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  - Lopen Fysiotherapie Zuid.  blz  12 

  - Informatie Kerkenvisie   blz 13 
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  - Scootmobiel     blz  17 

  - Computerc@fe    blz  18 

  - Informatie adressen   blz  19 

  - Belasting— 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 Mei nummer uiterlijk voor 15 April inleveren  

Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
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Vanuit het Bestuur 

Beste Mensen, 

Nu het weer lente is wil ik graag hierover iets schrijven. Iets wat 

ons meer zin geeft in het genieten van de mooie dagen die voor 

ons liggen. 

Het was al in februari dat we mochten genieten van vele mooie 
dagen, eerst met de mooie ijsdagen en direct daarop de eerste 
lenteachtige dagen. Het genieten van de vrolijke mooie bloeme-

tjes, het lekker buiten 
zijn en weer heerlijk in 

de tuin wroeten om ook 
hier alles weer mooi te 
maken.  
En bij vele die geen 

tuin maar alleen een 
balkon hebben worden 
ook hier de bloembak-
ken weer in orde ge-

bracht om zo deze ook 
een vrolijk aanzicht te 

geven. Het geeft de mensen weer een positieve zin in het leven 
na de donkere maanden in de winter met daarbij ook nog de co-
ronaregels om niet meer bij elkaar op 

bezoek te kunnen. Het genieten van 
de vogels die weer tegen elkaar op 
kwetteren in de morgen om te laten 
horen dat zij er ook nog zijn. Het uit-

lopen van de bomen en struiken en 
bloembollen die boven de grond ko-
men. Natuurlijk zullen er ook Maartse 
buien zijn die alle stof weg spoelen 

om zo alles weer schoon te hebben.  
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Zo zullen vele in en rondom het huis beginnen om hier en daar 
alles weer extra schoon te maken en of te schilderen om alles 
weer kleuriger te hebben.   
Al deze fleurige, kleurige en geurige dingen zal ook ons humeur 
weer een positieve push geven om er weer tegenaan te kunnen. 
Het zal onze depressieve gedachten verdringen en kunnen we 
mogelijk weer een frisse en sociale kijk hebben op het leven.  
Zo zal ook het vaccineren ons ouderen helpen, maar ook voor 
degene die minder bestendig zijn tegen het irritante virus. Al dit 
zal er voor zorgen naar een positievere kijk op het leven.   
Daarom ook dit toch enigszins positief verhaal met fleurige foto’s 
om toch aan te geven te proberen weer meer te genieten van de 
natuur en het (nieuwe) leven. En laten we hopen dat we in de 
loop van dit jaar weer allemaal samen kunnen komen in  
D’n Bond.  
Zoals de regering bij monde van Mark Rutte in het begin van 
Maart aankondigde, dat wanneer we nog even vol houden we 

dan misschien met de Pasen weer op een terras  kunnen plaats 
nemen en mogelijk ook weer wat meer mensen kunnen ontvan-
gen in huis.  

Een hoopvolle gedachte en goed vooruitzicht. 

Mvrgr 

Ad Michielsen 
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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. J. van der Velden-Liebregts 

 

 

OVERLEDEN LEDEN 
 

Dhr. B. Buiting 

Dhr. T. van der Aa 

 

 

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

———————————————————————-- 
D’n Bond is gesloten  tot nader order. 

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 APRIL 2021  

 

 

      

 DAMES   HEREN  
G. van de Akker-Vlemmix.  M. Baetsen. 

M. van Buul-v.Meensel. H. Bergman. 

K. Coppelmans-Adams. H. Biemans. 

J. Dassen-v.Beugen.. J. ter Bogt. 

E. van Gerwen-v Kemenade. J. Gerrits. 

H. Gijbels-v.d.Nieuwenhoff. H. Graat. 

P. Heeren-v.d.Sanden. W. Habraken. 

D. Kamperman Sanders-Smeenk. P. Hoeks. 

C. Kox-v.d.Boom. H. Kalmijn. 

M. Lommers-v.d.Boom. J. van Kasteren. 

M. Meulendijks-v.d. Looij. T. Roelofs. 

P. Michielsen-Wullems. M. Verbakel. 

G. Mulder. C. Verheijden. 

A. van den Oetelaar Leijsten. J. Verheijen. 

P. Ouwerkerk-Soede.    
I. Palmer.    
F. Paulussen-v.Gerwen.    
W. Peeters-Schepers.    
W. Pijfers-Ekkers.    
T. Roijmans-v.Rooij.    
J. Roosen-Goudsmit.    
C. van Sambeeck-Bruijnickx.    
E. Scheffer-Dobelmann.    
J. Schriks-Vennix.    
P. Smits-Leenders.    
M. van de Tillaar-Gielissen.    
E. Visser-Gras.    
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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 

