
VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

De K.B.O.er     uitgave:september 2022

69 jaar

Belangenvereniging van senioren

afdeling

















1 

KBO-ER Jaargang 32 nr. 7    Sept 2022 
Belangenvereniging van Senioren 

Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look  
Redactieadres: Ad Michielsen Pegbroekenlaan 36 5504 MN     Veldhoven  email: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl   Tel: 040-2535733  
Inhoud:  - Nieuws vanuit bestuur   blz 2 
  - Impressies uitstapjes   blz  3 
  - Wekelijkse activiteiten   blz 4  
  - Nieuwe leden           blz 5 
  - Overleden leden    blz 5 
  - Samen uit eten    blz   5 
  - Rijbewijs keuring    blz  6 
  - Verjaardagen Sept    blz  7 
  - Uitnodiging Pierre en Ineke  blz   8  
  - Nieuwe beheerder Dn Bond  blz  9 
               - Info uitbreiding Dn Bond  blz   10 
  - Seniorenraad Platform   blz   12-13 
  - Start Rikken     blz 13 
  - Dementie cafe Swove   blz  14  
  - Puzzle      blz  15 
  - Puzzle Pittig     blz  16 
  - Computerc@fe    blz  17 
  - Kortingen      blz   18 
  - Informatie adressen   blz  19 
  - Ouderen adviseurs    blz  20 
  - Clientondersteuners-Bel invullers  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.06 38736360. 
  
Kopij voor het Okt nummer uiterlijk voor 17 sept inleveren   
Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
Beheer Ad van Amelsfort 
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Nieuws uit het bestuur 20 aug 2022 

In deze vakantie maanden zijn vele van ons op route. 
Zo ook het bestuur van de KBO. Om deze reden is er 
binnen de afdeling geen AB bijeenkomst geweest in de 
maand augustus. 

Toch zijn er een aantal van ons bezig geweest om te 
trachten activiteiten te organiseren om voor degene die 
hiervoor interesse hebben. 

Zoals vermeldt in de uitgave van Augustus heeft Gerry 
van Tuijl en Ad van Amelsfort zich in gezet om twee 
leuke middagen te organiseren.  

Een huifkarren tocht naar de Volmolen en de andere 
naar het Dorpsgenot. Beide met een lunch en drankje 
dit aangeboden door de afdeling.  
Naar wat ik heb gehoord en gezien zijn deze goed be-
zocht en zeer geslaagd. En hoorde we alleen positieve 
geluiden. Ondanks de hitte en de regen was er vanuit 
de leden een groot aantal mensen die zich hiervoor 
hebben aangemeld.  

Wij willen daarom dank zeggen aan Gerry en Ad voor 
de goede zorgen. 

Binnen het AB zullen we deze twee activiteiten gaan 
evalueren en bezien om gelijkvormige activiteiten het 
volgend jaar te herhalen. Dit jaar was alles gratis, maar 
we moeten eerlijk zijn en bekijken of dit financieel vol-
gend jaar haalbaar is. Anders zullen we genoodzaakt 
zijn een bijdrage vanuit de bezoekers te vragen.  
Dit zal zeker in de komende jaarvergadering 2023 wor-
den besproken. 

Mvrgr 

Ad Michielsen 
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Enkele impressie foto's van beide uitstapjes. 

RABO CLUB SUPPORT 

Ook  KBO veldhoven-dorp doet dit jaar weer mee. 

Stemmen  

Vanaf 5 september t/m 27 september 2022 

Dus wanneer U lid bent van de RABO Bank kunt U 
vanaf 5 september weer op ons stemmen. 

www.rabobank.nl › leden › clubsupport  
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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 0900– 09.45 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. 
 



5 

NIEUWE LEDEN     

De Dames:  

Yvonne Sanders ; Sylvia Putmans-Sanders ; 
Anne Bekkers-van Roosmalen;  Toos Fabrie-van der 
Vleuten.        

 
De Heren: 

Sjeng Liebregts ; Piet Heeren ; Gerard van Gerwen ;  
Jack Fabrie ; Kees Oomens  

 

 
OVERLEDEN LEDEN  

 Jo Borghaerts-Peters ; Maria v.Hooff-v.Gestel . 

