
VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

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

69 jaar

Belangenvereniging van senioren

afdeling

















1 

KBO-ER Jaargang 32 nr. 10 Dec. 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 
  - Prijsvraag      blz 3 
  - KBO-er       blz  3 
  - Wekelijkse activiteiten   blz 4  
  - Nieuwe leden           blz 5 
  - Overleden leden    blz 5 
  - Samen uit eten    blz   5 
  - Rijbewijs keuring    blz  6 
  - Verjaardagen December  blz  7 
  - Kerst Viering     blz   8 
               - Meisje met de zwavel stokjes blz   9-10-11 
  - Puzzle       blz  14-15 
  - VSV Rijvaardigheid v ouderen 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 Jan 2023 nummer uiterlijk voor 17 dec 
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Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
Beheer Ad van Amelsfort 
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Nieuws uit het bestuur 07 november 2022 
 
Nog een lekkere najaar- dag om naar de vergadering te fietsen. 
 
We hebben Paul van Keulen, veilig verkeer Veldhoven, uitgenodigd 
om te informeren naar de mogelijkheid om een informatie middag 
te organiseren over de elektrische fiets. Deze fietsen zien we 
steeds meer opduiken in het verkeer maar fietsen op zo’n fiets 
vergt enige aandacht en aanpassing. 
In het voorjaar van 2023 zal deze middag doorgang vinden. 
 
Binnen de regio is er gesproken over ledenwerving. Het blijft be-
langrijk om nieuwe leden te vinden. Zo blijven we een sterke ver-
enging die zijn stem kan laten horen bij en over diverse belangrij-
ke aspecten van het ouder worden. Denk aan woningen, ziektekos-
ten en pensioenen. 
We zijn allang niet meer het kaart- en kienclubje van vroeger. 
 
De kalender voor 2023 wordt nagekeken. Het is belangrijk om te 
weten wanneer we een activiteit organiseren, vergaderen en bij-
voorbeeld de KBO-er rondbrengen. Al deze dingen moeten op tijd 
georganiseerd worden. 
 
De begroting blijft even rusten, onze penningmeester rust uit in 
Spanje. 
 
In de vorige KBO-er stond een oproep om een nieuwe naam te 
verzinnen voor de KBO-er. Wij waren blij verrast door het aantal 
inzendingen. Er zijn meer als dertig namen binnengekomen. De 
winnaar en dus de nieuwe naam is bekend. 
De KBO-er van Januari 2023 komt uit onder de nieuwe naam, 
houd het in de gaten. 
 
Op donderdagmiddag kunt vanaf nu ook deelnemen aan het joke-
ren. Er zijn al diverse aanmeldingen. 
 
Vanaf 9 januari 2023 begint de Soos.  
Naast de spellenmiddag kunt u ook terecht voor een gezellig 
praatje en kopje koffie. 
De bedoeling hiervan is heel gewoon: bijpraten met de mensen om 
u heen, even het huis uit.  
De koffie is voor eigen rekening.  
 
Volgende maand valt de vergadering op 5 december. Vol verwach-
ting klopt ons hart……….. 
 
Groet, 
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PRIJSVRAAG NIEUWE NAAM KBO-ER 

Beste Leden, 

Er is heel veel gereageerd op de vraag om een nieuwe 
naam te bedenken voor onze KBO-er. 

We hebben uit de vele inzendingen unaniem een be-
sluit genomen welke naam het is geworden. 

De creatieveling die de naam heeft bedacht is hierover 
geïnformeerd en wordt uiteraard beloond met een 
prachtige taart. 

Dank voor al jullie inzendingen 

Het bestuur KBO Veldhoven-dorp 

 

De KBO-er in 2023 

Wij als KBO afdeling ervaren ook dat de prijzen op al-
lerlei gebied omhoog gaan.  

Zo ook het kosten plaatje voor het drukken van de 
KBO-er. 