     - VegroThuiszorgwinkel  Kastelenplein (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%)  



9 

            

Dementievriendelijke samenleving Veldhoven 

Sinds 2018 is de gemeente Veldhoven in het bezit van het predicaat 

“Dementievriendelijke gemeente”. Dit predicaat is uitgereikt door samendementie-

vriendelijk.nl, een samenwerking tussen de PG-raad en ZET. Zij zetten zich sinds 

2012 in om van heel Noord-Brabant een dementievriendelijke gemeenschap te 

maken. 

Dementie in Veldhoven 

Op dit moment wonen er al meer dan 800 mensen met een vorm van dementie in 

Veldhoven. De verwachting is dat dit aantal in 2040 verdubbeld zal zijn. Zo’n 70% 

hiervan woont met of zonder partner zelfstandig thuis. De kans dat u in uw eigen 

buurt iemand met dementie tegenkomt, wordt dan ook steeds groter.  

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven van mensen met een vorm van 

dementie en hun mantelzorgers op peil blijft, werkt het in ieders voordeel als de 

gemeenschap waarin zij leven, dementievriendelijk is. 

Wat maakt een gemeenschap dementievriendelijk? 

Wanneer mensen met geheugenproblemen geaccepteerd worden, mee kunnen 

blijven doen en hun mantelzorgers zich gesteund voelen, kan je spreken van een 

dementievriendelijke gemeente. Om dit te realiseren is het belangrijk dat zoveel 

mogelijk mensen in de samenleving zich ervan bewust zijn wat er nodig is om dit 

voor elkaar te krijgen. 

In Veldhoven zijn al veel mensen getraind in het dementievriendelijk zijn. Winke-

liers, medewerkers van de gemeente, inwoners, politieagenten e.a. zijn door me-

dewerkers van SWOVE geïnformeerd over wat dementie is, welke uitdagingen 

het met zich meebrengt en hoe men met verandering van gedrag om kan gaan. 

Het is echter, net als bij de kennis over reanimatie, van belang de informatie peri-

odiek opnieuw tot u te nemen. 

Informatie over dementie 

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan een dementievriendelijke ge-

meenschap in Veldhoven. Als u wilt weten hoe u omgaat met mensen die ver-

geetachtig zijn of een vorm van dementie hebben, volg dan de gratis onlinetrai-

ning bij www.dementievriendelijk.nl . 

Wilt u meer leren over dementie, breng dan (na de lockdown) een bezoek aan de 

Dementheek bij Bibliotheek Veldhoven.  

 

Bij het Informatiepunt Dementie bij SWOVE kunt u (ook tijdens de lockdown) op 

afspraak terecht voor de juiste informatie, praktische hulp of begeleiding met be-

trekking tot dementie. Ook nadat er een diagnose is gesteld. 

http://www.dementievriendelijk.nl
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Webshop: www.ariskoi-products.com , 

voor al uw vijverartikelen. 

Verkoop koikarpers klein en groot. 

Aanleg en Advies:   

ALTIJD heldere vijver! 

Medische zorg bij problemen. 

Onderhoud vijver, 

Laat Aris het doen 
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Lopen is een hele natuurlijke vorm van bewegen. Bovendien is lopen en dus 
bewegen erg populair als middel om je gezondheid te bevorderen. 

Sinds de coronacrisis zie je ook opvallend veel meer mensen lopen, wandelen 
of joggen. De meest voor de hand liggende reden is dat sporten beperkter is 
geworden door het sluiten van o.a. sportscholen, maar blijkbaar is lopen toch 
een natuurlijke en praktische manier om fit te blijven. Je hebt dan ook niet veel 
nodig. Eigenlijk alleen maar een paar goede schoenen. Heel belangrijk als je 
veel en lang loopt. 
 
Het lopen als middel om gezond te blijven wordt ook door de fysiotherapeut 
ingezet. Het is tevens een middel om mensen te behandelen met klachten van 
het bewegingsapparaat. Fysiotherapeuten gebruiken het bij problemen van de 
rug, nek, heup, knieën, enkels en voeten, maar ook bij patiënten met neurolo-
gische symptomen. Zoals gedeeltelijke verlammingen, verminderde spierkracht 
en evenwicht- en balansstoornissen. Bij de behandeling van sportblessures 
gebruiken we eveneens het looppatroon als therapie. 
 
