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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 Aug nummer uiterlijk voor 16 juli inleveren  

Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 

Beheer Ad van Amelsfort 
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Nieuws uit het bestuur Maandag 03 mei 2021 

 
“We mogen weer”   
Vandaag hebben we onder strikte regels voor de 1e keer vergaderd 
dit jaar. De vergaderdag is gewijzigd naar de maandagmiddag, dit 
voor de oplettende lezer onder u. 
 
Omdat we elkaar al een tijd niet gezien hebben maken we eerst een 
rondje om te vragen hoe wij zelf deze periode beleefd hebben en nog 
meemaken. 
Over het algemeen is het voor iedereen hetzelfde, weinig te doen, 
opletten wat je doet en hopen op snelle aanpassingen van de regels. 
 
We spreken over het opstarten van onze activiteiten, dit is een lastige 
kwestie. We kunnen wel snel alles opengooien maar is dit verstandig? 
Wij dragen wel de verantwoordelijkheid voor de deelnemende leden. 
We spreken af om de adviezen van het RIVM te volgen. Helaas nog 
niet biljarten, kienen, kletsen enz. 
Wij houden u steeds op de hoogte als er veranderingen zijn. 
 
Zoals u weet bestaat Veldhoven dit jaar 100 jaar. De harmonie orga-
niseert in september een feest aan de Gender. Wij willen daar graag 
bij aansluiten en ons als KBO laten zien. Over de invulling van dit 
feest zijn we aan het nadenken. Ook natuurlijk weer rekening hou-
dend met wat er op dat moment is toegestaan. 
We hopen u weer eens te treffen onder gezellige omstandigheden. 
 
We bespreken de balans van 2020. Hierin zijn geen spectaculaire wij-
zigingen te zien. We mochten helaas niets organiseren vorig jaar. 
Ook hierin komt hopelijk snel verandering. Veel van u zijn binnenkort 
allemaal ingeënt en wordt het veiliger om bij elkaar te komen. 
Ook proberen we voor de vakantie nog de ledenvergadering te orga-
niseren. 
 
Het was fijn om iedereen weer eens te zien en het was goed om het 
e.e.a. door te spreken. Via de mail kan wel maar is toch niet hetzelfde 
als live. 
 
Groetjes, 
Gerry van Tuijl-Engelen 
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Vakantie tijd. 

 
Deze KBO-er geldt voor de maanden Juni-Juli wat betekend dat 
de vakantie maanden weer voor de deur staan. De kinderen en 
klein kinderen weer met vakantie zijn , en misschien wel weer 
naar het buitenland nu door de vaccinatie tegen het coronavirus 
in vele landen en ook die bij ons de vrijheid gedeeltelijk of ge-
heel weer terug is. 
Voor ons ouderen is dit ook een mooi vooruitzicht om weer te 
kunnen reizen binnen Nederland of daar buiten. Elkaar weer te 
ontmoeten om nadien mooie verhalen te kunnen vertellen over 
wat we gezien en mee gemaakt hebben. Maar ook dat we weer 
vele vitamine “D” hebben geabsorbeerd door de zonnestralen 
op onze huid en gezicht. Deze vitaminen geven ons weer 
kracht , maar wat ook belangrijk is dat ons immuun systeem en 
spieren hier beter en sterker van worden. Dit geeft ons weer de 
drive voor later in het jaar. 
Hopelijk zijn we dan weer fit om onze activiteiten op te starten 
en hier weer aan mee te doen om zo ook onze sociale contac-
ten weer te versterken, en mogelijk ons (oude) leven op te pak-
ken. 
Daarom willen wij vanuit het bestuur, wanneer jullie met vakan-
tie gaan of genieten van de zon thuis, een prettige en zonnige 
periode toewensen. 
 
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 blz. 18 
     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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OVERLEDEN LEDEN 

 

       De heer W. Mollen  
  Mevrouw  R. van Keulen-Rombouts  

 

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

Versoepeling van de Corona regels. 
 
