deel 
van een haard 11 hevig gevecht 13 lekkernij 15 keurmeester 16 openbare 
belediging 19 plat broodje 21 agavevezels 23 brandstofcilinder 25 meet-
kundig lichaam 27 hoge berg 28 hairstylingsproduct 29 komiek 31 toer  
32 papegaai 33 doordringend 34 onbeweeglijk 36 Japanse munt 38 lang 
geleden 40 voegwoord 41 hoge boord 42 wetenschappelijke verhandeling  
44 verbinding 46 dierengeluid 47 krijs 48 klein chemisch afval 49 even  
50 flauwe praat 51 scholen gemeenschap 53 kunstproduct 55 houtsoort 
57 ondiepte in de zee 58 arrestatieteam(afk) 59 raad 61 Edelgrootmo-
gende 63 soort bom 64 zulke 65 mits 66 muziekgenre 68 populaire 
muziek 70 doetje 71 geperst board 72 iemand die een orgaan afstaat 
74 informeren 77 manusje van alles 79 gesleten plek 81 ondienstig  
82 stengel sportunie(afk) 85 overwinning 86 ambtsgewaad 87 beitelen  
88 verhoudingsmaatstaf 
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Verticaal: 1 lokaal voor leerlingen 2 poolbedekking 3 plaaggeest  
4 centigram(afk) 5 Duitse rivier 6 munteenheid van Brazilië 7 zomerse 
lekkernij 8 stippel stofdessin 9 bloem 10 stand van de edelen 12 oorvijg 
14 loofboom 15 deel van een koelkast 16 muziek instrument 17 vaat  
18 naaldboom 20 opgeld 22 balken van een ezel 23 vocht uit de lever  
24 sluis-kolk 26 koker 28 juist 30 opschudding 32 christelijk feest  
33 leegte 34 kerk-gezang 35 dulden 37 blootje 39 Engels werpspel  
41 commissie (afk) 42 milieuvriendelijk(voorvoegsel) 43 vreemde munt  
45 soezerig 52 betalingswijze 54 Staatkundig Gereformeerde Partij  
56 ontlopen 57 huiverig 58 Griekse letter 60 harde knal 62 met onbe-
kende bestemming(afk) 64 zeer vloeibaar 65 levenslucht 67 muziekstuk 
69 voor 70 wedstrijdonderdeel 71 maalinrichting 72 samenzang 73 snelle 
gang 75 Engelse duim 76 visnet 77 etmaal 78 traag 80 water(Frans)  
82 kip 84 groente 85 persoonlijk voornaamwoord. 

 

 

Beste Mensen, 

Vanuit het bestuur komt de vraag of er mensen zijn die graag een stukje 
schrijven wat we kunnen plaatsen in de KBO-er. 

Deze maand heeft Ben Schellekens gezorgd voor een stukje van vroeger. 

Maar misschien zijn er onder de lezer wel enkele mensen die een mooi 
verhaal hebben en dit wel willen delen met de andere leden. Dit door het 
op te schrijven zodat we dit in de volgende KBO-er zouden kunnen 
plaatsen. 

Je kunt dit aangeven en sturen naar Ad van Amelsfort of naar Ad 
Michielsen. De mail adressen kun je vinden op de website  

 

Bij voorbaat dank. 

Namens het bestuur 

Ad Michielsen 

Secretaris KBO Veldhoven-dorp 
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KBO 

Computerc@fe 

Heeft u dat nou ook 
 

Het Computerc@fé is weer geopend. 
Nadat we een aantal maanden gedwongen zijn geweest om het 
Computerc@fé te sluiten i.v.m. de crisis rondom Corona zijn we blij 
dat we m.i.v. dinsdag 8 september de deur weer kunnen openen, 
natuurlijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Vanaf 
die datum staan we weer klaar om u advies te geven bij al uw 
computer en smartphone problemen. U vindt ons in Dorpshuis Den 
Bond in de kleine Vlasroot (trap op), elke tweede en vierde dinsdag 
van 13.30 tot 16.00 uur. 
Tot het eind van 2020 zijn dit dus de openingsdagen: 8 en 22 
september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november; 8 en 22 
december. Noteer ze alvast in uw agenda. U bent van harte 
welkom, de koffie staat weer klaar.  

 
Nieuws uit het Computerc@fé. 

Windows 10 Mei 2020 Update (versie 2004) 

Microsoft beschouwt Windows 10 als een service, wat er in de 
praktijk op neer komt dat halfjaarlijks een nieuwe Windows 10-
onderdelenupdate beschikbaar komt waarmee Windows 10 wordt 
voorzien van nieuwe functionaliteiten, de gebruikersinterface wordt 
gemoderniseerd en onopgeloste problemen worden gerepareerd.  
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Elke onderdelenupdate staat voor een nieuwe Windows 10-versie, 
zo verschenen sinds de introductie van Windows 10 in juli 2015 (ook 
wel versie 1507 genoemd) de volgende onderdelenupdates: 

• November Update (1511) wordt niet meer  ondersteunt 

• Anniversary Update (1607) wordt niet meer ondersteunt 

• Creators Update (1703)  wordt niet meer ondersteunt 

• Fall Creators Update (1709) wordt niet meer ondersteunt 

• April 2018 Update (1803) wordt niet meer ondersteunt 

• Oktober 2018 Update (1809) ondersteunt tot 10 november 2020 

• Mei 2019 Update (1903) ondersteunt tot 8 december 2020 

• November 2019 Update (1909)ondersteunt tot 11 mei 2021 

 

Daar komt nu de Mei 2020 Update (versie 2004) bij. Deze wordt 
automatisch via Windows Update aangeboden nadat uit de door 
Microsoft verzamelde statistieken is gebleken dat er voor de 
betreffende computer geen problemen zijn te verwachten. Met een 
melding in het actiecentrum duidelijk gemaakt dat de Mei 2020 
Update gedownload en geïnstalleerd kan worden.  
Het is verstandig op deze melding te wachten, ook al kan dit enkele 
maanden duren. Er is overigens geen verplichting om deze update 
direct te installeren (je kan zelfs wachten tot de laatst geïnstalleerde 
versie niet meer wordt ondersteund), de installatie kan dus worden 
uitgesteld tot een voor jou geschikt moment. 

Wanneer U nog vragen hebt over bovenstaande opmerkingen 
neem contact op met het computerC@fe, deze is vanaf dinsdag 8 
sept weer open in D’n Bond. Of mail naar cckbovhv@gmail.com. 
 

 

Mvrgr 

Frans Dijkhoff 

 
 

https://www.schoonepc.nl/windows10/april_2018_update.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/oktober_2018_update.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/mei_2019_update.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/november_2019_update.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/windows_10_instellingen_wijzigen_bijwerken_en_beveiliging.html#windows_update
https://www.schoonepc.nl/windows10/gebruikersinterface.html#actiecentrum
mailto:cckbovhv@gmail.com
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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. 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 
 
 

 

http://www.kbo-veldhoven.nl/
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 
 

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look  Telefoon 
Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  253.52.05 
 
Meerveldhoven/d’Ekker 
Mevr. T. 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 
 

 




