KBO-ER Jaargang 31 nr.2 feb 2021
Belangenvereniging van Senioren
Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look
Redactieadres: Ad Michielsen Pegbroekenlaan 36 5504 MN
Veldhoven
email: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl Tel: 040-2535733

Inhoud:

- Vanuit het bestuur
- Wekelijkse activiteiten
- Nieuwe leden
- Overleden leden
- Samen uit eten
- corona regels Dn Bond
- Rijbewijs keuring
- Verjaardagen
- Kortingen Ledenpas
- Koffie kransje
- Dementie cafe
- Fysio veldhoven-zuid.nl
- Waarschuwing Fout telefoontje
- Puzzel plezier
- Corona leef regels
- Computerc@fe
- Informatie adressen
- Belasting— clientondersteuners

blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz

2
3
4
4
4
4
5
6
7
8
9
12,13
14,15
16
17
18
19
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 februarinummer uiterlijk voor 21 jan inleveren
Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
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Beste Mensen,
De feestdagen zitten er weer op. Voor ons allemaal niet de dagen zoals wij
die gewend zijn. De Kerst – en Oud en Nieuwdagen zijn normaal gesproken
om familie vrienden en kennissen te ontmoeten en begroeten. Het samen
zijn en de gezelligheid hiervan was dit jaar bijna niet mogelijk. Dit geeft bij
veel mensen het gevoel van eenzaamheid. Dus is het goed dat wanneer je
de buren vrienden of kennissen eens belt om te horen hoe het gaat en dus
op gepaste afstand toch een beetje bijdraagt aan het wegnemen van die
eenzaamheid.
Dat hebben wij als bestuur ook getracht
door het Kerstpresentje dat eenieder
heeft ontvangen voor de Kerstdagen. De
opzet hiervan is niet het grootte van het
pakket maar meer de aandacht voor onze leden. En dat we hiermee ook jullie
willen laten weten dat wij het samenzijn
graag anders hadden ingevuld maar dat
de Corona regels dit niet toelaten. Wij als
bestuur kunnen het ons niet permitteren
anders te handelen omdat gezondheid
voor ons allen voorop staat.
Op woensdag 6 januari is er gelukkig
gestart met de vaccinatie wat Nederland
moet bevrijden van dit verschrikkelijke
hardnekkige virus. Dit zal ons dan weer meer vrijheid geven zodat we weer
samen activiteiten kunnen gaan doen om de sociale contacten weer te
vergroten en om de eenzaamheid toch weer een beetje te onderdrukken.
Dit zowel voor de onderlinge sociale contacten van onze leden, maar ook bij
hun familie, vrienden en kennissen.
Hierbij wel de opmerking dat dit nog enige tijd zal duren alvorens we van die
volledige vrijheid mogen genieten. Maar zoals we allemaal horen, laat dit
toch het einde van de tunnel zien. Dus hopen wij dat jullie het allemaal nog
kunnen vol houden , om elkaar hierna weer te kunnen ontmoeten.
Zeker nu de lockdown nog is verlengd naar 9 februari en mogelijk nog later.

Namens het Bestuur van de KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look
Mvrgr Ad Michielsen
Secretaris KBO Veldhoven-dorp
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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 voor middag).
Woensdag nm. teams die meespelen in
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
Zie meer informatie
Fietsen
: Tot nader order gestopt
Vrijwilliger gezocht voor begeleiding
Gymnastiek : woensdag van 08.45-09.30 uur.
Linedance : Tot nader order gestopt
Handwerken: donderdag van 09.30-11.30 uur.
Kaarten
: Tot nader order gestopt
Kienen
: dinsdag van 13.30-16.30 uur.
Tot nader order gestopt
Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur
(Tafeltennis, sjoelen, darten ).
Tot nader order gestopt
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 18.45-22.00 uur. (corona)
Vrijdag: van 13.00-17.00 uur en
van 19.30-22.00 uur. (corona)
In het weekend is D’n Bond gesloten, tenzij anders
vermeld.
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NIEUWE LEDEN
Mevr. E. Hovener; Dhr. G. Hoeijmans;
Dhr. A. Hermans.
OVERLEDEN LEDEN
Dhr. H. ten Brink. Dhr. P. Verhagen.
Dhr. W. van Knegsel. Dhr. F. Luijten.
Mevr. M. Cremers – van der Velden.
Mevr. D. Moonen – Simons.
Mevr.P.de Vries – Blommers

