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Beheer Ad van Amelsfort 
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Nieuws uit het bestuur 07 juni 2022 
 
Omdat het maandag 2e pinksterdag was vergaderen we 
deze keer op dinsdag middag. 
Ik schrijf dit stukje al een hele tijd maar vandaag heb ik 
er moeite mee. 
Niet omdat we geen onderwerpen hadden te bespreken 
maar omdat de agendapunten allemaal erg theoretisch 
waren. 
Er was veel informatie vanuit KBO Brabant en de Kring 
Veldhoven. 
In de Kring zijn alle afdelingen uit Veldhoven vertegen-
woordigd. Van hieruit proberen we ons te laten horen 
inzake problemen waar we als ouderen tegenaan lopen. 
Het is  beter om als groep op te treden, dan wordt je 
meer gehoord. 
Het blijft moeilijk om “Den Haag” te bereiken als het 
gaat om huisvestingsproblematiek, pensioenen etc. 
 
We besluiten om de belastingadviseurs en huisbezoe-
kers van de KBO uit te nodigen om een keer met elkaar 
van gedachten te wisselen. Hoe beleven deze vrijwil-
ligers hun taak en misschien kunnen ze van elkaar le-
ren. 
We hoeven niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. 
 
Er zijn 8 nieuwe flyers uitgebracht door KBO-Brabant 
over diverse onderwerpen die belangrijk kunnen zijn 
voor U allen. U kunt ze afhalen in D’n Bond. 
 
De vakantie valt laat dit jaar. We willen proberen om in 
deze rustige periode twee activiteiten te organiseren. Er 
zijn veel mensen op vakantie en het lijkt ons goed om 
voor de thuisblijvers iets gezelligs te organiseren. Voor 
meer informatie: houdt de KBO-er in de gaten. 
 
Groet, 
Gerry van Tuijl-Engelen 
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De schoolvakantie is begonnen en ouders en hun kinderen 

gaan op vakantie en zwerven uit over Europa. 

Deze periode geeft voor de Oma’s en Opa’s een rust periode 

van niet te hoeven oppassen en de drukte van de klein kin-

deren. Maar gelijker tijd ook een periode van geen bezoek 

van kinderen en klein kinderen en dus ook minder contacten. 

Nu geldt dit natuurlijk niet voor een ieder want er zijn ook 

voldoende senioren die zich goed vermaken en zelf erop uit 

trekken met de fiets of de auto nu ze niet meer gebonden 

zijn aan op tijd thuis te zijn voor de kinderen en kleinkin-

deren.  

Daarom heeft het bestuur ook een tweetal leuke uitjes geor-

ganiseerd die verderop in het boekje 

staan vermeldt, om op deze manier toch 

nog eens gezellig bij elkaar te komen met 

een hapje en drankje. 

Wij als bestuur willen jullie natuurlijk ook 

een prettige vakantie periode toewensen. 

 

Pas goed op jezelf zeker kijkend naar deze warme periode. 
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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   
                            Zie meer informatie   
    Zingen houd Jong: Elke 3de Vrijdagmiddag in de maand. 
    Fietsen : Aanmelden bij KBO afd. Meerveldhoven  

Gymnastiek : woensdag  om 0845– 0930 uur. 
Linedance : woensdag om 10.00 uur 
Handwerken: donderdag van 09.30-11.30 uur. 
Wandelen : donderdag van 10.00 tot 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 13.30 –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     

De Dames:  
Marjan van Steensel-Gerrits; Jo Dekkers-Rombouts 

Nellie Bouman; Anette Bolder-Verdijk; Mieke Barry 

Dimph Oerlemans-v.d.Linden 

De Heren: 

Antoon van Steensel; Albert van Eerd;  
Wil Dekkers; Harrie van Kruijsdijk; Mart Tops;  
Erik Bolder; Piet van Gerwen  

 

OVERLEDEN LEDEN  

 Henk Gorissen  en Jan Gerrits.  

 

 
 

Dn Bond 
Deze is gesloten wegens vakantie vanaf; 
 
Vrijdag 29 Juli t/m Zondag 28 Aug. 
 
Pierre en Ineke wensen jullie een prettige vakantie. 
 
 

Samen Uit Eten 
Reserveren tot vrijdag vòòr het eten:  

Bij Gerry van Tuijl 06-25471418 of 040-2542400    
 
Dinsdag 12 juli                                 Sowieso 

Donderdag 11 augustus                Crème de la Crème 

Dinsdag 13 september                 Dorpsgenot 

Donderdag 13 oktober                De Kers 

Dinsdag 15 november                 Wok 
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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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Jarigen Aug 2022 

