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Nieuws uit het bestuur 06 september 2021 

Vandaag hebben weer afmeldingen; Ria is gevallen en kan 
moeilijk lopen. Lau verzorgd zijn vrouw. 
 
De kaarten voor het concert Eeuwfeest a/d Gender zijn bijna 
allemaal opgehaald. Het kan dus een gezellig muziekfeest 
worden zondag 12 september. 
 
Er waren te weinig aanmeldingen om mee te gaan op de dag 
busreis.  (AdA)  
Maar vanwege personele problemen (buschauffeur) hebben 
we moeten besluiten om de dagtocht te laten vervallen. We 
proberen dit jaar nog een dagtocht te organiseren, veel van 
jullie waren erg teleurgesteld door de annulering. 
Een goed teken; we willen weer op pad! 
 
Er is weer gesproken over de seniorenraad. Deze raad verte-
genwoordigd de ouderen uit Veldhoven bij de gemeente. De 
belangrijkste onderwerpen blijven: wonen, zorg en pensi-
oen. In deze snelle tijd veranderen regels om de haverklap  
zodat het moeilijk is om dit als privépersoon bij te houden. 
In deze raad zitten natuurlijk ook vertegenwoordigers vanuit 
de KBO uit de diverse wijken. 
 
Bij de notulen zit elke maand een actie-lijst het is goed om 
te weten dat er van deze lijst maar 2 punten overgebleven 
zijn. Dit betekend dat we de rest afgewerkt hebben. Begin-
nen we weer met een schone lei.  
 
Vrijdag a.s. is de jaarvergadering. We zetten de puntjes op 
de i wat betreft de invulling van deze middag. Eindelijk kan 
de vergadering doorgaan. Weliswaar met tenminste  50 per-
sonen maar we zijn weer aan de gang. 
 
Omdat we vanwege de Corona wat gespaard hebben gaat er 
een bedrag naar de Harmonie voor het organiseren van de 
muziekochtend. We vinden het belangrijk dat degene die nu 
lid zijn ook kunnen genieten van hun lidmaatschap. 
Dit betekend natuurlijk niet dat we met geld gaan smij-
ten….. 
Groetjes, 
Gerry van Tuijl-Engelen 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 
september 2021 in D’n Bond. 
 

Aanwezig: Ad van Amelsfort, Frans Dijkhoff, Kees Joosten, 
Ad Michielsen, Ben Schellekens, Gerry van Tuijl, Gerard de 
Wilt en ongeveer 50 leden. 
Afwezig: Lau Donkers, Ria Donkers 
Opening door voorzitter Gerard de Wilt en mededelin-
gen 

Gerard de Wilt heet iedereen van harte welkom en is ver-
heugd te zien dat de opkomst groter is dan verwacht. Zeker 
na de 1 ½ jaar Corona dat we met ons allen binnen moesten 
blijven en op 1 ½ meter van elkaar moesten leven. De voor-
uitzichten zijn gedurende de laatste maanden beter gewor-
den en mogen we weer meer naar buiten en elkaar ontmoe-
ten in horeca en andere culturele activiteiten. Ook kunnen 
we binnen de KBO weer onze activiteiten opstarten om zo 
het sociale leven weer op te pakken. Toch wil Gerard ook 
even memoreren dat er toch vele leden van onze afdeling en 
die van KBO Brabant totaal zijn overleden aan deze intense 
pandemie. Hij vraagt dan ook even stil te staan bij deze 
overledenen om hen te gedenken. Terugblikkend op 2020 
was het al met al een moeilijk jaar waar we als KBO bestuur 
zoveel als mogelijk hebben blijven functioneren om de socia-
le cohesie te handhaven en een aantal keren met kaarten, 
bloemetjes en kerstpresentjes te laten weten dat we al is het 
niet fysiek, toch aan jullie denken en een hart onder de riem 
te steken in die (eenzame) moeilijke tijd. 
 