 Jo Donkers-van de Looij  

  Frank Jansen ; Albert Jonkers  

  

 
 

Samen Uit Eten 
 

Reserveren tot vrijdag vòòr het eten:  
Bij Gerry van Tuijl 06-25471418 of 040-2542400    
 
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 Sept 2022 

8-9 Marianne Adams 3-9 Nellie Leijgraaf 
7-9 Peter van der Akker 10-9 Els Leijten 
14-9 Hanny Baetsen 26-9 Dimphy de Lepper 
15-9 Jan Baetsen 21-9 Louis Lucker 
6-9 Gert Baselmans 13-9 Mieke Maassen 
25-9 Annie van den  Biggelaar 14-9 Dienie van de  Moosdijk 
19-9 Jopie Bogers 12-9 Ans Neggers 
10-9 Garda Bolder 26-9 Rietje Oomens 
22-9 Tonny van den Boom 26-9 Truus Pril 
28-9 Joke van Bourgondiën 6-9 Anne-Mie Ramakers 
21-9 Diely van den Broek 6-9 Ennie van de Rijt 
14-9 Stephanie Burnet 24-9 Leo Rutjens 
23-9 Marijke Delfgaauw 3-9 C. van Schaijk 
28-9 Gerard Dielesen 1-9 Henk van Schalkwijk 
21-9 Christ Dirkx 28-9 Jan Scholte 
11-9 Hans van Doesselaere 14-9 Ellie Schonewille 
21-9 Jan van der Donk 20-9 Ans Schrijnemaekers 
26-9 Lenie van der Dussen 25-9 Jan Soetens 
7-9 Lisette Erkamps 5-9 Ans Spitters 
17-9 Ans Feijen-de Bakker 8-9 Magda Spooren 
1-9 Cor Feijen 23-9 Joke Timp 
23-9 Mia van Gerwen 4-9 Henri van Tuijl 
17-9 Tonny van Gerwen 29-9 Rita Veerman 
3-9 Ans Gielissen 7-9 Marietje van de  Ven 
23-9 Piet de Greef 26-9 Riky van de Ven 
19-9 Gerri van Hak 26-9 Harrie Verspaandonk 
20-9 Gerard Hoeijmans 5-9 Gerri Weijers 
26-9 Maria van Hooff 3-9 Frans van de Wildenberg 
15-9 Mia van Kasteren   
14-9 Pierre van Keulen   
9-9 Gerwin Kirchner   
5-9 Gerda Kox   
19-9 Harrie van Kruijsdijk   
4-9 Ivon de Lauw   
21-9 Sofia Leatemia   
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AFSCHEID PIERRE EN INEKE 

Als beheerders Dn Bond 
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Nieuwe Beheerders D’n Bond. 
 

Pierre en Ineke hebben al een jaar geleden aangegeven 
te gaan stoppen als beheerder om hun nieuwe  
(Pierre AOW) leven anders te gaan invullen. 

Na een sollicitatie periode is in goed overleg een nieuwe 
beheerder aangetrokken.  

 
Erik Bolder heeft toegezegd om deze taak in te vullen. 
Ook hij zal dit samen doen met zijn vrouw Annette. 

Op 1 Sept zal hij officieel in dienst treden van Dn Bond 
en neemt hij het stokje over van Pierre en Ineke. 

Vele van jullie zullen Erik misschien al kennen, want hij 
is een bekend persoon binnen Veldhoven met vele  
sociale contacten. 

Wij willen vragen om hem de ruimte te geven zich in te 
werken binnen  D’n Bond. En hem de gelegenheid te ge-
ven jullie en jullie gebruiken te leren kennen.  

Zodat er een prettige verstandhouding komt tussen jul-
lie en de nieuwe beheerder. 

 

Erik en Annette het bestuur van de KBO wensen jullie 
veel succes. 

 

Mvrgr 

Ad Michielsen 
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Verbouwing Dn Bond  

De KBO en hun leden zijn binnen de Dn Bond graag geziene 
gasten. Tevens zijn het ook (grote) gebruikers van onze 
ruimtes. Daarom willen wij als bestuur van de Dn Bond hier 
even een update geven over de uitbreiding welke Dn Bond 
ondergaat. 

Voor degene die het nog weten van wat er te gebeuren 
staat. 

Al jaren voor de corona heeft het VMK (Veldhovens Muziek 
Korps) al vaker aangegeven dat zij graag een vaste plek 
zouden willen huren binnen D’n Bond. Dit met reden omdat 
zij zich verbonden voelen met Veldhoven-dorp. Aangezien 
dat zij op maandag repeteren en een grote ruimte nodig 
hebben was dit niet mogelijk. Dit omdat het Kempenkoor ook 
al vele jaren een vaste gast is van Dn Bond en op maandag 
de grote zaal al jaren huurt. 
Toch heeft dit het bestuur aan het denken gezet wat kunnen 
wij doen om deze vraag invulling te geven. 