2-8 Emmy Bergman 16-8 Roos v.Sprang 
4-8 Nelly van de Pas 16-8 Auke Leenstra 
5-8 Wies Bergmans 16-8 Nelly v.Sambeeck 
6-8 Jan Broekmaat 18-8 Harry Vermeulen 
6-8 Mia Liebregts 18-8 Frans Timmerman 
6-8 Willem v.d.Laar 19-8 Wil Dirks 
7-8 Ad Peters 20-8 Bertha Meulenbroeks 
7-8 Josje Engel  20-8 Kees Verschure 
8-8 Gerrit Wouters 20-8 Mieke Gielissen 
8-8 Lies Baetsen 20-8 Ans van Hulten 
8-8 Aty Diemer 21-8 Wim de Vroom 
8-8 Kees v.d.Rijt 21-8 Maria Hubers 
9-8 Mien v.Vlokhoven 21-8 Rieky Verhagen 
9-8 Nelly Bijnen 21-8 Carla van Rooij 
9-8 Maria Vennix 22-8 Leopold v.d.Broek 
10-8 Nel Verspaandonk 22-8 Stientje Groenen 
10-8 Dymphy Jonkers 22-8 Frans  Bergmans 
10-8 Kitty d. Wilt 23-8 Cobie Hendriks 
11-8 Toon Sleegers 24-8 Maria Visser 
11-8 Aart Buizer 24-8 Ans v.d.Velden 
11-8 Nel Baselman 24-8 Monique Vervest 
11-8 Esther Hovener 24-8 Ria v.d.Schans 
12-8 Mia Thomassen 26-8 Annie Verhees 
12-8 Lia Adams 26-8 Cor v.d.Heuvel 
14-8 Guusje Mathijsen 27-8 Jan Hartman 
14-8 Marietje Sleegers 28-8 Marietje Vermeltfoort 
14-8 Riekie v.Eekert 28-8 Riny v. d.Boom 

  28-8 Jan v.d.Heijden 
  29-8 Jan v.Avezaath 
  29-8 Jo. Groenen 
  30-8 Jo v.Stiphout 
  31-8 Fer Dierckx 
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          KBO 

                                         

         KRING 

SENIORENBELANGEN  KBO KRING VELDHOVEN EN PVGE 
ORGANISEREN SAMEN:  

       Het Veldhovens Jeu de Boules toernooi 2022 

Wanneer:   10 augustus  
Waar:  Ontmoetingscentrum “De Ligt”  Ligt 157 Veldhoven 
Aanvang:  9.30 uur 
Inloop vanaf: 9.00 uur 
 
Voor deelname kunt u zich opgeven tot 30 juli bij de organisatie, de 
teamcaptains, of via een briefje dat u in de oranje bus in de Ligt 
deponeert o.v.v. Jeu de Boules toernooi. 
 
Kosten lunch €12,-  voor deelnemers die lid zijn van de KBO  € 7,- 
 

    Veel speel plezier 

De organisatie: Cor Roelandse,  Lia Jansen. 
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Fietstochten Augustus 
 

 

  

4 aug. Vertrek10.45 uur Grote route 

           Oirschot-Lensheuvel- Spoordonk 

11 aug. Eindhoven- Gijzenrooi- Aalst 

 

18 aug. Valkenswaard-Borkel- Riethoven 

 

25 aug. Eindhoven Airport-Oirschot- 

              Wintelre.                              

Groet en fijne fietstochten toegewenst 

Piet Kemp 040-25339421 

Leo van Keulen 040-25339567 

 

 Met koffie pauze  

          De Fietscommissie 
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Misschien is dit voor U een mooie gelegenheid om hier Uw 
advertentie te plaatsen 

Wanneer interesse neem contact op met 

Ad van Amelsfort 

kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 

Misschien is dit voor U 
een mooie gelegenheid 
om hier Uw advertentie 

te plaatsen 
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Extra activiteiten in augustus: 

In augustus slaat de vakantie in Brabant toe, veel mensen zijn 
op reis en voor de thuisblijvers kan het wel eens saai worden. 
Als KBO willen dit jaar iets nieuws opzetten en wel: twee extra 
uitstapjes voor onze leden.  
Deze zijn voor dit jaar Gratis om te zien of dit voor herhaling 
vatbaar is. 

 
Op Woensdag 03 augustus: Huifkar tocht 
 
De prachtige paarden zijn vervangen door een tractor. 
Het vertrek is om 12.30 uur vanaf de Plaatse.  
We rijden dan naar restaurant “De Volmolen” om een lunch te 
gebruiken. 
Daarna gaan we een toertocht door de omgeving maken. 
Om 16.30 uur zetten we jullie weer af op de Plaatse.  
 
Tijdig aanmelden vòòr 2 Aug is verplicht!  
Dit i.v.m het maximum aantal van 40 personen. 
Helaas is de huifkar niet geschikt voor rolstoel/rollator. 
 

· Ad van Amelsfort :  06-14123868 of mail naar 
a.amelsfort@upcmail.nl 

 
-Deze activiteit is alleen voor leden van de KBO. 
-Een drankje en lunch worden door de KBO betaald. 
-Wanneer je meer drankjes behoeft is dit voor eigen rekening. 
 