Daarom heeft het bestuur besloten om vanaf 1 Januari 
2023 de KBO-er nog maar één keer in de twee maan-
den te laten verschijnen.  

In de tussen liggende maanden willen we wel een 
nieuwsbrief laten verschijnen om toch in contact te blij-
ven met elkaar. 

Wij hopen op jullie begrip hiervoor. 

Namens het Bestuur. 

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   
                            Zie meer informatie   
    Zingen houd Jong: Elke 3de Vrijdagmiddag in de maand. 
    Fietsen : Aanmelden bij KBO afd. Meerveldhoven  

Gymnastiek : woensdag  om 0900– 0945 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 

   Anita van Sambeeck. Joop Veeneman-Hungerink 

   Han Borninkhof 

——————————————— 

OVERLEDEN LEDEN 

 

Huub van Kruijsdijk; Toosje Rutjens – Alberts 

Harry Borgmans. 

 

————————————— 

SAMEN UIT ETEN IN 2023 
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. 
€ 17,50 P.P. 
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen rekening. (extra) 
Aanvang 17.30 uur 
van te voren -een week- opgeven bij: 
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418 
Gerrie Berden : 2536700 / 06-40326757 
Graag bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of vlees! 
 

 
ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET DEELNEMEN: dus altijd 
aanmelden 
BIJ VERHINDERING ALTIJD EVEN BELLEN A.U.B. naar bovenstaan-
de personen 
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT VELDHOVEN ZIJN 
WELKOM !! 

Dag Datum Locatie Adres
dinsdag 10-jan Creme de la Creme Meiveld 164

donderdag 16-feb Sowieso Lange kruisweg 66

dinsdag 14-mrt Dorpsgenot Toterfout 13A

donderdag 13-apr De Kers Zandoerlseweg 4

dinsdag 16-mei De Wok Heuvel 15A

donderdag 15 jun. Sowieso Lange kruisweg 66

dinsdag 11 jul. Creme de la Creme Meiveld 164
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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  
Kosten € 50,- 
Wenst U een afspraak dan kan dat door te bellen naar:  

REGELZORG tel: 088 232 33 00 
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Tiny du Floo 1-12 Cor van Eekert 16-12 
Sjef van Vlokhoven 1-12 Elie van Lierop 17-12 
Ria Paymans 1-12 Tonny Schippers- 17-12 
Cocky Schouten 1-12 Marinus van de Broek 18-12 
Giel van Engelen 1-12 An Kox 19-12 
Annelies Vialle 1-12 Cor van Kasteren 19-12 
Marijke Scheepers 2-12 Betsie Kockx 19-12 
Ine Hoeijmans 3-12 Huub van 't Hof 19-12 
Jack Jozen 5-12 Harm Kruize 20-12 
Annelies Sleegers 5-12 Harry van Hooff 20-12 
Willie Lammers 5-12 Albert van Eerd 21-12 
Ad Vialle 5-12 Tiny Nooijen 21-12 
Tonnij Kuijpers 6-12 Lina Riemens  22-12 
Louis Mansveld 7-12 Annemieke Visser 22-12 
Jan Smoor 7-12 Toos Smets 22-12 
Thea Aarts 8-12 Ine van Kruijsdijk 22-12 
Ine Dielis 8-12 Maria van Kasteren 23-12 
Betsie Stoop 9-12 Charlot Julicher 24-12 
Corry Tops 9-12 Tom van Cronenburg 24-12 
Mathieu Thomassen 10-12 Nellie Rombouts 25-12 
Annie van de Wildenberg 10-12 Kees Joosten 25-12 
Jan van Deijck 11-12 Annie Schoofs 26-12 
Gerard Couwenberg 11-12 Frans Geerlings 26-12 
Christine Janssen 12-12 Jan van den Broek 26-12 
Marijke Linsen 12-12 Bella Lommers 28-12 
Peter Seuntiëns 12-12 Jeanne van Amelsfort 30-12 
Ad Adriaans 13-12 Joke Lemmens 30-12 
Ans van de Langenberg 13-12 Riet Hoefnagels 31-12 
Annie Sleegers 14-12 Sylvia Putmans 31-12 
Thea Ekelhoff 14-12 Hans van Rossum 31-12 
Cor Feijen 14-12   
Jo Waarma 14-12   
Maria Willems 15-12   
Ad Hoeks 16-12   

