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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.9                oktober 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 
 - Wekelijkse activiteiten blz.       3 
 - Nieuwe leden/ Overleden leden blz.       4 
 - Samen uit eten met ouderen blz.   4 
 - Coronaregels Dn Bond blz.   4 
 - Agenda Jaarvergadering blz.   5 
 - Aanmelden jaarvergadering blz.   6 
               - Jaaroverzicht 2019 blz   7-8-9 
 - Verslag jaarvergadering 2019 blz. 
 - blz. 9-10-11-12-13-14      
 - Verslag gesprek Burgemeester            blz.14,15,16 
 - Rijbewijskeuring blz.        16 
 - Verjaardagen blz.      17 
 - kortingen blz.      18 
 - Puzzel plezier blz.      21                
 - Computer cafe blz.        22 
 - Informatie adressen blz.  23 
 - Belasting invullers 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 nov. nummer uiterlijk 17 okt. 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 
Nieuws uit het bestuur 01 september 2020 

Vakantie zit erop en we gaan weer van start. Ik zeg bewust niet “alles is 
weer normaal” want dat is het bij lange na nog niet.  
Vanaf nu gaan er weer een paar activiteiten van start in “d’n Bond”. 
Natuurlijk wel met de RIVM richtlijnen. Wij zijn blij dat u weer een beetje 
de deur uit kunt en elkaar kunt ontmoeten. We hopen dat er snel een 
vaccin komt zodat de wereld weer open kan. 
 
Morgen, 2 september, hebben we een lunch met als gast onze 
burgemeester. 
Het is de bedoeling dat wij hem wat punten onder de aandacht brengen 
waar wij zorgen over hebben wat betreft de ouderen van Veldhoven. 
We willen deze gelegenheid hiervoor goed benutten. 
Het gaat hier dan over de ver gaande digitalisering of wel alles moet 
tegenwoordig via de computer geregeld worden. Dit is voor een deel van 
onze doelgroep niet meer aan te leren. Zou er bij de Gemeente niet een 
loket geopend kunnen worden waar iemand met zijn/haar vraag terecht 
kan en dat   het traject vanaf daar samen doorlopen wordt. 
Ook onze zorgen m.b.t. wonen willen we delen met de burgemeester. In 
Veldhoven Dorp is het heel lastig om door te schuiven. Als een oudere wil 
verhuizen uit de gezinswoning zijn er zo goed als geen mogelijkheden om 
een senioren woning te vinden.  
Wij vragen ons ook af of er in de gemeenteraad genoeg aandacht is voor 
onze verenigingen. Wij vertegenwoordigen alle ouderen van Veldhoven 
en kunnen daarin zeker iets betekenen maar de vraag is of we wel 
worden gehoord. 
 
Na dit belangrijke onderwerp komt de jaarvergadering aan bod. Ook deze 
is van belang. Vanwege de Corona-maatregelen kunt u alleen op deze 
vergadering aanwezig zijn als u zich heeft opgegeven. We vergaderen in 
D’n Bond in de grote zaal. Aan de orde komen alleen de punten die 
noodzakelijk zijn zodat we niet te lang met meerdere personen bij elkaar 
zijn.  
We stemmen over aftredende en nieuwe bestuursleden, geven een 
overzicht van de financiën en bekijken de notulen van vorig jaar.  
 
Groet, 
Gerry van Tuijl-Engelen 
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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  : Dit jaar (2020) is er geen fietsen meer. 
     Met reden dat er geen begeleiding is.  

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 : Het Kaarten (jokeren en rikken) is nog niet  

gestart tot nader order.  
Kienen  : dinsdag van 13.30-16.30 uur. 
Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur  

(Tafeltennis, sjoelen, darten ). 
; Het Koersballen is nog niet gestart tot 
nader order 

 
 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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NIEUWE LEDEN 

 

Mevr. M. de Waal-Kox 

Mevr. F. Kuypers-van der Staaij. 

Mevr. C. Hoeijmans-Mesman. 
  

OVERLEDEN 
 

Mevr. H. Wijnen- Luyten 
 

SAMEN UIT ETEN 
 
Hiervoor is besloten dit jaar nog niet te starten i.v.m Corona. 
 

 

Corona regels Dn Bond 
 
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. 
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Agenda Jaarvergadering 16 okt 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 ) 
  -  Aandacht begeleiding “Samen Fietsen”. 
14.20 uur. - Vernieuwde Statuten. 

• Toelichting door de Voorzitter 

14.30 uur;  Bestuursverkiezing 
- Aftredend volgens rooster zijn; 

• Ria Donkers; Gerry van Tuijl-Engelen; Ad van 

Amelsfort;  

Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 

Mogelijke kandidaten kunnen zich melden tot 5 

dagen voor aanvang van de jaar vergadering. 

-Het Coronavirus heeft het AB bestuur doen besluiten 
om in het voorjaar het volgende door te voeren. 
- Hub Lodewijks is als Penningmeester afgetreden. 
- Kees Joosten is toegetreden als Penningmeester. 
- Dit vraagt nog “Goed Keuring” door de vergadering ! 