Ondanks de versoepeling van 19 mei heeft het DB bestuur het 
besluit genomen hieraan nog geen gehoor te geven omdat er 
nog geen groepsactiviteiten mogelijk zijn. 
Mochten er tijdens deze vakantie periode positieve wijzingen 
zich voordoen zullen wij er alles aan doen om jullie hiervan op  
de hoogte te stellen. 

Mvrgr 

DB Bestuur KBO Veldhoven-dorp, Zonderwijk, t’Look 

  
Dn Bond is dan ook nog gesloten om aan deze groeps-
activiteiten ruimte te bieden. 
Wij danken jullie voor het geduld en begrip en hopen jullie  snel 
en weer allemaal gezond terug te zien. 

Wanneer U leden kent die langdurig ziek zijn waarvan het 

noodzakelijk is dat hier een bezoekje met eventueel een 

bloemetje wordt gebracht. Laat dit dan weten aan;  

Mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.2535811    

Zij zal dan contact opnemen met deze persoon.  
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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 JUNI 2021  

DAMES DAMES HEREN 

   
J. Boogers-Jacobs. N. Schellekens-Mikkers. H. Bolder. 

A. van den Boom-de Cock. J. Seuntjens-Molenaar. G. van Brakel. 

M. Bust-Lipsch. I. Smits-Kuipers. L. den Brok. 

G. van der Donk-van Akere A. Soetens-van den Heu-
vel. 

G. Coppens. 

L. Doreleijers-Kramer. W. Sweegers-van Mol. W. Gijzen. 

J. Eeftink-Oosterveer. J. Tijs-Gijbels. R. Gudden. 

J. Frericks-Damstra. J. van de Ven. J. Hubers. 

A. van Gompel-van Kasteren. A. Verhagen-Welten. L. van Hulst. 

M. de Graaf. N. Versteeg-Vosters. Ch. Van Kasteren. 

J. Heeren-van de Boogaard. R. Voet-van de Heijden. A. Lavrijssen. 

A. Hekker-van der Honing, A. M. van de Waterlaat.  H. Liebregts. 

M. Heller. P. van Zon-Tops. J. van der Meeren. 

J. van de Hoek-van Schijndel. 
 

T. Meulenbroeks. 

H. Hoeks-Dingen. 
 

P. Meulendijks. 

W. van 't Hof-van Vlokhoven. 
 

J. Mol. 

A. Hovener-Raymakers. 
 

H. van Moll. 

N. de Jong- de Jong. 
 

P. van de Nieuwenhoff. 

E. van de Kerkhof. 
 

P. Olijslagers. 

J. van Laarhoven-Kauwenberg. 
 

A. van de Pas. 

L. Meelen. 
 

F. Peters. 

H. van Meer-Zweerts. 
 

W. Sanders. 

L. van de Moosdijk.  
 

A. Smeets. 

G. Nouwens. 
 

F. Wilbrink. 

J. Sanders-Peters. 

 

H. de Wit. 
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DAMES DAMES HEREN 
H. Adams-Vos. H. van Meel-Simons. P. van der Aa. 

