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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.06 38736360. 
  
Kopij voor het Dec. nummer uiterlijk voor 17 nov inleveren  
Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
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 Nieuws uit het bestuur 2022 
 
Binnen het bestuur is er uitgebreid gesproken over de 
uitbreiding van Dn Bond en de invloed op onze KBO  
Activiteiten. Wij als KBO ervaren op dit moment de 
overlast die er is gedurende de uitbreiding.  
Meer lawaai overdag van werkzaamheden , een zaal te-
kort binnen Dn Bond en aanpassing hiervoor om alles 
toch in goede banen te leiden. 
 
Zo is op dit moment het koersballen samengevoegd 
met de spellenmiddag in de grote Dommelzaal. De vloer 
is daar niet zo vlak als die was in de Pinkgieter waar nu 
het biljarten is gesitueerd. 
Toch zullen we dit moeten accepteren omdat het op dit 
moment niet anders kan. 
Daarom moeten we het geduld bewaren tot dat de 
Doolhof zaal in zijn geheel klaar is. We kunnen dan zo-
als er het nu uitziet in zijn geheel de spellenmiddag en 
koersballen verhuizen naar deze mooie nieuwe zaal. 
 
Aangezien Dn Bond ook kampt met de hogere kosten 
denk aan de energie, onderhoud gebouw en de inkoop 
van allerlei benodigde horecazaken, weten we nog niet 
hoe dit gaat uitpakken voor de KBO in 2023.  
 
Hiermee is ons bestuur nog volop in gesprek met elkaar 
over hoe we dit eventueel zo goed mogelijk kunnen op-
vangen.  
Wanneer hier meer duidelijkheid in komt zullen wij jullie 
hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. 
 
Namens het Bestuur  
Ad Michielsen 
Secretaris KBO Veldhoven-dorp 
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PRIJSVRAAG NIEUWE NAAM KBO-ER 

Beste Leden, 

 

Afgelopen maand hebben we jullie gevraagd voor 
informatie over de nieuwe naam voor de KBO-er. 

Helaas hebben wij van jullie nog niets ontvangen. 

Graag jullie aandacht hiervoor !!! 

Binnen het Algemeen bestuur is het voorstel aangeno-
men om een nieuwe naam voor 
de KBO-er te bedenken. 

Wij zelf zouden een naam kunnen 
bedenken maar we hebben toch 
gemeend om jullie te raadplegen 
voor een mooie nieuwe naam .  

Uit de inzendingen wordt een 
winnaar gekozen. 

Voor deze winnaar staat een mooie taart te wachten. 

Het gaat hierom een mooie en lekkere met de hand ge-
maakte taart die is gebaseerd op de KBO. 

 

Dus wij zien graag vele inzendingen tegemoet. 

Inzendingsdatum loopt tot maandag 28 nov 
2022. Inzenden naar  

Ad van Amelsfort ; kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 

Veel succes toegewenst. 

Bestuur KBO Veldhoven-dorp 
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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     

 

    Loes van Hoof. Riek Mennen-Noten 

    Jan Bastiaanse. 

 

 

 

OVERLEDEN LEDEN  
 
   

  Allerzielen 

 
 
 

 
Op 2 november wordt Allerzielen gevierd. Ook dan 
wordt er herdacht, net als bij Allerheiligen, maar dit-
maal ligt de focus traditioneel gezien vooral op diegenen 
die gestorven zijn. Op Allerzielen komen in traditionele 
katholieke geloofsgemeenschappen mensen bij elkaar 
om doden te gedenken.  

 
· Laten we dit ook voor onszelf doen en voor onze 

leden die dit jaar maar ook de jaren daarvoor zijn 
overleden En deze in onze eigen gedachten  

       herdenken. 
 