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

———————————————————————-Dn Bond is vanaf 15 December t/m 9 februari
gesloten i.v.m de nieuwe afgekondigde
Corona regels.
Door de langere afgekondigde lockdown zijn natuurlijk wij als
Dn Bond ook genoodzaakt hieraan gehoor te geven.
Wij danken jullie voor het geduld en begrip en hopen jullie
snel en weer allemaal gezond terug te zien.
Mvrgr Bestuur / beheerder D’n Bond
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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. 040 230 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: 088 232 33 00
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN FEB 2021

DAMES

HEREN

C. Bastiaansen.
N.van Beers-de Koning.

W.van Balen.
H.ten Brink.

C.van Boerdonk-van de Moos-

L.Dekkers.

P.Bouchée-Vermeltfoort.
M.van den Broek-van Hees.
H.Daamen-van de Ven.
A.Dekkers.
E.van Ditzhuijzen-Broos.
M.van Dooren-Verhagen.
A.Graat-Hagemans.
M.Groenen-van Helmont.
A.Hellings-Verbeek.
D.Hendriks-Arons.
M.Jansen-Vosters.
M.Keeris-Paulussen.
M.Langenhuizen-Lueb.
B.van Leeuwen-Aaltsz.
M.Leijen.
G.de Lepper-van Boxem.
M.van Rooij-Houbraken.
J.van Schalkwijk-v.Lunsen.
A.Schellekens-van Uitregt.
J.Schreurs.
Th.Sligter-Wijckelsma.
H.Smeets-Rooijackers.
A.Stritzko van de Moosdijk.
R.Venhoven-van de Zanden.
A.Verbeek-Fasen.
D.van Wijk-Mouris.
J.van Woerkum-v.d.Boogaard.

J.van Dooren.
R.van Es.
A.Heesterbeek.
A.Hermans.
A.Hoeks,
H.Jonkers.
M.van Kasteren.
C.Kools.
A.Leemans.
J.Lommers.
J.Merckx.
F.Oerlemans.
J.Rombouts.
Th.Rooijmans.
L.Rutten.
P.Schats.
A.Schenkelaars.
A.van Stiphout.
D.Stouten.
J.Sweegers.
A.Teeuwisse.
L.Vissers.
G.de Wilt.
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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
videobanden in Dvd’s
- v.d. Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven (15%)
- De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%)
- Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid
(alleen bij Sanitair) (10%)
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Beste KBO-ers.

De beheerder van de Dn Bond laat weten dat zij openstaan voor een
koffiekransje in de komende maanden dat Corona nog ons leven blijft
beïnvloeden.
Deze gezelligheid zal zeker bijdragen aan de sociale contacten welke wij allemaal missen nu we nog altijd veel thuis moeten blijven.
Het voorstel is om op dinsdag- of donderdagochtend van 10.00 uur
12.00 uur hiervoor te reserveren.
Let wel alles gaat volgens de
regels die Corona vraagt zoals mondkapjes, 1 ½ meter afstand en natuurlijk
vooraf reserveren.
Gezien de hoeveelheid mensen dat bij
elkaar mogen komen stellen wij voor
dat er maar gelijktijdig 6 personen aanwezig mogen zijn.

Geïnteresseerde mogen bellen naar
Dn Bond 040-2534446
Mvrgr Pierre en Ineke van Keulen
Helaas moeten wij ook hier wederom jullie melden dat door de
nieuwe lockdown verlenging we genoodzaakt zijn om het
koffiekransje op te schorten tot nader order.