C. Bakermans. W. van Mol. E. Borgers. 

J. Biemans-Groenen. T. Pero-Tops. H. Borgmans. 

R. Bogaerts-School. C. Rijkers-van de Steen. M. van Doren. 

R. Boudewijns. C. Rijsmus-Petterson. G. van Esch. 

M. Brandes. A. Rutten-Duijkers. H. van Hak. 

C. van Dooren-Cillessen. C. Sanders-Coppens. A. Lemmens. 

C. van Doren-Buiks.  J. Sandkuijl. A. van der Looij. 

M. van Eijk-Pol. G.van Schaik-Bettgens. M. van der Mier-
den. 

J. Geven-van de Looij. H. Scheepers. J. Steenbakkers. 

J. Hanigue. M. Schenkelaars-
Boerenkamp. 

H. Venhuizen. 

L. Henrich-van der Heijden. M. Scholte-Slaats. C. Verleun. 

J. Jacobs. A. Senders-Welten.  
C. Jansen-van Overveld. M. Smits.  
H. Jansen-van Doorn. Th. Teeuwisse-Banning.  
M de Joode-de Jongh. A. van Uum-van der Wiel.  
J. Joosten-Bogaars. H. Vennix-Geerlings.  
H. van Kasteren-Sanders. J. Verhallen.  
H. van Kasteren-Jacobs. T. Vissers-Hoendervangers.  
T. Kuijpers. J. Vissers-van Sonsbeek.  
F. Kuypers-van der Staaij. J. Weijers.  
J. van de Langenberg-
Moenaff. 

  

WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN JULI 2021  
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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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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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Psychosomatische oefentherapie bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid. 

Iedereen heeft wel eens lichamelijke klachten, de meeste gaan vanzelf weer over en voor andere 

heb je begeleiding nodig. Maar wat kun je nu doen als je klachten keer op keer terug komen of niet 

weg gaan?  

Kom eens praten met de psychosomatisch oefentherapeut, we kunnen samen je lichamelijke 
klachten vanuit verschillende invalshoeken bekijken.  
 
Wellicht beïnvloeden slaapproblemen hoe fit je opstaat in de ochtend, of spelen er uitdagende 
situaties op je werk en/of opleiding, of heb je een traumatische ervaring meegemaakt die je nog veel 
stress geeft? 
Door middel van een 24 uurs benadering gaan we samen op onderzoek welke elementen van jouw 
dagelijks handelen invloed kunnen hebben op jouw klachten. Bij lichamelijke klachten kunnen we 
inzoomen op de bewegingen van het lichaam, maar tegelijkertijd kunnen we ook onderzoeken of er 
bijvoorbeeld bronnen zijn die jou veel stress opleveren.  
Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van stress op het lichaam en op het brein, over het 
algemeen weet iedereen dat constante blootstelling aan stress niet goed voor je is. Maar hoe ga hier 
mee om? Hoe kom je uit de overlevingsstand?  
 
Een onderdeel van de psychosomatische oefentherapie is hiermee leren omgaan, de invloed van 
chronische stress op jouw hersenen te remmen. Hersengebieden hebben hieronder te lijden, met 
name de Hippocampus en de Amygdala; dit kan resulteren in onder andere geheugen problemen, 
verstoorde aansturing en verwerking van emoties en verstoorde ruimtelijke oriëntatie. 
 
Als psychosomatisch oefentherapeut behandel ik cliënten met lichamelijke klachten waarbij een 
complexe combinatie van biologische, psychische en sociale herstel belemmerende factoren, een rol 
kan spelen bij het ontstaan of het in stand houden van deze klachten. Het doel is het fysiek en 
mentaal functioneren en daarmee de kwaliteit van leven van de client te verbeteren. 
 
Wanneer zou een psychosomatisch oefentherapeut iets voor je kunnen zijn? 

• Aanhoudende lichamelijke klachten (Persistent Somatic Symptoms/PSS) / Somatisch 
onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK) , zoals functionele neurologische 
stoornis (FNS), fibromyalgie, het prikkelbare darmsyndroom, het chronisch 
vermoeidheidssyndroom en chronische pijn;  

•  Lichamelijke klachten in de context van psychosociale problematiek, bijvoorbeeld:  
- angst en paniekstoornis  
- overspanning/burn-out  
- verlies en ontoereikende rouwverwerking  
- depressieve stemming  
- slaapproblemen 

 
 
Mocht u zich kunnen vinden in bovenstaande klachten, dan kunt u een afspraak maken met Peter 

Redegeld. Ik ben werkzaam bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid op maandag, woensdag en vrijdag. 