Dan meldde hij dat onze oud penningmeester Hub Lodewijks, 
gaat verhuizen naar Leerdam. Reden is dat hij vele uren per 
dag verzorging nodig heeft en daar in een verzorgingscen-
trum dicht bij zijn directe familie kan zijn. 
Door het VMK is een Eeuwfeest aan de Gender georganiseerd 
waar de KBO Veldhoven is bij aangesloten om voor de oude-
ren van Veldhoven een gezellige muzikale ochtend te organi-
seren met daarbij een drankje en lekkere versnapering. Dit 
alles gebaseerd op 100 Jaar Veldhoven. 
Hierop inhakend meldt Gerard dat op vrijdagmiddag 15 Ok-
tober in samenwerking met de gemeente een gezellige mid-
dag wordt georganiseerd met als Thema 100 jaar Veldhoven. 
Dit met filmpjes en foto’s en mooie herinneren welke samen 
gedeeld kunnen worden. Natuurlijk hoort hierbij koffie en ge-
bak en misschien wel een spraakzaam borreltje. 
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Leden bestand 
 
Ad van Amelsfort geeft een duidelijke toelichting op het ver-
loop binnen de KBO Brabant , KBO Veldhoven en natuurlijk 
binnen onze eigen afdeling. 
Het is duidelijk dat er neergaande trend is te zien in de afge-
lopen jaren. 
Binnen onze afdeling is het aantal leden van 800 in 2015 ge-
daald naar 680 leden op 1 januari 2021. Deze daling is het 
gevolg van verhuizingen, overlijden, etc. maar ook doordat 
mensen hun lidmaatschap opzegden. Wat hiervan de reden 
is niet precies aan te geven. Dit is ook een probleem binnen 
KBO Brabant om de hier de vinger achter te krijgen. Er zijn 
het afgelopen jaar wel opzeggingen doordat er geen activi-
teiten waren door corona. 
 
Een van de reden is dat jonge ouderen zich niet meer voelen 
aangetrokken tot het lid worden van een ouderenvereniging 
en vaak hun eigen plan trekken voor invulling van hun pensi-
oengerechtigde leven. Daarom doen wij een oproep naar ie-
dereen om binnen hun kennissen kring of leefomgeving te 
zien of hier “jongere ouderen” zijn die ons willen steunen in 
het opzetten van nieuwe aantrekkelijke activiteiten voor deze 
“jonge ouderen”. Om zo het aantal leden weer tot een accep-
tabel niveau te krijgen. Maar ook aanwas te hebben van de 
jongere onderkant van onze samenleving binnen de KBO. Die 
ons helpen om de verandering door te voeren. Natuurlijk 
moet dit de activiteiten die wij hebben niet verdringen maar 
een toevoeging zijn.  
 

Notulen algemene ledenvergadering  
dd. 22 maart 2019 

Op dit verslag, opgenomen in de KBO-er, zijn geen op- 
of aanmerkingen, waarmee het is goedgekeurd onder 
dankzegging aan de notulist. 

Jaarverslag 2020 

In dit verslag, samengesteld door Ad Michielsen, valt 
alles te lezen over alle activiteiten die er door het jaar 
heen georganiseerd worden en ook dit is te lezen in de 
KBO-er. Ook hierover zijn er geen vragen en daarmee 
is ook dit verslag goedgekeurd met een hartelijk woord 
van dank aan de samenstellers.  
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Financieel Jaarverslag 2020 

 

Onze penningmeester Kees Joosten gaf een verduidelijking 
van de cijfers die te zien zijn tijdens de presentatie. Overi-
gens zullen deze ook op de website worden geplaatst. Hij gaf 
aan dat gezien de Corona perikelen er weinig activiteiten zijn 
geweest. Dus ook geen onverwachte financiële wijzigingen of 
aanpassingen in de balans en begroting. Wel gaf hij aan dat 
de huur van Dn Bond natuurlijk minder is dan begroot, maar 
dat in goed overleg met het bestuur van Dn Bond is gespro-
ken dat we samen in de toekomst verder willen en dus dat 
ook wij als KBO een steentje bij hebben gedragen dat de Dn 
Bond niet in de problemen komt. 

