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 KBO-ER 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 30 nr.11                december 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:   - Voorwoord Voorzitter     blz.       2 
 - Vanuit het bestuur blz.       3 
 - Decemberpresentje blz.       4 
 - Wekelijkse activiteiten blz.   5 
 - Coronaregels Dn Bond blz.   6 
 - Samen uit eten blz.   6 
 - Nieuwe leden blz.   6 
               - Schriftelijke Goedkeuring ALV blz      7 
 - Rijbewijskeuring blz.         8 
 - Verjaardagen blz.       9 
 - Aandacht Website blz.      10 
 - kortingen blz.      11 
 - Informatie KBO-Brabant Zingeving blz.      12                
 - Puzzle plezier blz.        13 
 - Sociale afstand/eenzaamheid blz.  16-17 
 - computer cafe blz.      18 
 - Veldhoven Nieuws website. blz.      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 

    Kopij voor het dec. nummer uiterlijk 18 dec. 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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Voorwoord Voorzitter Gerard de Wilt 

 
Beste Mensen, 
 
Het jaar 2020 is bijna voorbij, wat een bijzonder jaar. Het jaar begon 
vol goede voornemens die bij het begin van een nieuw jaar horen. 
Tot maart leek alles nog goed te gaan. Maar ja toen sloop er een 
onbekend monster in ons leven binnen COVID - 19. 
In een korte tijd stond het leven in het teken van het coronavirus en 
werden onze vrijheden beperkt. 
Nederland was solidair met de maatregelen van de regering en de 
besmettingen daalden. Gelukkig kwam er weer meer ruimte en 
konden wij het leven zoals we gewend waren weer proberen door 
te laten gaan.  
Helaas ontstond er na de vakantie periode een tweede golf en die 
zorgde ervoor dat er weer veel strenge maatregelen werden 
genomen. 
Dit betekende dat al deze maatregelen veel invloed hebben op de 
activiteiten van de KBO. Er konden geen reizen gemaakt worden en 
grote groepen mochten niet meer samen komen b.v. kienen, 
dansen, etc. en onze gezellige bijeenkomsten konden geen 
doorgang vinden.  
Veel mensen (ook leden) werden ziek en sommigen hebben het 
niet overleefd. Het is goed om te horen dat we er voor elkaar zijn en 
aan elkaar denken. De voorjaarskaart en het bloemetje als een 
ruggensteuntje in deze moeilijke tijd is heel goed ontvangen.  
Nu kijken we uit naar de toekomst en hopen dat we het normale 
leven weer snel op kunnen pakken. Gelukkig krijgen we positieve 
berichten, de aantallen besmettingen lopen weer terug en het 
vaccin lijkt steeds dichterbij te komen. 
Wij leven erg mee met de mensen die het leed is overkomen. 
Als voorzitter wil ik u allen het allerbeste toewensen voor de 
toekomst met de verwachting dat in 2021 alles weer wordt zoals het 
hoort te zijn. 
 
Gerard de Wilt 
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VANUIT HET BESTUUR 