Afspraken kunt u maken via telefoonnummer: 040-2549230. 
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Seniorenraad Veldhoven presenteert het 

Beleidsmanifest Seniorenwoningen  
 

De Seniorenraad Veldhoven is de spreekbuis voor Veldhovense senioren en behartigt hun belangen, 

met name ten aanzien van wonen, welzijn en zorg. 

 

 
Het Beleidsmanifest Seniorenwoningen, dat onlangs door de 

Seniorenraad is opgesteld, geeft de visie van de raad weer op 

de woonproblematiek voor senioren en wijst op mogelijke 

oplossingen.  

 

Punten uit het manifest zijn: 

• De gemeente heeft geen geactualiseerd beleidbepalend document ten aanzien 

van de woningbouw. Daardoor is er ook geen planning voor seniorenwoningen 

vastgelegd. 

• Ouderen worden steeds ouder en de babyboomers hebben de hogere leeftijd 

bereikt. Het gevolg is, dat het aantal gewenste seniorenwoningen toeneemt. 

• Gegevens over het aantal senioren dat naar een levensloopbestendige 

seniorenwoning  wil verhuizen -en dat financiëel ook kan doen-  ontbreekt. Een 

enquête zoals we voorstelden is nodig. 

• Seniorenwoningen moeten levensloop bestendig zijn. Dat wil zeggen dat de 

woning ook geschikt moet zijn als men een rolstoel en/of scootmobiel nodig heeft. 

• Als er geschikte en betaalbare seniorenwoningen beschikbaar komen, komen er 

weer gezinswoningen vrij voor gezinnen. 

• Senioren verhuizen niet graag naar een andere plaats of ander deel van de 

huidige woonplaats. Ze willen hun sociale omgeving niet kwijt raken. 

• Oudere senioren zijn vaak weinig mobiel en willen daarom bij voorkeur in de 

buurt van voorzieningen -zoals winkels- wonen. 

• Vanwege deze twee aspecten moet seniorenwoningenbouw zoveel mogelijk 

binnen de bestaande kernen plaats vinden. Inventarisatie van potentiële 

inbreidings locaties is nodig. 

• Nieuwe bouwvormen en materialen kunnen de bouwkosten van 

seniorenwoningen wellicht verlagen. 

• Onderzocht moet worden welke nieuwe woonvormen voor senioren geschikt zijn 

De Seniorenraad wil dat de gemeente hierover met de Seniorenraad in overleg gaat en 

het probleem van de seniorenhuisvesting voortvarend aanpakt.  

Het volledige Manifest is te vinden op www.seniorenraadveldhoven.nl/wonen 

Reacties kunt u richten aan werkgroepwonen@seniorenraadveldhoven.nl 
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Ouder worden 
Over ouder worden en je plaats in het leven. 
 
Eerst ben je een jonge hond. Je denkt veel te weten. Net van school af, lek-
ker eigenwijs. Een beetje de blits maken met je zelf verdiende geld. Veel 
zuipen, roken, of allebei. De andere dag laat maar gezond weer op. De we-
reld is fantastisch, je bent jong en gelukkig. Verkering doet je zelfvertrouwen 
toenemen en je jeugdpuistjes vergeten. Wie maak je wat. Zorgen zijn voor 
morgen en aan morgen denken we vandaag niet. Dollen met je vrienden en 
in het weekend sporten en lekker stappen. Een beetje bij je ouders zeuren 
om extra geld. Vooral niet zeggen waar je naar toe gaat, met wie je weggaat 
en hoe laat je thuis komt. Lekker puberen dus. Muziek moet hard, anders 
hoor je het niet. Zeuren om een brommer en autorijlessen. Je hebt nog nooit 
geneukt, het wordt eindelijk eens tijd. Je staat voor niemand op en houdt 
voor niemand de liftdeur open.  
Plaats in het systeem: aanvaller. 
 