14.45 uur;     Financieel jaarverslag 2019 
- Balans 2019 + Exploitatie 2019 
 - Begroting 2020 
- Verslag kascontrole commissie  
 - benoemen nieuwe kascontrole commissie. 
- Contributie verhaal KBO Brabant/ afdeling  

15.10 uur Rondvraag / mededelingen Voorzitter 
  -Jubilarissen worden persoonlijk benaderd. 
  -Terugkoppeling gesprek Bestuur met Burgemeester    
                       Marcel  Delhez.                                
 
15.30 uur; Sluiting met dankwoord van de Voorzitter. 
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Beste Mensen. 
Opgelet ! 
 
Gezien het aantal inschrijvingen en de voorkeur om de 
Jaarvergadering te houden in D,n Bond zal deze dus daar 
plaats vinden.  
 
Wij als bestuur willen U erop attenderen dat het bijwonen van 
deze Jaarvergadering op Vrijdag 16 okt. alleen mogelijk is op 
inschrijving. 
 
 
Door de corona regels is er maar plaats voor 39 personen en er 
zijn al 33 mensen die hebben ingeschreven. 
 

Er zijn dus nog maar 6 plaatsen beschikbaar! 
 

Deze worden vergeven in de volgorde wie het eerst komt het 
eerst maalt. 
Dus kom niet naar de bijeenkomst als je je niet hebt 
aangemeld. 
 
Aanmelding  
 
JA IK WIL AANWEZIG ZIJN OP 16 OKTOBER. 
 
NAAM; ------------------------------------------------------- 
 
KBO NUMMER;--------------------------------------------- 
 
        kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
Ter attentie van  Ad van Amelsfort 
 

 

 

 

 

mailto:kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
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Jaaroverzicht  KBO-acties 2019 
 
Per 1 januari 2019 was het leden aantal 723. Gelukkig kunnen we 
melden dat op 31 dec 2019 het aantal gelijk is gebleven. 
 
 BESTUUR 
Het bestuur was op 1 januari 2019 als volgt samengesteld: 
Voorzitter   : Gerard de Wilt 
Vice-Voorzitter  : Ria Donkers 
Secretaris   : Ad Michielsen 
Notuliste   : 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 
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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. 
 
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 opstellers 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 ook dit jaar weer een mooi succes is geweest.  
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Ook 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”. 
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  
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. 
 
Ad Michielsen 
Secretaris KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look 

 

 

 

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,  
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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  

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 
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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 

- 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 
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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. 

En dan is het nu tijd voor de pauze, De leden van de feestcommissie 

hebben al aan iedereen een consumptiebon en een lot uitgedeeld. 

 

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. 

http://www.samentegeneenzaamheid.nl/
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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 

 

 

 
Aandachtspunten tijdens de lunch met Burgemeester Marcel Delhez  
woensdag 2 september in Dorpshuis D’n Bond 
 
Onze burgemeester heeft de uitnodiging aangenomen om met het 
Algemeen Bestuur van de KBO Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t 
Look  woensdag 2 september gezamenlijk te lunchen. Wij zijn hem 
daarvoor erkentelijk.  
Alle leden van het Algemeen Bestuur; Ad van Amelsfort, Lau Donkers, 
Ria Donkers, Frans Dijkhoff, Kees Joosten, Ad Michielsen, Ben 
Schellekens, Gerry van Tuijl en Gerard de Wilt zijn aanwezig. 
Voorzitter Gerard de Wilt heet de burgemeester welkom en alle 
aanwezigen stellen zich kort voor. 
Wij willen tijdens deze lunch de zorgen die wij als belangenvereniging van 
de ouderen in Veldhoven ervaren, met de burgemeester delen.  
Het volgende is daarvoor tijdens het gesprek aan de orde gekomen: 
 
Het maatschappelijk rendement van de zes ouderenorganisaties in 
Veldhoven 
Het maatschappelijk rendement van de Veldhovens ouderenorganisaties 
is duidelijk verwoord in het Oikos rapport “Gezien en gewaardeerd’ uit 
2012. Wij zijn van mening dat de conclusies uit dit rapport, de belangrijke 
bijdrage van onze vele vrijwilligers voor de Veldhovense gemeenschap, 
ook nu gelden. Wij hebben echter de indruk dat het rapport onvoldoende 
bekend is bij het gemeentebestuur en ambtenaren. 
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Veldhoven Aan Tafel (VAT)  
Het VAT is een klankbordgroep waarin de verschillende geledingen uit de 
Veldhovense  gemeenschap, waaronder de ouderen, zijn 
vertegenwoordigd. Wij hebben reserves bij de terugkoppeling. De 
werkwijze van de WMO-raad ,de Cliëntenraad en een beleidsplan voor 
ouderen worden gemist. Alleen klankbord zijn is ons inziens een te 
beperkte deelname aan de voorbereiding van een actueel ouderenbeleid. 
 