 
In onze herinnering: Mevrouw Titie Mol 
 
Afgelopen vrijdag zat bij de mail de verdrietige boodschap dat Titie overleden 
was. Ondanks dat ik wist dat ze in het Hospice was kwam het toch als een 
onverwacht  bericht. 
Ruim drie jaar geleden ben ik lid geworden van het bestuur van de KBO-
Veldhoven dorp, Zonderwijk en  ’t Look . 
De meeste leden kende ik al via mijn vrijwilligerswerk e.d.  In maart 2017 woonde 
ik mijn 1e vergadering bij en daar heb ik Titie voor het eerst ontmoet. 
Ze was sinds enkele jaren de vaste notuliste van het bestuur. Vanaf het begin 
konden wij het samen goed vinden. Ook al was het tijdens de vergadering een 
kippenhok, met diverse meningen en discussiepunten, wist Titie van de notulen 
een samenhangend geheel te maken. Als de notulen klaar waren leek het of de 
vergadering zonder slag of stoot verlopen was. Als de Heren een beetje op en 
neer aan het praten waren konden wij elkaar vol wederzijds  begrip even 
aankijken en knipogen.  
Vanwege de Corona zijn er een paar vergaderingen weggevallen en tijdens onze 
1e bijeenkomst in Juli was Titie er niet bij en vertelde onze voorzitter dat ze 
ernstig ziek was. Ze bleek ALS te hebben.  Ik heb haar nog gesproken toen ze in 
Juni bij D’n Bond het bloemetje kwam ophalen. Ze was alleen en op de fiets, ze 
vertelde toen dat ze slecht ter been was en dat de dokter er naar keek.  
Ik heb haar toen nog op het hart gedrukt voorzichtig naar huis te fietsen en heb 
totaal niet gedacht dat dit al tekenen van ALS waren. Toen ik haar in juli thuis 
bezocht schrok ik dan ook enorm van haar lichamelijke achteruitgang. Ze kon 
haast niet meer lopen en alles ging in een lagere versnelling. 
Ze was heel nuchter onder de diagnose en wist dat ze deze rotziekte niet kon 
verslaan. 
Ze was een warme persoonlijkheid met een grote liefde voor muziek en jaren lid 
van het “Kempenkoor”. Via leden van dit koor is ze bij de KBO terecht gekomen. 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen zich belangeloos inzetten voor een 
ander.   
Titie deed dit wel en daarvoor zijn we haar veel dank verschuldigd. 
 
Gerry van Tuijl-Engelen 
 
“Zij die we liefhebben en verliezen, 
zijn niet meer waar zij waren, 
Maar altijd waar wij zijn” 
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DECEMBER PRESENTJE 
 

Beste KBO-ers, 
Omdat we dit jaar zijn gegijzeld door COVID 19  met de daarbij 
behorende regels, hebben we elkaar bijna niet kunnen spreken of 
zien.  
Met die achtergrond hebben we getracht toch contact te houden 
met in het voorjaar een kaartje en in de zomer een bloemetje te 
bezorgen. 
En omdat nu de Sint Nicolaas middag en de Kerstviering ook al 
geen doorgang kan vinden, is er binnen het bestuur besloten om 
ook een december presentje te geven. 
Hiervoor wordt U verzocht om dit af te halen bij D’n Bond op de 
volgende manier. 

• Op Woensdagmiddag 16 December vanaf 13.30 uur tot 

15.30 uur kunnen de KBO-ers waarvan hun achternaam 

begint met een A t/m M hun presentje afhalen. 

• Op Donderdagmiddag 17 December vanaf 13.30 uur tot 

15.30 uur kunnen de KBO-ers waarvan hun achternaam 

begint met een N t/m Z hun presentje afhalen. 

Wanneer het presentje wordt opgehaald door een ander persoon, 
bijvoorbeeld dochter, zoon of buurvrouw, of ander lid van de KBO 
meldt dit dan even bij het ophalen. 
De bedoeling is dat voor elk gezin een presentje is. 
Wel willen wij graag de volgende gegevens 
 
Naam;------------------------------------------------------------------------- 

Adres;------------------------------------------------------------------------- 

Lidmaatschap.nr.;---------------------------------------------------------- 

Voor degene die niet in de gelegenheid zijn het presentje op te 
halen zal dit later nog worden bezorgd door ons. 
Namens het bestuur KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’ Look. 
Ad Michielsen 
Secretaris KBO Veldhoven-dorp 
06-20605852 



 5 

 
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.). Tot nader order gestopt 

     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 : Is voor dit jaar gestopt tot nader order. 
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 
 

Dhr. A Schenkelaars  
 

 
SAMEN UIT ETEN 

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

 
Dn Bond is weer open vanaf Donderdag 19 nov.! 
Dit vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Mondkapjes zijn verplicht! 
 
Ook afspraken/ reserveringen  
voor ruimtes is vooraf 
noodzakelijk. 
 
Geen Horeca. 

 
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.  
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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Schriftelijke goedkeuring agendapunten Algemene Leden 

Vergadering 

 

In de KBO-er van november is aan alle leden de mogelijkheid 

geboden om hun stem schriftelijk of digitaal uit te brengen op 

twee belangrijke punten. 