Dan krijg je een serieuze relatie, gaat trouwen of samenwonen. Misschien 
komen er ook kinderen, maar dat maakt eigenlijk niet meer uit. Je gaat zelf-
standig wonen. Je ziet voor het eerst echte rekeningen en je moet denken 
aan morgen, overmorgen en volgende week. Daarmee komen ook de zor-
gen. Je neemt het leven serieus, meestal te. Je merkt op je werk dat je hard 
aan moet poten wil je carrière maken. Je hebt nog veel te leren en andere 
meer ervaren mensen zeggen je wat en hoe je het moet doen. Vaak ben je 
eigenwijs, doe je het toch anders en ga je onherroepelijk op je bek. Met val-
len en opstaan leer je het vak. Stappen doe je nog wel, maar niet meer zo-
veel. Niet omdat je moe bent, maar omdat het geld niet op je rug groeit. Hoe 
deden mijn ouders het vraag je je af. Voor ouderen houd je de liftdeur open 
en je zegt meneer of mevrouw tegen ze. Je schopt nog af en toe ergens te-
gen aan, maar vaker conformeer je je aan het systeem.  
Plaats in het systeem: middenvelder 
 
Je bent de dertig gepasseerd. Nu moet je het gemaakt hebben, anders ben 
je volgens kenners de rest van je leven de sjaak. Jij vertelt die jonge gasten 
wat en hoe ze het moeten doen. Oudere collega’s probeer je te mijden. Ze 
zeuren te veel van dat hebben we in het verleden ook al eens geprobeerd en 
toen werkte het ook niet. Je kinderen zie je nauwelijks, je werk is hoofdzaak. 
Goh, heeft die kleine verkering? Ik wist nog niet eens dat hij al kon lopen. Als 
je relatie in stand blijft heb je mazzel of je partner is een heilige. Beide kan 
natuurlijk ook. Je maakt - te - veel uren en bent moe als je thuis komt. Ro-
mantisch samen zijn doe je niet meer, geen tijd geen zin. Centjes verdienen. 
Iemand moet het toch doen? Je collega’s probeer je het wij  gevoel aan te 
praten. Bedrijfsfeesten vind je het einde.  
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Werkoverleg vind je belangrijk en je schudt van tijd tot tijd mee aan de reor-

ganisatie boom. Veranderen is noodzakelijk om vooruit te komen, ben je met 

het management van mening. Ze houden de liftdeur voor je open en zeggen 

meneer tegen je.  

Plaats in het systeem: nummer 10. 

 

Gezegd wordt dat het gevoel dat je ouder wordt geleidelijk komt. Dat is ab-

soluut niet waar. Dat gevoel overvalt je ineens. Ineens merk je, als je een 

man bent tenminste, dat je niet meer zo hard kunt plassen. Je kunt het nog 

maar nauwelijks verbergen dat je niet meer sterker bent dan je kind. Je bent 

te dik. Het heeft geen zin meer om je buik in te houden om zodoende te 

trachten indruk te maken op jonge meiden. Dat heeft nooit indruk gemaakt, 

maar nu voor het eerst dringt de harde waarheid tot je door. Je merkt dat 

stappen nog wel leuk is, maar dat je minstens een dag nodig hebt om weer 

bij te komen. Ineens loop je niet meer zo hard, heb je een kunstgebit en kost 

het trappen lopen je veel moeite. Ineens weet je het: ik word oud. En wan-

neer je dat beseft, weet je dat het tijd wordt om weer van systeem te gaan 

veranderen. Collega’s gaan je mijden omdat je net iets te vaak vertelt dat je 

het vroeger ook zo geprobeerd hebt, maar dat het toen ook al niet werkte. Je 

vindt het werkoverleg zonde van je tijd en naar feesten van het bedrijf ga je 

niet meer. Je probeert wanhopig je relatie weer te redden en je kleinkinderen 

dat te geven wat je eigen kinderen gemist hebben. Je probeert erbij te zitten 

wanneer er voor de zoveelste keer gereorganiseerd wordt en mensen moe-

ten afvloeien. Je bent teleurgesteld als dat niet zo is. Je neemt al je verlofda-

gen op en ook iets vaker ziekteverlof, omdat je tijd nodig hebt om bij te ko-

men.  