JARIGE IN DECEMBER 2022 
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KERSTVIERING 
Op vrijdag 16 December 2022   

Kerstviering in d’n Bond. 
Met medewerking 0ns koor Zingen houdt jong 

De Dommelzaal is open vanaf 10.30 uur. 
De viering begint om 11.00 uur. 

Het Kerstverhaal verteld door Madeline van Meel 

 

smakelijke koffietafel 
U kunt zich opgeven op dinsdag 6 december 2022 van 
13.00 tot 14.00 uur en in de pauze van het  St. Nico-

laas feest op 25 november 
De bijdrage is € 10.00 

Te voldoen bij inschrijving  
(graag gepast betalen). 

Feestcommissie 
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Het meisje met de zwavelstokjes- Een sprookje van An-
dersen over een arm meisje tijdens Oudejaarsavond 

Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te 
worden. Het was ook de laatste avond van het jaar, oudejaars-
avond. 
 
In die kou en in dat donker liep er op straat een arm, klein meisje, 
zonder muts en op blote voeten. Ze had wel pantoffels aangehad 
toen ze van huis ging, maar dat hielp niet veel: het waren heel 
grote pantoffels, haar moeder had ze het laatst gedragen, zo groot 
waren ze, en het meisje had ze bij het oversteken verloren, toen er 
twee rijtuigen vreselijk hard voorbijvlogen. De ene pantoffel was 
niet te vinden en met de andere ging er een jongen vandoor: hij 
zei dat hij hem als wieg kon gebruiken als hij later kinderen kreeg. 

 
 
Daar liep dat meisje dus op 
haar blote voetjes, die rood 
en blauw zagen van de kou. 
In een oud schort had ze een 
heleboel zwavelstokjes en één 
bosje hield ze in haar hand. 
Niemand had nog iets van 
haar gekocht, de hele dag 
niet. Niemand had haar ook 
maar een stuivertje gegeven. 
 
Hongerig en koud liep ze daar 
en ze zag er zo zielig uit, dat 
arme stakkerdje! De sneeuw-
vlokken vielen in haar lange, 
blonde haar, dat zo mooi in 
haar nek krulde, maar aan 

dat soort dingen dacht ze echt niet. Uit alle ramen scheen licht 
naar buiten en het rook overal zo lekker naar gebraden gans; het 
was immers oudejaarsavond en daar dacht ze wel aan. 
 
In een hoekje tussen twee huizen, waarvan het ene een beetje 
vooruitstak, ging ze in elkaar gedoken zitten. Haar beentjes trok ze 
onder zich op, maar ze kreeg het nog kouder, en naar huis durfde 
ze niet, want ze had geen zwavelstokjes verkocht en ook geen 
stuivertje gekregen. Haar vader zou haar slaan en thuis was het 
trouwens ook koud. Ze woonden vlak onder het dak en daar blies 
de wind doorheen, ook al waren de ergste kieren met stro en oude 
lappen dichtgestopt. 
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Ze had bijna geen gevoel meer in haar handjes van de kou. O, 
wat zou een zwavelstokje lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit 
het bosje durven trekken en het tegen de muur afstrijken om haar 
handen te warmen? 
 
Ze trok er een uit. "Ritsss..." Wat vlamde dat, wat brandde dat! 
Het gaf een warm, helder vlammetje, net een kaarsje, toen ze 
haar handen eromheen hield. 
 
Een wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een gro-
te, ijzeren kachel zat met glimmende koperen ballen en een kope-
ren trommel. Het vuur brandde zo heerlijk, het was zo lekker 
warm. 
 
