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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 14 Mei inleveren
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Een nieuw begin
Hij staat aan de rand van het zwembad. Een menneke is het,
vandaag nog meer dan ooit. Hij kijkt naar het water en knijpt z’n
handen tot vuisten om de koude rillingen in bedwang te houden.
De vorige keer dat hij hier stond leek het allemaal stukken eenvoudiger. Gewoon duiken en dan zwemmen, zwemmen, zwemmen. Nu lijkt de afstand eindeloos. Ze hebben ook nog een mat
op het water gelegd, ziet hij nu. Daar moet hij ook nog onderdoor. Hij kijkt naar de zwemjuf. Ze knikt. Hij moet. Geen keus.

Hij neemt een aanloop, een hap lucht en springt. Zwemt alsof zijn
leven ervan afhangt, door het plastic gat op de bodem en richting
mat. Door, door, door. Even denkt hij dat hij het niet haalt. Dat er
te weinig lucht is. Dat hij af moet haken. Op moet geven. Maar
dan ziet hij door het water heen ineens op rechts de schoenen
van zijn juf opdoemen. De donkere mat boven zijn hoofd verandert in het lichtblauw van het water. Hij schiet omhoog, als een
kanonskogel, naar de verse lucht, het einde van de benauwdheid, de tranen van trots en opluchting, de finish.
Het voelt voor ons allemaal alsof we het afgelopen jaar al duizenden keren die zelfde zwemproef hebben moeten doorstaan. En
nog altijd hebben we de finish niet bereikt. Iedere keer als we
dachten dat we nu onderhand wel bij het einde van die donkere
mat waren aanbeland, kwam er weer een volgende domper.
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Slecht nieuws stapelde zich op slecht nieuws. Maar jee, wat zijn
we taai. En wat hebben we een lange adem.
Nu staan we met z’n allen op de drempel. Nog een paar meter
en we kunnen als een kanonskogel vol het leven invliegen, klaar
om herboren te worden. De afgelopen paasdagen zijn wat dat
betreft bedekt geweest met meer paasgevoel dan ooit. Want als
het feest ergens over gaat, dan is het wel over herboren worden.
Pasen is tenslotte een nieuw begin. Nieuw leven. Dat is vieren
dat het leven sterker is dan de dood, het goede sterker dan het
kwaad, liefde sterker dan haat.

Net als in de natuur zullen ook wij straks het stof van ons afkloppen nadat we ons een jaar lang hebben moeten ingraven.
THE ONLY WAY IS UP, ( de enige weg is omhoog) mensen.

En dan zullen we spierpijn krijgen van het genieten.
Daphne Broers (tekst)

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
OVERLEDEN LEDEN

Mevr. H. Buizer-Cantadore;
Mevr. M. van Dooren-Verhagen
Mevr. C. Coppens-Schellekens;
Mevr. M. Groenen-van Helmont
Mevr. A. Kwinten-Keeris;
Dhr. A. Kouwenberg
SAMEN UIT ETEN
Hiervoor is besloten dit jaar nog niet te starten i.v.m Corona.

Status Kerken visie.
Op onze website is een kort verslag geplaatst met daarin de
voortgang wat betreft de kerkenvisie.
Ga hiervoor naar www.kbo-veldhoven.nl
Wij zullen U hier blijven informeren aangaande de kerkenvisie.