Mvrgr Gerry van Tuijl. 
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Gezellige middag bij Gasterij “t Dorpsgenot   
( oftewel Het Geitenboerke) 
 

 

 

Op Woensdag 17 Aug. 
We komen om 12.30 uur op eigen gelegenheid bij de Gasterij 
bij elkaar. 
U krijgt daar een kleine lunch aangeboden met een drankje. 
 

Na de lunch kunt u eventueel een 
rondleiding krijgen door de stallen. 
 

Aanmelden is verplicht!  
Vòòr 14 Aug. 
 

· Ad van Amelsfort :  06-14123868 of mail naar 
a.amelsfort@upcmail.nl 

 
-Deze activiteit is alleen voor leden van de KBO. 
-Een drankje en lunch worden door de KBO betaald. 
-Wanneer je meer drankjes behoeft is dit voor eigen rekening 

 

Mvrgr  Gerry van Tuijl. 
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De 4 sluizen dagtocht met een dubbeldek bus. 

De dag begon goed met open zonnig weer, en tijdens de controle voor de 
instappers werd een lijst bijgehouden. Nadat de uitstekende chauffeuse 
het sein kreeg om te vertrekken verwelkomde ze ons en wenst ze ons een 
fijne dag. De rit naar Maastricht verliep vlotjes . Voor vele van ons was de 
rit in de tunnel van Maastricht de eerste keer en dus een bijzondere. 
De bus stopte vlak bij de boot. We werden door de kapitein en bemanning 
goed aan boord geholpen, zo ook voor de mensen met een rollator. De 
reis kon nu pas echt beginnen nadat we wegvoeren. 
Het verblijf op de boot was voor iedereen aangenaam met een klein 
obstakel voor de mensen met een rollator Voor hen was het wisselen van 

het dek even een hinder maar werden door andere 
goed geholpen.  
De lunch was heel goed verzorgd en niets was het 
personeel te veel. Zoals al 
eerder gezegd was de zon ook 
hier goed aanwezig zodat 
menigeen op het dakterras zich 
te goed deed hieraan. 
De eerste sluis was nog niet zo 
spectaculair, maar de laatste 

toen we uit de St Pietersberg kwamen wel, hier was 
het hoogte verschil 18 meter. Bij de manoeuvres om 
de in de grote sluis te komen moest het schip 
180°draaien, en gingen we achter een grote vrachtboot de sluis van 250 
mtr in.  

Achter de St Pietersberg lag ook nog een fort verscholen wat werd 
gebruikt in 2de WO welke nog een groot obstakel was voor de Duitsers. 

Terug in Maastricht kregen we een uurtje vrij om ons zelf te verpozen. 
Hierna gingen naar Thorn, het witte dorp, voor de avondmaaltijd. De 
chauffeuse liet weer staaltje van stuurmankunst zien, door achteruit 
draaiend ons veilig door een smal straatje te loodsen en konden we veilig 
uitstappen. 

De maaltijd was heel goed verzorgd en kwam ons niets tekort. Hierna 
konden we met een vol buikje welgemoed naar huis. Al bij al een zeer 
geslaagd mooie reis.  

Dank. Ton Schram 
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ASML avondje voetbal PSV 

 

Op zaterdag 16 - en 23 juli zijn binnen Veldhoven 280 KBO leden 
uitgenodigd om twee voetbal wedstrijden van PSV bij te wonen. Een tegen 
Villareal en de andere tegen Real Betis. De toegangskaarten zijn naar rato 
van het aantal leden over de 5 afdelingen verdeeld. 

Binnen Veldhoven-dorp, Zonderwijk en T’Look waren dit 46 kaarten per 
wedstrijd. 
Doordat we op een laat tijdstip deze uitnodiging hebben ontvangen 
hebben we dit via de mail verstuurd naar onze leden en konden we 
jammer genoeg niet iedereen bereiken. 

De ontvangst door ASML in de Community lounge was overweldigend. 
Na het genot van een drankje en een hapje mochten we plaats nemen op 
de loungestoelen in het stadion. Waar we tijdens de wedstrijd nog werden 
getrakteerd op hartige hapjes en een frietje met. 

Na afloop van de wedstrijd nog een drankje na met een hartig hapje. 

Een avondje voetbal om niet vergeten met onze leden van de KBO. 

Onze dank gaat natuurlijk uit naar ASML die ons dit heeft aangeboden 

 
Ad Michielsen 
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deze OR-code Scan 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 

Nieuws uit het Computerc@fé.  

Het Computerc@fé is weer open. U kunt daar weer te-
recht met al uw vragen over uw computer, laptop, 
smartphone, IPad en IPhone. Het Computerc@fé is 
open op de tweede en vierde dinsdag van de maand tel-
kens van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

In dringende gevallen kunt U altijd contact opnemen 
met; cckbovhv@gmail.com. 

Mvrgr 

Frans Dijkhoff 
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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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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               06-20624306  

Alien Kikkert–Heutink             040-253.61.38 
  

BELASTINGINVULHULPEN  

 

Dhr. H. Bukkems  Zandzegge 45  06-300.823.32.  

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 