Plaats in het systeem: laatste man. 

 

En dan weet je al dat je hierna voor de laatste keer van systeem moet ver-

anderen. En dat gebeurt wanneer je met pensioen gaat. Als je pech hebt 

speel je daarna de rest van je leven bingo in het buurthuis of leer je opnieuw 

stijldansen in het bejaardentehuis. Moet je allebei doen, dan heb je grote 

kans dat je later door de Paus tot erkend martelaar wordt verheven. Bier 

drinken doe je nog maar zelden. Je moet er zo van plassen. Dat is niet han-

dig als je nog naar huis moet of moeite hebt om je gulp open te krijgen. En je 

bent al blij als je af en toe het toilet weet te vinden. Namen onthoud je niet 

meer. Muziek moet hard, anders hoor je het niet. Zeuren voor het rollator-

examen. Je kleinkinderen krijgen zelf kinderen en je gaat met de Henri Du-

nant gezellig op vakantie langs de Rijn.  

Plaats in het systeem: op de bank. 
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Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 
iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 
afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 
29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde 
melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 
deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldi-
gen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 kort 
geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 
67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 
provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cir-
kelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gel-
derland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 af-
keer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. 
woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsin-
strument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 
ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen 
been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuin-
afscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 
65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 
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Ode aan de rollator 

O. rollator als ik jou niet had 

dan kon ik niet meer alleen op pad 

O. rollator als ik jou niet bezat 

dan lag ik vele keren op mijn gat 

O. rollator, wat fijn dat je bestaat 

je bent mijn steun en toeverlaat 

Je gaat overal mee naar toe 

en ben ik onderweg soms een beetje moe 

Dan zet ik me even op je plankje neer 

en na een poosje rusten gaat het wel weer 

Met een zware boodschaptas sjouwen is voorbij 

die vervoer jij heel gemakkelijk voor mij 

Jij overheerst het beeld op pleinen en straten, 

onderweg al rustend even met iemand te praten 

Wel de ren stevig aangetrokken, 

ander komen er zeker brokken 

Wil ik er even uit, dan hoef ik niemand tot last te zijn; 

dat gevoel van zelfstandigheid is heel erg fijn 

Je hoeft je er echt niet voor te schamen 

iedere gebruiker kan dat beamen 

De uitvinder van de rollator, ons aller vriend, 

heeft de hoogste onderscheiding verdiend. 

Als je dus niet meer alleen kunt gaan of staan 
schaf dan een rollator aan; 

SHoKo  Telefoon wijziging spoedzorg!!!! 

Met ingang van 1 juni 2021 is ons nieuwe nummer  
040-2660505 

De huisartsenpost is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 
17.00 uur tot 08.00 uur tot de volgende ochtend en op alle 
weekend- en feestdagen. 
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deze OR-code Scan met uw tablet of smartphone om onze  

website te bezoeken of bezoek de website via : 

Raadpleeg voor het doorgaan van de activiteiten onze website 

Nieuws uit het Computerc@fé. 

Het ComputerC@fe gaat weer open. Op 8 juni 2021, van 13.30 
tot 16.00 uur kunt u daar weer terecht met al uw vragen over uw 
computer, laptop, tablet, smartphone, IPad en IPhone. Hierbij 
gelden natuurlijk de gebruikelijk corona maatregelen, draag een 
mondkapje, houd afstand en was uw handen. De volgende data 
dat u in het ComputerC@fe terecht kunt zijn 22 juni, 13 juli en 
27 juli op dezelfde tijden, de maand augustus is het Compu-
terC@fe gesloten. Vanaf september kunt u daarna weer terecht 
op de tweede en vierde dinsdag van de maand telkens van 
13.30 uur 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. 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 