 

te weten; 

• wijziging statuten  

• wijziging bestuursleden 

 

De stem van de leden moest voor 15 november door ons zijn 

ontvangen zodat we de uitslag in de KBO-er van december 

kunnen vermelden en deze speciale ALV nog dit jaar af te 

ronden. 

Bij geen reactie wordt de wijziging zoals voorgesteld  

doorgevoerd. 

 

Er zijn in totaal 18 digitale stemmen binnen gekomen en 1 

schriftelijke stemming. Al deze stemmen waren positief. 

Gezien er geen verdere reactie of stemmen op deze voorstellen 

zijn uit gebracht, zal het bestuur van de afdeling KBO-

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look de voorgestelde wijzigingen 

per 1 dec.2020 vastleggen. 

 

Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking aan deze 

niet normale werkwijze. 

 

Mvrgr 

Namens het bestuur 

Ad Michielsen 

Secretaris. 
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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. 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN  DEC  2020 

 

DEC 2020 wordt mevrouw P. Lier – Vermeltvoort  

100 jaar  Van Harte gefeliciteerd 

  

  

  

 
 

DAMES DAMES HEREN

A. Adriaans.

M. v. d. Broek.

G. Couwenberg.

T. v. Cronenburg.

J. v. Deijck.

C. v. Eekert.

H, Fasen.

C. Feijen.

F. Geerlings.

H. Gorissen.

A. Hoeks.

H. v.'t Hof.

A. v. Hooff

C. Joosten.

C.v. Kasteren.

H. Kruize. 

E. v. Lierop.

L. Mansveld.

C. v. Rossum.

P. Seuntiëns.

J. Smoor.

M. Thomassen.

P. Verhagen.

A. Vialle.

J. v. Vlokhoven.

P. Lier-Vermeltvoort.

E. Kockx.

J. Kox-Verschuuren.

C. Janssen-Bakermans.

C. Julicher-Dijckmans.

M. v. Kasteren-Janssen.

M. Linsen.

J. Donkers-Janssen.

T. Ekelhoff-v.d.Wijdeven.

C. du Floo-Nelissen.

M. Hoefnagels.

C. Hoeijmans-Mesman.

T. Aarts-van Hulsel.

J. v. Amelsfort.

W. Bartels-Vogels.

M. Beljaars-Kauwenberg.

N. Borgers-Oeghoede.

C. Tops.

A. Vialle-Sloots.

I. Lommers-Geraedts.

D. Moonen-Simons.

M. Nooijen.

M. Paymans.

A. Kreijveld-Rommelse.

W. Lammers-Krul.

J. v.d.Langenberg-v.Helvoirt.

J. Lemmens-v.Haren.

W. Visser-Bosch.

J. Waarma.

A. v. d. Wildenberg-v.Gerwen.

M. Willems-ter Bogt.

E. Riemens - Steensma.

P. Rombouts-van Lieshout.

E. v. d. Sanden-Kuijpers.

M. Scheepers.

T. Schippers- v. Loon.

A. Schoofs-v.Asten.

C. Schouten.

A. Sleegers-Jacobs.

A. Sleegers-Groenen.

B. Sleegers-Jansen.

A. Smets-Buijsman.

A. Stoop-v.d.Borne.
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Even aandacht voor onze website WWW.KBO-Veldhoven.nl 
 
Langs deze weg willen wij graag nog eens aandacht vragen voor 
onze mooie website.  
Wanneer je www.kbo-veldhoven.nl  intoetst kom je direct 
op de site van onze eigen afdeling. 

KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk,‘t Look. 
Je kunt hierop van alles vinden, zoals de KBO-er wanneer je het 
boekje zelf niet meer kunt vinden. Of je kunt ook nog eens terug 
kijken naar de oudere uitgaven van het boekje wanneer je daarvan 
nog iets wil terug lezen. En de ONS van KBO Brabant. 
Wat ook heel handig is dat er allerlei informatie op staat die 
belangrijke zou kunnen zijn wanneer u contactpersonen zoekt voor 
bijvoorbeeld belasting invul support. Of wanneer je gesprekken hebt 
met de gemeente over ondersteuning op het WMO gebied, om 
hiervoor hulp te verkrijgen bij deze gesprekken van een 
clientondersteuner. 
Dan zijn er natuurlijk ook mooie foto’s te zien die zijn gemaakt 
tijdens de busreizen of de 5-daagse reis vanuit de KBO Kring 
Veldhoven. 
Het zijn zomaar wat voorbeelden die je kunt terug vinden op onze 
website. 
Je kunt natuurlijk ook nuttige informatie aanleveren om deze te 
plaatsen op de website, denk hierbij aan onze wekelijkse 
activiteiten of wanneer hiervoor extra informatie noodzakelijk is. 
Je kunt hiervoor terecht bij Jos Sweegers 
(jossweegers@gmail.com) die hierin veel effort steekt om de 
website up-to-date te houden en wij bedanken hem hiervoor. 
 
Mvrgr 
Ad Michielsen 
Secretaris KBO Veldhoven-dorp 
 
 
 

http://www.kbo-veldhoven.nl/
http://www.kbo-veldhoven.nl/
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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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Bewaarbijlage zingeving bij 
decembernummer Ons 
In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over 
zingeving. December is bij uitstek de maand om terug te blikken 
(zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te kijken. Zingeving staat 
dan ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving blijkt 
namelijk bij te dragen aan gezond ouder worden en aan 
welbevinden. Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of 
over de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis 
wonen, is er ook meer behoefte aan zingeving in de thuissituatie. 
Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren 
(thuis) in gesprek gaan over levensvragen. Want een goed gesprek 
kan veel teweeg brengen. 
Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze 
maand bij ledenmagazine Ons aantreft. Lees ‘m aandachtig door en 
bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor u klaar om met u 

in gesprek te gaan!  
 
 
Noot voor de redactie:  
Hebt u vragen over Ons Gesprek? 
Neem dan contact op met 
projectleider Eva Geelen. 
Wilt u een foto van de vrijwilliger uit 
uw omgeving afdrukken in uw 
nieuwsbrief?  
Kijk dan op: https://www.kbo-
brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-
hulp-bij-levensvragen/ 
U treft daar een overzicht van alle 
vrijwilligers met woonplaats. De foto 
van de betreffende vrijwilliger kunt u 
opvragen bij Eva Geelen, 
egeelen@kbo-brabant.nl of 
telefonisch via 073 6444066 
 

 
 

Mis 'm niet, onze special zingeving 

https://www.kbo-brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-hulp-bij-levensvragen/
https://www.kbo-brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-hulp-bij-levensvragen/
https://www.kbo-brabant.nl/onze-vrijwilligers-van-hulp-bij-levensvragen/
mailto:egeelen@kbo-brabant.nl
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Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 

sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 
bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in 

Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met 
gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks 

bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 
68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 

9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van 
Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 

propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 
geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 

groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 
ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 
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Sociale afstand + Corona = eenzaam? 
 

In deze tijd, waar Corona hoogtij viert door onder andere het dragen van 

mondkapjes en de 1,5 meter maatschappij, lijkt eenzaamheid in elk huis 

tegen de plinten ophoog te klotsen. Maar is dat ook zo? Voelt iedereen dit 

ook zo? Of zijn er ook mensen die een bepaalde vorm en structuur kunnen 

aanbrengen in deze plotselinge verstoring van de maatschappij, van de 

onderlinge contacten en gesprekken die we hebben? Waarvan is het 

afhankelijk dat het de een wel lukt en de ander wat minder? Dat is onder 

andere afhankelijk van hoe je bent opgevoed, opgegroeid, sociaal vaardig 

bent en welke andere vaardigheden je hebt.  

Sociale isolatie kennen we nu allemaal op één of andere manier. Het is 

belangrijk om enkele vragen te beantwoorden over het doorbreken van 

deze sociale isolatie:  

1. Waar heb ik behoefte aan? Contact in fysieke vorm of via 

telefoon/digitale wegen? 