Communicatie met en bereikbaarheid van de gemeente 
Het algemeen maatschappelijk verkeer verandert in sneltreinvaart door de 
toenemende automatisering. Veel informatie wordt alleen digitaal 
aangeboden. Maar ongeveer vijftig procent van de ouderen( 3700 leden 
van de ouderenbonden waarvan 69 procent boven 65 jaar) beschikt niet 
over een internetverbinding en is dus niet via e-mail te bereiken. 
Schriftelijke informatie blijft daarom voor deze ouderen noodzakelijk. 
De telefonische bereikbaarheid is voor ouderen ingewikkeld bijvoorbeeld 
voor het maken van een afspraak. Gekoppeld aan de problemen die 
worden ervaren met de digitale informatie pleiten we voor een speciaal 
loket voor ouderen met één loketfunctie. 
 
Overige voorzieningen voor ouderen die genoemd worden: 
Woonvoorziening voor ouderen; het vrijkomen van te grote woningen van 
ouderen, geeft de jeugd de noodzakelijke woonruimte. 
Veiligheid in het verkeer door het tegengaan van het versmallen van 
trottoir en fietspad waar Go-scooters worden neergezet en auto’s half op 
de stoep worden geparkeerd. 
Alertheid op wijzigingen in het openbaar vervoer waarvan veel ouderen 
afhankelijk zijn. 
Het zoeken van een  werkwijze om eenzame ouderen tijdig te 
onderkennen om hen de juiste hulp te kunnen verlenen. 
Aandacht voor het goed kunnen functioneren van het wijkplatform. 
 
Afsluiting 
Het lunchgesprek vindt plaats  in een ontspannen sfeer. De burgemeester 
luistert aandachtig en hij geeft blijk van zijn waardering voor de inzet van 
onze vrijwilligers. 
Samenwerking met de gemeente om de belangen van de ouderen zo 
goed mogelijk te kunnen behartigen is een gezamenlijk doel. In dit 
verband willen we de positieve contacten met wethouder Mariënne van 
Dongen-Lamers niet onvermeld laten. 
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Aan het einde van de lunch dankt de voorzitter de burgemeester voor zijn 
deelname aan het lunchgesprek en ter informatie overhandigt hij hem het 
Oikos-rapport, de KBO-er, het blad van onze afdeling, en de ONS, het 
magazine voor senioren van KBO-Brabant. 
 
 

 
 

 

 

 
 
      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. 
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  WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN OKT 2020 

 
 

 Dames   Dames   Heren  

         
W. van de Aa-Worm, M. Intven-Liebregts, G. Berentsen, 

D. Bazelmans-Snoek, C. de Jongh-Driessen, A. Bouchée, 

I. Beckers, T. Joseph, H. van de Goorberg. 

H. Bierens,  I.van  Keulen-Verberne,  M. Groenen, 

R. Bierrens-Smets, M. Kreijermaat-Heijman, R. Hopmans, 

E. Bogers-Jacobs, Th. Lauwers-Diepens,  P. de Jongh, 

A. van Bokhoven-Klomp, J. Lolkema-Brouwer, C. van de Loo,  

J.ten Brink-v.d.Heijden, L. Mol, P. Luining, 

I.van den Broek-
Rademakers, 

F. Nouwens-Jansen, T. Michelbrink, 

M. van den Broek, M. J. Overberg,  F. Moonen, 

M. Buiting, A. Scheepers-Tops, A. Renders, 

T. Colleij-van Hoek, M. Steenbakkers-van Zon,  A. Sanders, 

A. Couwenberg-Groenen, M. Verheijden-van Gompel, B. Schellekens,  

C. Dekkers-Spooren, J. van der Vleut-van 
Deursen,  

N. Scholte, 

M. Diepens-van de Rijt, M. de Waal-Kox,  F. Smits, 

C. Dijkhoff-van Hout. S. Weltje-van Uijthoven,  J. Swieringa, 

M. Dillen-Peters, L. Wenting-van den Berk, A. Welten, 

J. Geerlings-van den Broek, 
      

H. van Gerwen-Groenen,  
      

M. Habraken-Diepens, 
      

C. Heeren-v. Gestel, 
      

M. Heijman, 
      

A. van den Hurk van Oers, 
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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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Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 
persoon 14 houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 
24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 
kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 
deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 
55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om 
boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 
smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 
luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 
niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 
biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 
bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 
heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 
56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 
ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 
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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:,  
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.  
 

Dinsdag 13 oktober is het Computerc@fé GESLOTEN. 

Dinsdag 27 oktober is het Computerc@fé weer geopend van 13.30 
tot 16.00 uur 
In dringende gevallen kunt U altijd contact opnemen met: 
cckbovhv@gmail.com. 
 

 
 

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 
Alien Kikkert–Heutink  253.61.38  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 
 

 