MET DE AFKONDIGING VAN DE NIEUWE REGELS,
KAN DIT PAS NA 9 FEBRUARI 2021.
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Persbericht: Dementiecafé Veldhoven gaat online in 2021

Hoe graag we ook zouden willen, voorlopig zit een Dementiecafé op de manier zoals u het gewend bent er helaas niet in.
De Dementiecafé ’s met vrije inloop die de werkgroep zes keer
per jaar organiseerde bij het restaurant van Severinus aan de
Wildeman trokken per keer tussen de 50 en 100 gasten. Zowel
mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten als professionals kwamen
op de voor hen aansprekende onderwerpen af en lieten zich
daar graag op een laagdrempelige manier informeren.
Vanwege de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, kunnen we nu geen bijeenkomsten organiseren. Wat
we wel gaan aanbieden zijn een aantal korte informatieve video’s over dementie gerelateerde onderwerpen. Deze video’s
vindt u op het YouTube kanaal van SWOVE. We zullen maandelijks een video op ons kanaal publiceren. Wilt u dat we aandacht besteden aan een bepaald onderwerp? Laat het ons dan
weten.
Zodra de situatie het toelaat gaan we uiteraard met veel enthousiasme aan de slag om het Dementiecafé in Veldhoven
weer nieuw leven in te blazen en hopen we u daar te kunnen
verwelkomen. Tot die tijd kunt u telefonisch of op afspraak met
uw vragen terecht bij het Informatiepunt Dementie.
040-253 00 66

info@swove.nl
www.swove.nl
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Hier had uw
Advertentie
kunnen staan
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Fysiotherapie bij niet aangeboren hersenletsel:
meer dan bewegen alleen.
Het leven verandert enorm wanneer iemand een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) krijgt. De meest bekende letsels zijn een beroerte,
de ziekte van Parkinson, MS of een hersenletsel door bijvoorbeeld
een ongeluk, een klap op het hoofd of een tumor. Aan de buitenkant
is vaak niets te zien maar de gevolgen kunnen enorm zijn, zowel lichamelijk als in mentaal functioneren.
De gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel verschillen van
persoon tot persoon. Omdat de ernst en de plaats van het letsel per
persoon verschilt, zo verschillen ook de verschijnselen en gevolgen
per persoon. Veel mensen met NAH hebben problemen met de motoriek, waaronder lopen of de controle over de armen en handen. Ook
komen vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen veel voor.
Daarnaast kan een persoon met NAH last hebben van geheugenproblemen, vertraagt denkvermogen en problemen met praten. Naast
lichamelijke beperkingen hebben veel mensen met NAH vooral in de
eerste periode na het letsel last van depressie en verlies in zelfvertrouwen. Veel mensen met NAH hebben ook problemen met het inplannen van taken, hebben een gestoorde tijdsoriëntatie, weten de
weg niet meer naar het toilet of hebben moeite met het in de juiste
volgorde uitvoeren van taken, zoals aankleden of koffie zetten. Soms
kan de patiënt aan bijvoorbeeld de rechterzijde niets waarnemen; hij
vergeet zijn rechterzijde te wassen, doet zijn rechterarm niet in zijn
mouw en eet zijn bord alleen aan de linkerkant leeg.
Zo zal de ene persoon halfzijdig verlamd zijn en in een rolstoel zitten,
de volgende niet goed kunnen praten en bij weer een ander is er aan
de buitenkant niets te zien, maar deze persoon is heel snel moe, kan
zich niet concentreren en heeft er moeite mee als er veel prikkels om
hem heen zijn, zoals op een feestje als veel mensen door elkaar praten.
www.fysioveldhoven.nl
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De gevolgen voor de naasten mogen natuurlijk ook niet uitgevlakt
worden. Zij worden van partner of kind opeens ook verzorger. Ook
kan het zijn dat het karakter van de getroffene is veranderd waardoor je de persoon niet meer herkent als de persoon die hij/zij was.
Het is belangrijk dat de behandelaars samen met de patiënt en zijn/
haar naasten een team vormen. Op die manier worden ook de mantelzorgers geholpen.
De revalidatie na een hersenletsel begint zo snel mogelijk, zodra de
conditie van de patiënt dit toelaat. Begeleiding en behandeling door
een specialist op het gebied van dit soort letsels kan u helpen.