Dn 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 MEI 2021
DAMES

DAMES

HEREN

A. Assink-Giling.

G. van Knegsel-Bazelmans.

H. Beckers.

C. Bartels-van de Rijt.

J. van Kuringen-van de Ven.

A. Borghaerts.

E. Bazelmans-van Hapert.

M. de Lange.

M. van Bourgondiën.

C. ter Bogt-Daris.

J. van de Linden-Leemans.

A. Corbeels.

E. den Brok-van de Wacht.

F. Merckx-Castelijns.

F. Cremers.

S. Coolen-Mohr.

L. Nagel.

A. van Geffen.

M. Dielis-van Baar.

A. Peters-van Gompel.

F. Groenen.

M. van Diessen-Schilders.

H. Schut.

A. van der Haar.

J. Donkers-van de Looij.

M. van der Velden-Sanders.

F. Jansen.

G. Eliëns-Cools.

G. van der Velden-Jansen.

J. Jansen.

M. van Esch-van Hoeij.

M. van de Ven.

A. Kortooms.

C. Gofers.

C, van der Vleuten-van de

H. van Kuringen.

M. de Graef.

C. Vos.

Th. Laurenssen.

J. Heeren-van Gerwen.

R. van Wijlaars-van Bokhoven. A. Michielsen.

D. Herremans-Drabbe.

j. Ramakers.

C. van de Heuvel-van de Mier-

A. Sanders.

M. van Hirtum-Follon.

W. Sleegers.

J. Hulshof.

A. Smits.

M. Jansen.

A. van der Velden.

P. Jeuringa-Niemer.

A. Verhagen.

A. van Kemenade.

J. Vialle.
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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, Kruisstraat 70A (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
- VergroThuiszorgwinkel 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%)
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Vergoeding fysiotherapie 2021.
Ieder jaar gaan ruim drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut vanwege
aandoeningen aan hun spieren of gewrichten of andere beweging gerelateerde klachten. De fysiotherapeut helpt hen hiervan te herstellen, de klachten
zoveel mogelijk te verminderen of leert de patiënt om er zo goed mogelijk mee
om te gaan. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. In het ene geval bent
u hier automatisch voor verzekerd, de andere keer niet.
Wat de kosten van fysiotherapie zijn is afhankelijk van de vraag of de behandelingen vanuit de basis- of aanvullende verzekering worden vergoed. Daarnaast is ook de soort behandeling (bijvoorbeeld manuele therapie) bepalend
voor wat de kosten zijn.
Fysiotherapie wordt voor de meeste klachten vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. Hoeveel fysiotherapie wordt vergoed hangt af van uw aanvullende verzekering. Er is heel veel verschil tussen zorgverzekeraars en hun vergoeding van fysiotherapie. Aanvullende pakketten variëren van de vergoeding
van 7 behandelingen fysiotherapie per jaar tot onbeperkte vergoeding voor
fysiotherapie. Een groot deel van de Nederlanders heeft dan ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie.
Uw eigen risico wordt NIET aangesproken als er vanuit de aanvullende
verzekering gedeclareerd wordt.
Er zijn ook klachten waarvoor fysiotherapie nodig is die wel vanuit de basisverzekering worden vergoed en daar heeft iedereen recht op. Er is een lijst
met daarop vele indicaties die recht geven op langdurige behandeling door
een fysiotherapeut, bv revalidatie na een operatie, COPD, Parkinson, neurologische problemen, oncologie etc. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie volledig vergoed door de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen
risico. In 2021 is dit bedrag 385 Euro. De eerste 20 behandelingen moeten
dan wel vergoed worden door uw aanvullende verzekering anders moet u deze zelf betalen. Ook zijn er aan aantal aandoeningen dat meteen wordt vergoed vanuit de basisverzekering zoals artrose van de heup en knie, claudicatio klachten (etalage benen) en mensen die revalideren na Corona.
Hiervoor is dan wel een verwijzing van huisarts of specialist nodig.
Over fysiotherapie en de zorgverzekeringen leven de nodige vragen. Zo
vraagt menigeen zich af of je voor fysiotherapie een verwijsbriefje nodig hebt.
Voor de niet-chronische indicaties is het antwoord ‘nee’. U kunt meteen een
afspraak maken bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. Als u naar aanleiding
van deze uitleg nog vragen hebt willen wij deze graag beantwoorden.
Team Fysiotherapie Veldhoven Zuid.
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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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Beste KBO leden.
KBO Brabant is van plan om op 22 juli 2021 een
"Ons Zomerfair" te organiseren voor KBO leden.
In het Meinummer van de ONS komt informatie over deze
Zomerfair te staan.
Wat het is en hoe de leden zich -gratis- kunnen aanmelden.