Na veel vijven en zessen en zoeken naar oplossingen is het 
besluit genomen om de Doolhof (oude biljartzaal) uit te brei-
den en de Pinkgieter als biljartzaal in te richten. Dit is al ver-
wezenlijkt.  
De nieuwe Dommelzaal die na de verbouwing ontstaat kan 
dan ook worden gebruikt voor andere en eventuele  nieuwe 
verenigingen. 

De uitbreiding start op maandag 29 aug door aannemer Ver-
spaandonk en zal zeker 2 tot 3 maanden in beslag nemen. 

Graag jullie begrip hiervoor en met daarbij de mogelijke on-
gemakken gedurende deze periode. 

Bij vragen tijdens de verbouwing over de ongemakken neem 
dan even contact op met het bestuur of beheerder. 

Mvrgr 

Bestuur Dn Bond. 
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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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ONLINE SENIORENPANEL IN OPRICHTING 

Heb je hier belangstelling voor? 

Meld je dan aan. 
 
De Seniorenraad Veldhoven is een spreekbuis 
voor alle senioren in Veldhoven 
Wij zijn een onafhankelijke raad van vrijwilligers met 
veel ervaring in het maatschappelijke veld.  
Een van onze kernthema’s is invloed van senioren op 
het gemeentelijk beleid. 
 
Wij adviseren de gemeente en maatschappelijke orga-
nisaties namens senioren. 
Op het gebied van wonen, zorg en welzijn laten we ons 
bijstaan door externe deskundigen.  
Leden van ouderenverenigingen PVGE, KBO en het Se-
nioren-panel behoren tot onze achterban 
Samen maken we ons sterk voor de belangen van alle 
senioren in Veldhoven. 

NIEUW:  ONLINE SENIORENPANEL 

Het Seniorenpanel Veldhoven wordt dit jaar (2022) op-
gericht en vorm gegeven.  

De leden van het panel worden een aantal keer per 
jaar gevraagd om via internet een korte vragenlijst in 
te vullen. 

De informatie vanuit de panelleden helpt de Senioren-
raad bij: 

· het op een snelle en eenvoudige wijze opvattingen 
te verzamelen 

· het vormen van een mening  

· het samenstellen van adviezen voor gemeente en 
maatschappelijke organisaties.  

het geven van informatie aan senioren in Veldhoven 
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Wie kunnen deelnemen? 

Senioren (55+) en mensen die voor senioren hun han-
den uit de mouwen steken en die wonen in Veldhoven 
en beschikken over een e-mailadres 

Wie kunnen NIET deelnemen? 

Werknemers bij de gemeente Veldhoven en beroeps-
krachten van maatschappelijke organisaties  

Wilt u ook panellid worden?  

Dan kunt u zich via dit formulier of online inschrijven:  

secretaris@seniorenraadveldhoven.nl 

    Rikken 
We gaan weer rikken op Donderdagmiddag 

Van 13.30 tot 16.30 uur in de “Genderzaal”. 

Er is nog plaats voor leden die willen rikken. 

Kom op 1 September 2022 naar D’n Bond. 

Ad van Amelsfort 

ad.van.amelsfort@chello.nl 
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Dementiecafé Veldhoven: ergo- en fysiotherapie 
 
Ergo- en fysiotherapie ondersteunt mensen met de-
mentie, mensen die beperkingen of problemen erva-
ren in hun dagelijkse functioneren. Het bevorderen 
van de zelfredzaamheid is één van de doelen waaraan 
een ergotherapeut samen met de thuiswonende per-
soon en diens mantelzorgers werkt. Soms worden er 
hulpmiddelen ingezet ter bevordering van het thuis 
kunnen blijven wonen. Tijdens deze avond zijn ergo-
therapeut, Martine Lalleman, en fysiotherapeut, Anne 
van der Velden, te gast en geven uitleg over de mo-
gelijkheden voor thuiswonende ouderen met demen-
tie.  
 
Dementiecafé zal op 6 september plaatsvinden in de 
zaal van Restaurant de Berkt, Wilgenman 1.  

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Er is vol-
doende parkeergelegenheid. Toegang is gratis. 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen  

9.00 - 12.00 uur contact opnemen met SWOVE:   

Hannie Bergmans of Patricia Kohlen 040-2540066 of 
per e-mail  

h.bergmans@swove.nl / p.kohlen@swove.nl  
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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 