Het is belangrijk dat de behandelingen in de directe omgeving van
de patiënt worden gegeven. Zo kunnen we meteen inspelen op de
problemen die zich voordoen in het dagelijkse leven. De mantelzorgers kunnen zo ook gemakkelijker betrokken worden bij de behandeling. Dat kan inhouden dat zij problemen signaleren maar ook dat
zij geïnstrueerd worden over hoe zij de patiënt zo goed mogelijk
kunnen helpen of begeleiden bij de dagelijkse handelingen.
Niet iedere fysiotherapeut is voldoende geschoold om dit soort problemen te behandelen. Daarom hebben gespecialiseerde fysiotherapeuten die in de regio Zuidoost Brabant werkzaam zijn in een 1 e
lijns fysiotherapiepraktijk, een NAH-netwerk opgericht: NAHfysionetzob (www.nahfysionetzob.nl) Zij komen regelmatig bij elkaar
om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook volgen ze geregeld
bijscholingen. Zo kunnen ze zichzelf beter op de hoogte houden van
de nieuwste ontwikkelingen, elkaar scherp houden op kennis en
kunde. En wat ook niet onbelangrijk is; mede behandelaars kunnen
ons gemakkelijk vinden. Zo is het gemakkelijker om met elkaar af te
stemmen over het verloop van de behandeling. Kortom; de lijnen
zijn kort. Dit alles om zowel de patiënt, als zijn omgeving in staat te
stellen om het dagelijkse leven zo goed mogelijk weer op te pakken.