2. Met wie wil ik dan omgaan? 

3. Hoe ga ik dat dan vormgeven? 

Om verbindingen in relaties te versterken/herstellen kan bijvoorbeeld het 

volgende gedaan worden (rekening houdend met alle regels rondom 

Corona zoals 1,5 meter afstand en handen ontsmetten): 
o Wandeling maken: ga samen met 1 persoon buiten (of bij regen in het 

gebouw) een wandeling maken. Wandelen is goed voor lijf en leden. 

o Dezelfde interesses: als je in een appartementencomplex woont waarbij 

meerdere personen met dezelfde interesses of achtergronden wonen, 

kun je met 1 of 2 personen contact leggen en uitnodigen voor een 

gesprek in een grote gezamenlijke ruimte.  

o Post: een kaartje in de bus doen van je buren (die je nog niet kent) met 

een boodschap of een kort verhaaltje over jezelf. Post ontvangen is fijn 

en geeft ook de ruimte om op een andere manier contact te leggen. 

o Koken: Er zullen mensen zijn die het erg fijn vinden om te koken, maar 

niet alleen willen eten. Kook een potje meer voor de buurvrouw of 

buurman die alleen eet, of het stel om de hoek die wel samen wil eten. 

Of nodig iemand uit om samen om de beurt voor elkaar te koken. 

o Kranten of tijdschriften delen met elkaar.  

o Samen muziek luisteren 
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Er zijn legio voorbeelden te bedenken om samen te doen met de mensen 

die om de hoek wonen. Het is voor iedereen een moeilijke periode en vele 

patronen zijn veranderd. Om de verbinding wat te herstellen, kies iets uit 

waar je blij van wordt en wat je kunt delen met iemand anders. Of dit nu 

telefonisch is of op de bank. Maak contact en maak een praatje. Houdt bij 

het maken van fysieke afspraken altijd rekening met de richtlijnen van 1,5 

meter afstand, dragen van een mondkapje daar waar nodig en ontsmet uw 

handen regelmatig. Maak alleen afspraken persoonlijk wanneer er ook 

geen verkoudheidsklachten zijn.  

Mocht u gevoelens rondom eenzaamheid ervaren die langer duren of zelfs 

voor coronatijd zijn ontstaan, zullen bovenstaande ideeën onvoldoende 

werken.  

Neem contact op met Patricia Kohlen, specialist eenzaamheid 

ouderenadviseur SWOVE. Tel: 040-2540066 of p.kohlen@swove.nl 
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KBO 

Computerc@fe 

Heeft u dat nou ook 
 

 
 
 
 

Het Computerc@fé is weer geopend. 
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:,  
24 november; 8 en 22 december.  
Noteer ze alvast in uw agenda. U bent van harte welkom, de koffie 
staat weer klaar.  

 

 
Veldhovens nieuws op www.veldhoven.nieuws.nl 
Heeft u al kennisgemaakt met Veldhoven.nieuws.nl? Het is een digitaal platform 
voor groot en klein nieuws uit Veldhoven. Een team bestaande uit verslaggevers, 
fotografen en een columnist zorgt dagelijks voor nieuwe berichten op de website 
en de Facebookpagina. Algemeen Veldhovens nieuws en nieuws van onder 
meer de gemeente, sport, bedrijvennieuws, 112-berichten en columns vinden er 
een plekje.  
Maar ook u kunt eenvoudig berichten voor het platform aanleveren. Kijk daarvoor 
op de contactpagina van de website. Of het nu ga om nieuws, sport, de 
aankondiging van een evenement, concert of beurs, laat het ons weten.  
Foto’s kunt u mailen naar veldhoven@nieuws.nl. Vergeet niet uw naam te 
vermelden in verband met bronvermelding op de website. Het beheer van 
Veldhoven.nieuws.nl ligt bij Ad Adriaans.  
Heeft u een nieuwtje voor de site, of kent u een gouden of diamanten paar dat op 
de site geportretteerd wil worden? Laat het weten en we komen graag even 
langs.   
Wilt u op de hoogte blijven van lokaal nieuws? Like dan de Facebookpagina van 
Veldhoven.nieuws.nl en u blijft vanzelf op de hoogte van nieuwe berichten op de 
website.     

 

http://www.veldhoven.nieuws.nl/
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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.  H. Louwers Heuvel 42  06-23034132 
Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13 06-11165648 
Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5 251.03.40 
Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  787.35.18 
 

 