Wat opvalt is dat de manier van lopen vaak veel beter kan. Wat is eigenlijk een 
goed looppatroon? Je zou kunnen zeggen dat een goed patroon, waarbij de 
verschillende delen van het lichaam die betrokken zijn bij het lopen, optimaal 
met elkaar samenwerken. Een soepel en goed gecoördineerd geheel. Dit noe-
men we ook wel een dynamisch looppatroon. Zo is een knie- of heupblessure 
pas hersteld, of kan pas goed verbeteren, als je naast voldoende mobiliteit en 
spierkracht óók een actief dynamisch looppatroon hebt. 

Voor een goed gecoördineerde loopbeweging moet je je er bewust van zijn hoe 
je loopt. Niet alleen weten hoe het technisch werkt, maar zelf ook kunnen voe-
len hoe je je beweegt. Dit ontbreekt vaak. Probeer eens waar te nemen wat er 
gebeurt als je je armen meer mee laat bewegen tijdens het lopen; als je je li-
chaamsgewicht iets meer naar voren brengt of je benen wat meer naar achter.  

Als we lopen hebben we vaak een doel, een doel om ergens te komen. Wat er 
tijdens het lopen om ons heen allemaal gebeurt; hetgeen we kunnen waarne-
men, daar zijn we ons vaak onvoldoende bewust van. Richt je je aandacht 
meer op de omgeving tijdens het lopen, dan zou het zomaar kunnen dat die 
pijn in de rug veel minder voelbaar wordt. 

Bewegen en dus ook lopen worden eveneens gebruikt als middel om de gees-
telijke gezondheid te verbeteren. Denk aan depressieve klachten die door loop-
therapie worden behandeld. Ook bij veroudering van de hersenen en bijbeho-
rende ziektebeelden zoals bijvoorbeeld dementie is lopen c.q. bewegen erg 
belangrijk. Lopen verbetert namelijk de doorbloeding van de hersenen. 

Het is echter ook zo dat bij bepaalde slijtageklachten van bijvoorbeeld knie of 
heup, het belangrijk kan zijn om minder intensief te lopen en het wandelen ge-
deeltelijk te vervangen door fietsen. Advies van een fysiotherapeut kan hierbij 
wenselijk zijn. 

Met vriendelijke groet,  Tom Schellens 

Fysiotherapeut Fysiotherapie Veldhoven Zuid 
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INFORMATIE “KERKENVISIE VELDHOVEN” 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de kranten van afgelopen weken is er binnen veldhoven 
een petitie gestart voor een Kerkenvisie binnen onze gemeenschap. Deze is namens de 
initiatiefgroep aangeboden door Mieke van Lisdonk van de KBO Zeelst aan de Burgemeester 
Marcel Delhez. 
De burgemeester gaf aan de petitie buiten de politiek te willen houden, dat was nu ook 
mogelijk doordat de petitie niet aan de wethouder was aangeboden. Echter Hans van de Looij 
zal wel de verantwoordelijke wethouder voor de opstelling van de kerkenvisie zijn. 
 
Mieke van Lisdonk heeft ook de beleidsmedewerker Miriam Scharrenborg van de gemeente 
gesproken, zij gaf aan blij te zijn met het initiatief. Verder heeft ze uitgelegd dat er – volgens 
haar – wel een goed monumentenbeleid bestaat in Veldhoven omdat dit is vastgelegd in de 
bestemmingsplannen. 
 
Geconcludeerd wordt dat we niet willen ‘volgen’ maar juist het proces willen stimuleren. Om 
druk op de ketel te houden, zal er daarom een brief naar het gemeentebestuur (B&W en 
gemeenteraad) gaan om te informeren naar de status van het project ‘kerkenvisie’. 
Deze brief is verzonden op 16 februari. 
 