In onze praktijk zijn Mattie Peltenburg en Maayke van Suijlekom
aangesloten bij dit netwerk.
Fysiotherapie Veldhoven Zuid
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FOUT TELEFOONTJE
Vanmiddag werd ik onverwachts gebeld. Op het scherm van mijn mobiele
telefoon stond 0882262630. Dat bleek (achteraf) één telefoonnummers van
de ABN-AMRO te zijn. Het gesprek ging aldus;
Ü spreekt met Berst Jansen van de afdeling Fraudedetectie van de ABNAMRO, gevestigd op de Croeselaan 18 te Utrecht. Hebt U een momentje. Na
even schrikken van mijn kant: “ja dat lukt”.
“Spreek ik met de heer V”. Ik bevestig.
“En eindigt uw bankrekeningnummer met 356?”. Ik bevestig opnieuw.
“Ons team heeft net een half uur geleden een verdachte transactie van uw
rekening tegen gehouden. Het gaat om een groot bedrag naar een Duits rekeningnummer waar u niet eerder geld naar toe hebt geboekt. We zouden
graag willen weten of onze actie terecht was”. We kwamen net terug van
boodschappen en daarvoor had ik ook geen grote betaling gedaan. Dus antwoorde ik nee, maar om welk bedrag gaat het? “De betalingsopdracht was
€1971,16. Met de vraag daarbij of dit bedrag bekend voorkwam? Nee ,
moest ik bekennen.
“Blijkbaar hebt u transacties gedaan waardoor een fraudeur in uw banksysteem gekomen is. Hebt u wellicht kort geleden een email gehad met een
‘verdachte’ button erin? En die geopend? Misschien hebt u een onbekende
mail geopend met een virus die zich op uw PC genesteld heeft. Kunt u zich
wellicht herinneren of u verdachte transacties hebt gedaan? Er schoot mij
niks te binnen, en ontkende. “Bent u op de hoogte van de procedure bij de
ABN-AMRO om de oorzaak van deze frauduleuze betalingsopdracht te achterhalen?”. Ik verstond hem niet , maar verwachte deze actie ook niet. Hij
herhaalde de vraag en ik ontkende.
“Ons fraudeteam probeert te achterhalen waar de fout in het systeem zit. Dit
is knap lastig, immers u hebt zelf ook geen aanwijzing. Meestal beginnen we
het fraude onderzoek met het blokkeren van uw bankpas. Dat kan toch niet
‘protesteerde ik’ dan kan ik niet meer pinnen of betalen. “Binnen 5 dagen
ontvangt u per post, dus veilig, een nieuwe pinpas thuis”. Ik vroeg hem zijn
adres, en na enig zoek werk gaf hij mijn postadres…. Ja we hebben net
boodschappen in huis, zie ik aarzelend ‘Ok dan ga ik nu …uw bankpas blokkeren.. een momentje Ok dat kan niet meer fout gaan.
Jammer, maar dat moet dan maar voor een paar dagen, zei ik droogjes.
Maar de bankmedewerker ging weer verder. “Helaas is uw banksaldo nog
niet veilig, mogelijk kunnen er nieuwe transacties worden uitgevoerd, die we
niet signaleren of die lager zijn. Uw banksaldo is nog niet veilig. Nu aarzelde
ik echter en zie “Oh ik neem wel contact op met het kantoor op de Vestdijk in
Eindhoven”. Maar dat wilde hij niet “Vanwege corona moet u een afspraak
maken. Dat gaat vandaag niet meer lukken. Beter is het om uw bank saldo
meteen veilig te stellen en dat kunnen wij direct voor u regelen.”
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Sorry zei ik maar dat kan het lokale kantoor ook en…
Hij onderbrak mij ongeduldig:
“Ik kan wel een afspraak voor u maken, maar u moet nu wel snel handelen
omdat de fraudeur niet weet dat wij de hoge transactie hebben tegengehouden. Dus, uw banksaldo moet naar een veilige tussenrekening worden overgemaakt. Daar kan ik u bij helpen. Dit werd mij te opdringerig, terwijl verder
alles klopte wat hij zei.
“Nee ik ga zelf naar het kantoor van ABN-AMRO toe. Dan duurt het maar
wat langer”.
Toen was ineens de verbinding verbroken.

Snel naar het kantoor op de Vestdijk!
Dat was schrikken: zou mijn pas inderdaad geblokkeerd zijn? En was er geld
van mijn rekening?
Gelukkig deed de medewerker een check met mijn pas en er was niets fout
gegaan.
Het telefoonnummer waarmee gebeld was, gehoorde inderdaad bij de Fraudebestrijding van de ABN-AMRO te Utrecht. Maar, criminelen kunnen middels ‘spoofing’ een fictief telefoonnummer op het scherm laten zien, terwijl ze
met hun ‘eigen’ nummer bellen. Bel je dat nummer terug, dan lijkt het net of
je gebeld bent via het Callcenter van de ABN-AMRO. Alleen de betreffende
medewerker is dan net weg.
Alles klopte; mijn naam, mijn adres, mijn bankrekeningnummer, Alleen ontbrak de pincode nog. Maar dat had de crimineel ook achterhaald als ik mijn
banktegoeden inderdaad naar een ‘veilige tussenrekening‘ overgeboekt had,
…