 

Begroting 2021 

 

Deze begroting is min of meer hetzelfde als die van 2020 om 
reden dat bij de opstelling hiervan de coronaregels nog van 
dien aard waren dat we niet konden voorspellen wat de in-
vloed van deze pandemie nog zou zijn. Inmiddels weten we 
dat er positieve signalen komen dat we weer meer mogen 
dus ook het opstarten van onze activiteiten.  

 

Verslag Kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie bestaande uit Harm Kruize en Wil 
Dirks hebben hun goedkeuring gegeven aan het financieel 
jaarverslag. Hiermee is de penningmeester gedechargeerd. 

Voor het komende jaar zullen de heren Henk van Hak en Cor 
van Eekert zich beschikbaar stellen voor de kascommissie 

Bestuursverkiezing 

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Frans Dijkhoff 
en Ad Michielsen. De beide heren worden door de vergade-
ring met hand opsteken herkozen. 
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Aanpassing Statuten en beleidsplan 

 

De voorzitter verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld en wat 
de reden hiervan is. We zijn meer dan een jaar geleden ge-
start om te onderzoeken of de afdeling ook een ANBI status 
kan verwerven zoals KBO Brabant dit ook heeft.  
 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een in-
stelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 
90% inzet voor het algemeen nut. 
 
Wat zijn de voordelen van die ANBI- status 

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring 
van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organi-
satie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor 
de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift af-
trekbaar voor de belasting is. 

Hiervoor was het noodzakelijk om onze statuten aan te pas-
sen met een regel die door de KBO Brabant werd goedge-
keurd. Verder was het noodzakelijk om ook het beleidsplan 
aan te passen. 
Deze zaken zijn afgelopen jaar gedaan en met jullie als leden 
schriftelijk (i.v.m Corona) afgestemd. Ze zijn ook als zodanig 
op de website geplaatst. 
Na veel heen ene weer contact te hebben gehad met de be-
lastingdienst in samenwerking met KBO Brabant, heeft de 
belastingdienst de aanvraag toch afgekeurd. En zijn we dus 
als afdeling hiermee gestopt. 
Daarom nogmaals de goedkeuring de vraag voor goedkeu-
ring hiervan. 
De vergadering gaf bij hand opsteken hiervoor hun goedkeu-
ring. 
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Rondvraag 

 

Enkele opmerkingen/vragen vanuit de vergadering zijn; 

Dat de banken (bijna) niet meer fysiek bereikbaar zijn. 
De voorzitter zal deze vraag meenemen naar de senioren-
raad of via de onze gemeente hier iets aan te doen is. 
Het is namelijk dat ondernemingen / banken dit zelf be-
palen en dat de gemeente daar weinig aan kan doen. 
Het zijn wel algemeen nut instanties maar toch. 

Dan de opmerking dat nabij de Merefelt het rijden met rolla-
tors wordt bemoeilijkt door aflopende inritten in de trot-
toirs ed.  

Dat zingen binnen nog wordt bemoeilijkt door de coronare-
gels maar dat buiten dit wel is toegestaan 
Daarom zal Zingen Houdt Jong deze maand buiten bij de 
Dn Bond repeteren   

Pauze. 

En dan is het nu tijd voor de pauze, om even de benen te 
strekken en te genieten van de aangeboden  
consumptie. 

Huldiging jubilarissen 

Dan komt de feestelijke huldiging van onze jubilarissen. 

Er zijn dit jaar 24 jubilarissen die 25 jaar lid zijn van de KBO. 

De voorzitter brengt eerst een algemeen dankwoord uit naar 
de jubilarissen en vraagt aan de vergadering om al deze per-
sonen een hartelijk applaus te geven voor hun 25 jaar lid-
maatschap. Daarna rijkt hij alle jubilarissen persoonlijk de 
oorkonde, de bloemen, wijn en de envelop met inhoud uit. 

Er waren maar 13 jubilarissen aanwezig de overige worden 
thuis bezocht en krijgen dezelfde cadeaus. 

 

Voorzitter: Gerard de Wilt notulist: 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 voormiddag). 
     Woensdag namiddag ? 
     Vrijdag nm. KBO Kring-competitie  
     (okt. t/m febr.).  