De initiatiefgroep bestaat uit; 

• Louis Schats Stichting Veldhoven Dorp Historisch Bekeken 

• Tiny Leijten Stichting Historisch Oerle 

• Jan Bressers Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis 

• Wim van Loon Webmaster KBO-Zeelst 

• Gerard de Wilt Seniorenvereniging KBO-Veldhoven, Zonderwijk, ’t Look/ KBO Kring 
Veldhoven 

• Huub Stroeks Seniorenvereniging KBO-Oerle 

• Mieke van Lisdonk-Jacobs Seniorenvereniging KBO-Zeelst 

• Mieke Hurkx Communicatie KBO-Zeelst 

Enkele start punten van de initiatiefgroep zijn 

• Het voortbestaan van de Veldhovense, vaak monumentale kerkgebouwen staat onder 
druk 

• De kerkgebouwen hebben een grote maatschappelijke functie, die gepaard gaat met 
emotie, herinneringswaarde en beleving 

• Bijna iedereen heeft wel ‘iets’ met kerkgebouwen en daarom verdienen ze onze volle 
aandacht 

• Het is nu tijd voor een breed gedragen Veldhovense Kerkenvisie!! 

• Aangaan van een dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en 
burgerorganisaties  

• Vanuit het gesprek gezamenlijke en gedragen strategische keuzes maken over de 
omgang met het totale kerkenbestand 

Verdere plannen worden gemaakt om in overleg met de gemeente deze verder in te vullen en 
zodanig vast te leggen dat er een duidelijke strategie en visie kan worden uitgewerkt. 

Zodra hierin meer duidelijkheid is zal ik jullie op de hoogte houden. Dit natuurlijk in overleg met 
de initiatiefgroep en ons bestuur 

Mvrgr Ad Michielsen 

Secretaris KBO Veldhoven-dorp 
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Belangrijke veranderingen bij Wooniezie, aanbieder van huurwo-

ningen. 

Seniorenwoningen in de regio Eindhoven worden door alle woning-

corporaties aangeboden door Wooniezie. De corporaties willen het 

verdelen van woningen duidelijker en eerlijker maken en daarom zijn 

enkele spelregels gewijzigd. Dit is ingegaan op 4 januari 2021. 

U kunt op 3 woningen tegelijk reageren 

U kunt nu nog op 3 woningen tegelijk reageren en niet meer dan 3 

reacties tegelijk plaatsen. 

De voordelen hiervan zijn: 

• U krijgt beter inzicht in hoeveel kans u maakt op een woning 

• Het proces van aanbieden gaat sneller. Woningzoekenden reage-

ren gerichter op een advertentie waardoor er minder weigeringen 

zijn. 

• Omdat woningen vaak maar 2 dagen op de website van Woonie-

zie staan blijft het mogelijk om snel en vaak op woningen te rea-

geren. 

• U kunt uw reacties op de woningen altijd veranderen. Dit kunt u 

bijvoorbeeld doen als u ziet dat u weinig kans maakt of als u een 

meer geschikte woning ziet. 

Waarom wordt er gestopt met onbeperkt reageren? 

Mensen die een woning zoeken, gaan hierdoor gerichter reageren op 

woningen. Hierdoor neemt het aantal mensen toe dat naar een be-

zichtiging komt. Ook neemt hierdoor het aantal mensen toe dat een 

aangeboden woning accepteert. De corporaties van Wooniezie sluiten 

hiermee aan bij hoe de meeste andere regio’s in Nederland werken. 

Reageren op een uitnodiging om een woning te bekijken 

Stelt U voor dat een corporatie U uitnodigt om een woning te bekijken 

en U reageert niet en U meldt zich niet af. Dan is dit niet eerlijk voor 

andere mensen die de woning ook willen en (nog) niet zijn uitgeno-

digd. Daarom moet U vanaf 4 januari 2021 altijd reageren op een uit-

nodiging. Doet u dit niet? Dan heeft dit gevolgen. 
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Hoe werkt dit? 

Als u 3 keer niet reageert op een uitnodiging dan kunt u tijdelijk niet 

meer op woningen reageren. Dit duurt 3 maanden. Als u nog reacties 

op woningen heeft staan, dan kunt u die woningen niet meer krijgen. 

Na 3 maanden mag u weer op woningen reageren. 

Waarom wordt dit veranderd? 

De corporaties bepaalden tot nu zelf of zij iemand tijdelijk “parkeren” 

en het systeem wordt aangepast. De corporatie past dit zelf aan. Het 

oude systeem was foutgevoelig en niet altijd even duidelijk. Daarom 

gebeurt het vanaf 4 januari 2021 automatisch. 