Maar wat was dat? Het meisje strekte haar voetjes al uit om die 
ook te warmen - toen ging de vlam uit, de kachel verdween - en 
zij zat met een stompje van het afgebrande zwavelstokje in haar 
hand. 
 
Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het 
schijnsel op de muur viel, werd die doorzichtig, net als een sluier. 
Ze keek zo de kamer in, waar de tafel gedekt was met een spier-
wit tafelkleed, met het fijnste porselein. De gebraden gans, gevuld 
met pruimen en appeltjes, stond heerlijk te dampen. En wat het 
aller-heerlijkst was, de gans sprong van de schaal en waggelde 
met een vork en mes in zijn rug over de grond. Hij kwam recht op 
het arme meisje af; toen ging het zwavelstokje uit en was alleen 
de dichte, koude muur er nog. 
 
Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom, 
nog groter en nog rijker versierd dan de boom die ze door de gla-
zen deur bij de rijke koopman had gezien, vorig jaar met Kerst-
mis. Er brandden wel duizend kaarsjes aan de groene takken, en 
gekleurde prentjes, zoals je die in etalages ziet, keken haar aan. 
Het meisje strekte haar beide handen uit - toen ging het zwavel-
stokje uit, de vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en verander-
den in sterren, zag ze. Eentje viel er en liet een lange streep van 
vuur achter aan de hemel. "Nu gaat er iemand dood," zei het 
meisje. Want haar oude grootmoeder, de enige die lief voor haar 
was geweest, maar die nu dood was, had gezegd: "Als er een ster 
valt, gaat er een zieltje naar God." 
 
 
Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur, het gaf licht 
en in het schijnsel stond haar oma, heel duidelijk, heel stralend, 
heel vriendelijk en lief. "Oma!" riep het meisje. "O, neem me mee! 
Ik weet dat je weg bent, als het zwavelstokje uitgaat. Weg, net 
als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige, grote 
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Weg, net als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige, 
grote kerstboom." 
 
Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, 
want ze wilde oma vasthouden. De zwavelstokjes gaven zoveel 
licht dat het klaarlichte dag leek. Oma had er nog nooit zo mooi en 
zo groot uitgezien. Ze nam het kleine meisje op haar arm en ze 
vlogen, stralend en blij, heel, heel hoog. Er was geen kou, geen 
honger, geen angst - ze waren bij God. 
 
Maar in het hoekje bij het huis zat in de koude wintermorgen het 
kleine meisje met de rode wangen, met een glimlach om haar 
mond - dood, doodgevroren op de laatste avond van het oude jaar. 
 
Het werd nieuwjaar ochtend en de kleine dode zat daar met haar 
zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna was opgebrand. Ze heeft 
zich willen warmen, zeiden ze. Niemand wist wat voor moois ze 
had gezien, hoe stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe 
jaar was ingegaan. 
 
—————————————————————————————————- 
 
Laten we hopen dat dit sprookje van Hans Christian An-
dersen niet wordt bewaarheid in Nederland. 
 
Er zijn al veel problemen met de hoge energie kosten 
met daarbij de levensmiddelen kosten die de pan uit rij-
zen. 
Vele mensen zetten hun verwarming al lager om zo te 
besparen op de extra kosten. 
 
Zo ook hoor je op het nieuws dat mensen met moeite 
kunnen rondkomen. Dat de voedselbanken het drukker 
hebben dan ooit. 
 
Dus laten we een beetje op elkaar passen en elkaar hel-
pen waar we kunnen. 
 
Mvrgr 
 
Ad Michielsen 
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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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Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 
2 verdikte huid; smakelijk; zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ier-
land; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; bagger; 
adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 
6 Europees Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 
7 een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 8 nummer; postscrip-
tum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de wijze van; op 
alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge gras-
soort; revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 
12 zo-even; via; gauw; dit is. 