Deze Zomerfair zal plaatsvinden bij Hotel NH Koningshof in
Veldhoven.
En omdat dit in Veldhoven plaats vindt ,vraagt KBO Brabant
aan ons of wij vrijwilligers kunnen leveren voor dit gebeuren.
Vrijwilligers zijn nodig voor het regelen van parkeren ,voor
weg te wijzen op het terrein enz.
Dus niet voor het opbouwen en afbreken van de kramen.

Nu is de vraag van bestuur : Wie wil zich opgeven als vrijwilliger voor een dag ?
Graag aanmelden via : kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl
Namens het bestuur ,
Ad van Amelsfort
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SWOVE gaat vanaf 15 april elke week een nieuwe editie betreffende eenzaamheid uitzenden. In een 11-tal weken wordt eenzaamheid nader verklaard in diverse thema’s. Je kunt hierbij
denken aan het thema eenzaamheid zelf, wat is isolement,
eenzaamheid in relatie tot mantelzorgers, jongeren. Wat oorzaken en gevolgen zijn van (langdurige) eenzaamheid, maar ook
feiten en cijfers. Waar hebben we het over? Wat zijn de gevolgen van Covid-19 op eenzaamheid? En wat kun je hier zelf aan
doen? Of wat als je als vrijwilliger of professional hiermee te
maken krijgt, wat kun je dan doen?
Deze en meer thema’s zullen de revue passeren in korte sessies van ongeveer 5 minuten. Op onze website https://
www.swove.nl/media/filmpjes/ of Facebook https://nlnl.facebook.com/swove.veldhoven worden ze vanaf 15 april
wekelijks online gezet.
Voor vragen kun je terecht bij;
Patricia Kohlen;
specialist eenzaamheid ouderenadviseur SWOVE:
p.kohlen@swove.nl of 040-2540066
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Horizontaal; 1 roofdier, 5 sterke drank, 10 vuurwapen, 12 platzak, 14 grote bijl,
15 aantekening, 19 vlaktemaat, 20 pers.vnw., 21 afvaardiging, 23 VerenigdeNaties, 24 Europese hoofdstad, 26 waterdoorlatend, 27 zuigdop, 29 span, 31
zemelaar, 32 vlug, 34 grappenmaker, 36 snelle loop, 37 vrucht, 39 koordans,
40 raamwerk, 41 Engels bier, 42 voertuig, 43 hoofddeksel, 55 opstootje, 57
vaart, 59 voorzetsel, 60 proefwerk, 63 bolgewas, 64 roem, 66 geneesmiddel, 67
waterplant, 68 herkauwer, 70 overblijfsel, 71 sleep, 72 kaartje.
Verticaal; 1 speelkaart, 2 indien, 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland, 6 eens,
7 notabene (afk.) 8 op de wijze van, 9 gebogen lijn, 10 kampeerwagen, 11 intiem, 13 balsport, 15 telwoord, 16 seconde, 17 deel v.e. boom, 18 vorderen, 21
aanwijzend vnw.,22 pl.in Gelderland, 25 eetbare stengelplant, 28 logo, 30 livreiknecht, 31 zangstem, 33 papegaai, 35 bedorven, 36 bevroren dauw, 38 plechtige gelofte, 42 kerkbewaarder, 43 kaartspel, 45 staat, 47 zelfzuchtig mens, 49
ijzerhoudende grond, 50 rijgsnoer, 52 soort hert, 54 retour, 55 vertrager, 56
deksel, 58 pukkel, 61 niveau, 62 indianentent, 65 een zekere 67 watering, 69
deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.)
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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

de website via :
https://www.kbo-veldhoven.nl/

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
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