NOOIT DOEN DUS
Dus houd je aan de volgende regels;
De Bank zal u nooit vragen om;
uw pas op te sturen,
telefonisch geld over te boeken
via een link direct in te loggen in Mobiel of internet bankieren
via een link in een email of sms direct geld over te boeken.
Uw pas mee te geven aan een bankmedewerker
Dit geld voor alle banken!!!!
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Aaseter, ageren, albino, beulen, beweging, bordes, creatine,
dagvlinder, deler, dokken, donatie, doorkomen, driebanden,
eicel, garen, gokje, griet, hiaat, hogeschool, horig, inboeten,
irritant, koetsje, koran, kruisboog, leeswoede, melkdistel,
nabloei, notie, ontzag, onzin, pantykous, pardon, pasen,
persen, picobello, pioen, regaal, sanitair, stortbuien, totaal,
zuinigheid.
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Status Corona maatregelen zoals afgekondigd op maandag 14 december door Premier Rutte.
Ook deze maatregelen geven weer aan dat het virus nog lang niet
is bedwongen. En dat alleen een vaccinatie ons meer de ruimte zal
gaan geven in het komend jaar.2021
Hieronder enkele belangrijke leef regels t/m 9 februari.
Regels voor het dagelijks leven

•
•
•
•
•

•

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Ontvang thuis maximaal 2 personen.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan
• Theaters en bioscopen zijn dicht.
• Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en
seksinrichtingen zijn dicht.
• Tattooshops en nagelstudio’s zijn dicht.
• Hotels zijn open om te overnachten, de restaurants zijn dicht.
• De meeste winkels zijn dicht.
• Supermarkten zijn open. Ook de bakker, de slager en
andere winkels voor eten en drinken zijn open.
• Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels
voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
• Winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen zijn open.
• Doe-het-zelfzaken zijn open voor afhaal bestelde onderdelen.
• Plekken waar u pakketten kunt ophalen en versturen
mogen open blijven.
• Banken blijven open.
• Overheidsorganisaties blijven open. ( gemeentehuis)
Bibliotheken blijven open om boeken af te halen .
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Raadpleeg voor het doorgaan van de activiteiten
onze website

Scan deze OR-code met uw
tablet of smartphone om onze

website te bezoeken of bezoek

Helaas is op dit moment langs komen ook niet mogelijk
gezien de situatie van de verlengde Corona lockdown.
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INFORMATIE-ADRESSEN
Website:

www.kbo-veldhoven.nl

E-mail:

kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl

Voorzitter:

Hr. Gerard de Wilt, De Dam 11

5504 TC Veldhoven tel. 040-253.52.05
E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl
Secretariaat:

Hr. Ad Michielsen, Pegbroekenlaan 36
5504 MN Veldhoven tel. 040-253.57.33
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. Ad van Amelsfort, Abdijtuinen 153

5504 ET Veldhoven - tel. 06-14123868
Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december
bij Ad van Amelsfort.
Parochie:

Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18
5503 CW Veldhoven, tel. 040-253.22.31

Pastores:

F. As, pastoor, tel. 040-282.70,68

Kapellen:

H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18
St. Jan de Doper, Oerle
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN
Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look
Dhr. G. de Wilt

De Dam 11

040-253.52.05

Meerveldhoven/d’Ekker
??????
Heikant/de Kelen

Dhr. H. Bukkems

Reijenberg 98

040-254.90.47

Dhr. T. Tuijtelaars

Parklaan 83

040-787.35.18

CLIENTËNONDERSTEUNERS

Corry Pollemans

040-254.96.43

Alien Kikkert–Heutink

040-253.61.38

BELASTINGINVULHULPEN
Dhr. H. Bukkems

Reijenburg 98

040-254.90.47

Dhr. E. Colnot

Berg 80

040-254.05.97

Dhr. R. v. Lisdonk

Biezenkuilen 90

06-196.656.12

Dhr. H. Hoffand

Bovenhei 66

040-254.42.59

Dhr. H. Louwers

Heuvel 42

06-230.341.32

Dhr. A. Lueb

Hunnenberg 13

06-111.656.48

Dhr. P. Seuntiëns

De Geelgieter 5

040-251.03.40

Dhr. T. Tuijtelaars

Parklaan 83

040-787.35.18
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