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk per-
soon; eikschiller; bergplaats - 3 brandstof; Balt; verfplank - 
4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse 
priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; 
spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken 
- 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 
10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; watervogel; deel v.e. 
trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in orde; 
brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; 
afgeronde steen. 
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Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 2 op 
alle plaatsen; molentrechter; koraaleiland - 3 hoofdgroet; omslag; 
keer; strik - 4 deel v.e. platenspeler; voederbak; mineraal - 
5 opgeld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend - 
6 schapengeluid; bemanning; opera van Verdi; nagalm - 7 in sa-
menwerking met; leerling; binnenkomst - 8 heilige; karaat; ent-
stof; Russisch heerser - 9 tapkast; Cubaanse munt; adellijk; blad-
groente - 10 Engels bier; scheidsrechter; volstrekt niets - 
11 steunpaal; Chinese deegwaren; verlegenheid; arbeidsovereen-
komst (afk.) - 12 eikenbast; draaisprong; onbezorgd. 

Verticaal: 1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere ka-
mer; in combinatie met; rimpel - 4 emeritus; schermwapen; 
scheepsemmer - 5 commerciële tv-zender; niet helemaal; konin-
gin-regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 7 huidziekte; Ned. 
omroep; een weinig - 8 voormiddag; omgeving; dus - 9 godin v.d. 
aarde; vloer; bakmengsel - 10 ransel; voelspriet - 11 dierlijk vet; 
kleine hoeveelheid; hijstoestel - 12 kaartenboek; botsing; Chris-
ten Unie - 13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; juich-
kreet; bestemming. 
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RIJVAARDIGHEIDSTEST VOOR OUDEREN 
 

STICHTING VSV ORGANISEERT WEER OPFRISCURSUS 

Op vrijdag  9 december a.s. wil de Veldhovense Stichting Veldho-
ven Samen Verkeersveilig in samenwerking met de gemeente 
Veldhoven een Opfriscursus organiseren. 

Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen op deze dag onder 
toezicht van een speciaal opgeleide autorijinstructeur in de eigen 
auto een rijtest afleggen, waarna de instructeur na afloop van de 
rit de cursist een aantal praktische tips aan de hand zal doen in 
een persoonlijk gesprek, mocht dat nodig zijn. Daarnaast zal tij-
dens de cursus ook aandacht worden geschonken aan de theorie-
kennis (m.n. aan de nieuwste verkeersregels), de kwaliteit van 
de ogen en een gehoortest.  

GEEN RIJ-EXAMEN 

Wat voor veel mensen erg belangrijk is om te weten: de rijvaar-
digheidstest tijdens de opfriscursus is beslist geen rijexamen. En 
heeft dus ook geen enkele consequentie voor het bezit van het 
rijbewijs. Het is beslist niet zo, dat iemand zijn of haar rijbewijs 
kan verliezen. De rit is enkel bedoeld om automobilisten, die al 
wat langere tijd hun rijbewijs bezitten, een eerlijk inzicht te ge-
ven in hun rijgedrag. Alle deelnemers krijgen na afloop een deel-
namecertificaat overhandigd. 

WAT MEN MOET WETEN 

Deelnemers kunnen zich voor deze dag bij voorkeur via de email 
aanmelden via de website van Stichting VSV 
www.veldhovensamenverkeersveilig.nl  Er wordt een eigen bij-
drage aan de cursisten gevraagd van € 15,00.  

Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs 
B of BE en over een eigen auto te beschikken, waarin de rijvaar-
digheidsrit kan plaatsvinden. 

De cursus wordt gehouden in het gebouw van d’n Bond  aan de 
Rapportstraat te Veldhoven. De cursus zal een halve dag in be-
slag nemen. 

Voor verdere informatie kan men terecht bij Theo Cudok of het 
secretariaat van de Stichting VSV, tel. 040-2531093 (na 18.30 
uur). 
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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  06-300.823.32.  

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  040-787.35.18 

CLIENTËNONDERSTEUNER 

Corry Pollemans               06-20624306  

   

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 