     Computerc@fé: Elke tweede en vierde dinsdag van de  
                            maand van 13.30 tot 16.00 uur   
     Zingen houdt jong: Elke derde donderdag v.d. maand     
 start weer op 
  
     Fietsen : Neem contact op met KBO Meerveldhoven  

Gymnastiek : Onder voorbehoud start in September  
Linedance : woensdag om 10.00 uur 
Handwerken: donderdag van 09.30-11.30 uur. 
Kaarten        : donderdagmiddag vanaf 13.30– 16.30 uur. 
Kienen  : dinsdag van 13.30-16.30 uur.  
Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur  
    (Tafeltennis, sjoelen, darten en Koersballen). 
    

 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 : 
      ochtend        van 09.00-12.00 uur, 
      middag        van 13.00-17.00 uur  
      avond          van 19.00-24.00 uur.  
      Vrijdag:     
      ochtend         Gesloten 
      middag   van 13.00-17.00 uur 
      Avond    van 19.00-24.00 uur. 
  
      In het weekend is D’n Bond gesloten, tenzij anders  
      vermeld. 
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NIEUWE LEDEN 

 
Mevr. M. Borninkhof-Huibers. 

Mevr. F.Sanders 

Dhr.J.Adriaans 

Dhr. T.Bazelmans 

OVERLEDEN LEDEN 

De Heer H Bergman. 

 

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

Corona regels Dn Bond 
 
Dn Bond volgt de Corona richtlijnen van het RIVM dit 
houdt in dat vanaf 25 september een ieder die een be-
zoek brengt aan Dn Bond het volgende moet kunnen 
overleggen. 
 
• een vaccinatie bewijs; of 
• een herstel bewijs; of 
• een geldig negatief test bewijs 
 
 
Fietsen met de KBO Meerveldhoven 
 
Op pagina 21 staat (helaas te laat) een kopie van de fiets-
tochten die door de afdeling Meerveldhoven worden georgani-
seerd. Wij kunnen zoals voorheen hieraan meedoen. 
In Okt. worden hier de laatste fietstochten georganiseerd. 
Voor het volgende seizoen zullen wij trachten om tijdig de in-
formatie hiervoor te ontvangen zodat we beter aangesloten. 
 
Mvrgr 
Ad Michielsen  
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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 

Kosten: € 50,- 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN SEPTEMBER 2021  

 

 

DAMES DAMES HEREN 
Mien van de Aa Stien Heeren Fried Berentsen 

Ine Beckers Greet Heijman Lex Bouchée 

Helma Bierens Jeanne van den Hurk  Harrie van de Goorberg 

Rice Bierrens Toos Intven Mart Groenen 

Lizet Bogers Tamara Joseph Rob Hopmans 

Alie van Bokhoven Ieneke van Keulen Piet de Jongh 

Jo ten Brink Tiny Kreijermaat Kees van de Loo 

Iene van den Broek Dora Lauwers Jac Luining 

Mieke Buiting Joke Lolkema Ad Renders 

Truus Colleij  Francien Nouwens Noud Sanders 

Annie Couwenberg Anneke Overberg Ben Schellekens 

Toos Dekkers Tonnie Scheepers Nico Scholte 

Maria Diepen Toos Steenbakkers Frans Smits 

Corrie Dijkhoff May Verheijden Ad Welten 

Maria Dillen Annie van der Vleut  
Jacolien Geerlings Mia de Waal   
Riek van Gerwen Sije Weltje  
Mia Habraken Bettie Wenting  
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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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KOERSBALLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Mensen, 

Ook het koersballen is weer begonnen op elke maandag-

middag van 13.30 uur tot 16.30 uur tijdens de spellen-

middag. 

Een gezellige middag om elkaar te ontmoeten met daar-

bij het samen koersballen dat door iedereen kan worden 

gedaan. 

Gezien het verloop van spelers zijn is er op dit moment 

nog zeker plaats voor 5 extra personen. 