Bron: nieuwsbrief woonincplusvitalis 

Noot 

Wie al bij Wooniezie staat ingeschreven voor een huurhuis en met 

vragen blijft zitten, wordt aangeraden om in te loggen op de website 

en kan dan nog bij eventuele vragen contact opnemen. Is Wooniezie 

u onbekend en bent u van plan om te gaan huren? Kijk dan op de site 

www.wooniezie.nl 
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Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvo-
gel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 
tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 
31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 
soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslag-
plaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 
59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 
koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse 
draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 
11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wol-
vlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leer-
kracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in 
Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samen-
gaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 
55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblin-
ker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 
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Scootmobiel, aanschaf en verkeersregels 

Een scootmobiel is een veelgebruikt vervoersmiddel voor senioren die door een beperking niet meer 

in staat zijn om ver te lopen. We hebben informatie over aanschaf en verkeersregels samengevat. 

Aanschaf 

Er zijn drie manieren om een scootmobiel te bemachtigen 

• Via de gemeente 

Hiervoor is het nodig om bij het WMO-loket een aanvraag in te dienen. Voorhulp hierbij kunt terecht 

bij een onafhankelijke clientondersteuner. Als je aan de normen voldoet krijg je een scootmobiel in 

bruikleen. Het si mogelijk dat er twijfel is ener volgt dan een onderzoek, meestal door een 

keuringsarts. Mocht je aanvraag worden afgewezen dan kan je bezwaar aantekenen, dat beoordeeld 

wordt door een onafhankelijke commissie.  

De WMO-scootmobiel is er om noodzakelijk dagelijkse dingen mee te doen, maar niet om er voor je 

genoegen tochtjes mee te maken. Dit kan een reden zijn om een eigen scootmobiel met een 

zwaardere accu aan te schaffen. 

• Op eigen initiatief 

Iedereen kan ook zelf een scootmobiel kopen. In iedere gemeente is er wel een bedrijf te vinden die 

deze aanbieden. De verkoper hoort aan te geven hoe de scootmobiel te bedienen, te berijden en 

uitleg te geven over de verkeersregels. Ook moet je eraan denken zelf een pech-onderweg en 

onderhoudscontract af te sluiten. 

• Met een PGB 

Het si mogelijk dat je een scootmobiel krijgt toegewezen via de WMO, maar dat je niet die van de 

gemeente neemt, maar een PGB aanvraagt. Daarmee kun je zelf, eventueel met bijbetaling, een 

betere scootmobiel aanschaffen. Het si verstandig om dan, gezien de toch niet simpele PGB regels, 

de hulp van een clientondersteuner in te roepen. 

Verkeersregels 

Belangrijke aspecten worden hier aangehaald. Meer weten? Kijk op de website www.rijksoverheid.nl 

Scootmobiel en plaats op de weg. 

• U mag met een scootmobiel rijden op: 

de stoep; het voetpad; het fiets/bromfietspad; de rijbaan; 

Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. 

U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen. 

U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg waarop u met uw scootmobiel rijdt. U mag 

geen elektronische apparaten zoals mobile telefoons, tablets of muziekspelers vasthouden tijdens het 

rijden. Dit geldt gelijk aan de regels met appen, bellen of muziek zoals bij de fietser. 

Maximumsnelheid scootmobiel. 

Voor een scootmobiel gelden de volgende regels; 

• Op de stoep mag u maximaal 6 km/uur rijden. 

• Op het (brom) fietspad binnen de bebouwde kom mag u max 30 km/uur,  

en buiten de bebouwde kom max 40 km/uur. 

• Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u max 45 km/uur rijden. 

Dit geldt binnen en buiten de bebouwde kom. 

Verlichting op een scootmobiel moet u overdag bij slecht zicht en ’s nachts   voor- achterlicht voeren. 

Dit geldt niet als u op de stoep rijdt. 

Verzekering scootmobiel is verplicht, u moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

DE scootmobiel heeft geen verzekeringsplaatje, als bewijs dat uw mobiel is verzekerd ontvangt u een 

verzekeringssticker. Deze bevestigt u achterop de scootmobiel. 
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Scan deze OR-code met uw  

tablet of smartphone om onze  

website te bezoeken of bezoek  

de website via : 

https://www.kbo-veldhoven.nl/ 

Raadpleeg voor het doorgaan van de activiteiten 

onze website 

Helaas is op dit moment langs komen ook niet mogelijk  

gezien de situatie van de verlengde Corona lockdown. 

Bij problemen kunt u mailen naar: cckbovhv.gmail.com, 

wellicht kunnen we u online helpen. 
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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 