Wanneer je interesse hebt om mee te doen   

neem dan contact op met Cor van Eekert  

Telefoon 06-23333479 

Of kom gewoon op maandagmiddag eens kijken hoe ge-

zellig het is en speel een potje mee. 
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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%) 

 (Alleen op Donderdag) 

- 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                       

      -De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%)                               
     -Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid  
         (alleen bij Sanitair) (10%)  
      Isero (voorheen v.d. Winkel) Hurksestraat 20b Eindhoven 
 (15%) (uitgezonderd Elec mach. en accu gereedschap) 
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Op vrijdagmiddag 15 oktober om 13.30 uur houden 

we een leuke, gezellige, interessante en boeiende 

middag in het kader van “100 jaar gemeente Veldho-

ven” in D’n Bond. De drie gemeentes Veldhoven/

Meerveldhoven, Zeelst en Oerle werden in 1921 sa-

mengevoegd tot de huidige gemeente Veldhoven met 

als eerste burgemeester Albertus van Hooff. Hij was 

tot 1951 de eerste burger van Veldhoven, waarna 

Adrianus Ras het bestuurlijke stokje overnam. En zo 

zijn er zeer vele verhalen anekdotes en andere we-

tenswaardigheden te vertellen over Veldhoven  

Gezellige mid-
dag en verhalen 
over Veldhoven 
100 

            
D’nBond 

Documentaire 
Veldhoven 100 
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en te zien in de documentaire die gemaakt is over 

Veldhoven 100 jaar. 

We presenteren een gezellige middag waarin u als 

senioren elkaar kunt vertellen over Veldhoven vroe-

ger en bieden u aan de documentairefilm over Veld-

hoven die gemaakt is in het kader van “gemeente 

Veldhoven 100 jaar”. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee met een 

speciaal voor deze gelegenheid gemaakt gebakje 

aangeboden door gemeente Veldhoven en het Comi-

té Veldhoven 100, bieden wij u een interessante mid-

dag aan. 

 

Programma:  

Ontvangst met koffie en wat lekkers van Veldhoven 

100. 

Opening en korte introductie over Veldhoven 100 jaar 

1e deel van de Documentaire* Veldhoven 100 jaar  

Pauze consumptie naar keuze van de KBO. 

2e deel van de Documentaire 

Informeel samenzijn 

 

*De totale tijdsduur van de documentaire is 3 uur 
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EEUW FEEST AAN DE GENDER 

Wat was het leuk en gezellig met een goede opkomst, zeker 

300 mensen hadden het gewaagd om weer buiten te gaan. 

Ondanks de corona check, wat overigens prima verliep, was 

iedereen opgewekt. Het was goed verzorgd door het VMK zo-

wel de zitplaatsen als de koffie en de heerlijke vlaai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen was vrolijk en genoot van het samen zijn en om el-

kaar weer te zien in een prettige omgeving. 

Zelfs de muzikanten, die ook al lange tijd niet voor publiek 

mochten spelen, voelde zich er happy bij om te spelen voor 

publiek.  

Mariene van Dongen heeft namens de gemeente nog even 

korte toespraak gehouden en ook zij deelde mede het mooi te 

vinden dat we weer in deze grote aantallen aanwezig te kun-

nen zijn. Tevens ook gezien haar wethouderschap van sociale 

domein vond zij het bewonderingswaardig dat deze ochtend 

voor de ouderen van veldhoven was georganiseerd. 

Hierna heeft Gerard de Wilt nog iedereen welkom geheten en 

het VMK bedankt voor de organisatie van deze muzikale hap-

pening. 
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Jubilarissen van de KBO  

Op de jaarvergadering zijn de jubilarissen die de mogelijk-

heid hadden aanwezig te zijn gehuldigd door de Voorzitter. 

Dit neemt niet weg dat de personen die er niet bij konden 

zijn natuurlijk ook in het zonnetje zijn gezet. Hiervoor zijn 

verschillende mensen naar hen thuis toe geweest om ook 

feliciteren te over te brengen. 
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Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 
dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 
sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 
vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 
reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een 
zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude 
Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 verbond 
56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks be-
velhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 66 
motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 
Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lok-
spijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart 9 Gedepu-
teerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 
17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bord-
spel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausen-
naam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 
reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 
tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels 
bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 
67 daar 69 laagtij. 
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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  Zandzegge 45  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  Zandzegge 45  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. Hoffard  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 