 
Samen Uit Eten 

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

1-nov Jo van Calis 16-nov Marlies van Nunen

1-nov Annie Groenen 16-nov Yvonne Sanders

2-nov Bert van den Broek 16-nov Antoon van Steensel

2-nov Marianne Oerlemans 17-nov Bets Jansen

2-nov Frida van Dartel 18-nov Janus Sanders

3-nov Ad Coolen 18-nov Simone Sloots

4-nov Netty van Zon 19-nov Nellie van Geffen

4-nov Cees Adams 20-nov A. Beljaars

4-nov Anja Verspaandonk 20-nov Riek van de Ven

5-nov Joke de Leest 20-nov Jan Adams

6-nov Jan van Elzakker 21-nov Loes van Stiphout

7-nov Jan Peeters 21-nov Broer van Nunen

7-nov Jopie van Elk 21-nov Beb de Koeijer

8-nov Gonnie Simons 23-nov Tieneke van Kessel

8-nov Giel Stoop 23-nov Mia Jansen

8-nov Cock Broekmaat 23-nov Nelly Huijbregts

8-nov Jan Vogels 24-nov Jent Hartman

9-nov Gerry van Tuijl 25-nov Frans Verspaandonk

10-nov Mia Hendrikx 25-nov Jean-Paul van Bakel

11-nov Jeanne Corbeels 26-nov Digna Venhuizen

12-nov Cockij de Rijk 26-nov Dineke van der Looij

13-nov Jacquline van der Aa 28-nov Maria Cornelis

13-nov Frans de Lepper 28-nov Arie Eeftink

14-nov Petra van der Palen 29-nov Henny  van Engelen

16-nov Jo Meeuwsen 29-nov Mary Roelofs

16-nov Cor de Wijs 30-nov Jan Smits
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SINT NICOLAASVIERING 

vrijdagmiddag 25 November 2022 

Het Sint Nicolaasfeest begint om 14.00 uur. 

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

De eigen bijdrage € 5.00 

 

Ontvangst met koffie of thee met een heerlijke speculaas. 
6 Rondjes kienen met mooie prijzen. 

Bezoek Sint en Piet. 
Na het bezoek van de Sint maken we er nog een gezellige 

middag van.  
We sluiten af met een geweldige loterij  

Met vele prijzen. 
Om 17.00 uur sluiten wij de feestmiddag af. 

 

Feestcommissie 

Tijdens de pauze zijn de entreekaarten voor de Kerstviering op  

Vrijdag 16 december 2022 beschikbaar. € 10.00. 
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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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FROZEN SHOULDER.  
 
Iedereen kent wel iemand met schouderklachten. Na rug- en nekklachten is het 
de meest getroffen regio van pijn. Wanneer uitstralende pijn vanuit de nek is 
uitgesloten door de arts of fysiotherapeut luidt in een deel van de gevallen de 

diagnose  frozen shoulder.    
  
Wat betekent de term frozen shoulder   
Letterlijk is een ‘bevroren schouder’ een 
‘verkleefd en ontstoken gewrichtskapsel’ 
waardoor de schouderkop niet meer goed kan 
bewegen. Bovendien is vaak sprake van veel 
pijn.  
  
Wat weten we over de frozen shoulder   
Frozen shoulder komt bij ongeveer 5% van de 
Nederlandse bevolking voor. Iets vaker bij 
vrouwen dan bij mannen en meestal pas na 
het 35ste levensjaar. Gelukkig herstellen vrijwel 
alle gevallen goed maar geduld is erg belangrijk 
; 1-3 jaar hersteltijd is normaal. 
 
Hoe ontstaat de frozen shoulder   
De oorzaak van een frozen shoulder kan zijn  

een operatie , trauma (val) , een breuk of bijv het dragen van een sling / mitella. 
Echter 60-65 % van alle  frozen shoulders is  idiopatisch ( oorzaak onbekend). Er 
is dan geen duidelijke reden en de patiënt krijgt “zomaar” pijn en stijfheid.   
Bepaalde ziektebeelden zijn vaak onderliggend bij dit type frozen shoulder, denk 
daarbij aan Diabetes, longaandoeningen, de ziekte van Parkinson, de ziekte van 
Dupuytren of een auto-immuun ziekte. Zij kunnen een aanjager zijn van de 
idiopatische frozen shoulder. Helaas is ook de overgang een factor die het 
ontstaan van de frozen shoulder negatief beïnvloedt.    
 
Klachten en verschijnselen   
Het beloop van de frozen shoulder gaat in drie fases.   
Aanvankelijk in de ontstekingsfase (1) is er erg veel pijn overdag en ’s nachts; 
pijn rondom de schouder maar soms tot in de hand doorstralende pijn. In deze 
fase neemt de stijfheid toe.  
Medicatie en eventueel behandelingen bij  de pijnpoli kunnen  de pijn 
verminderen. 
 
De bevroren fase (2) kenmerkt zich door veel stijfheid terwijl de pijn minder 
wordt. In deze fase kan de fysiotherapeut beginnen met lichte mobiliserende 
oefeningen en  adviezen over handelingen (huishouden , sport en werk)  hoe ze 
wel of niet uitgevoerd moeten worden.  



11 
 

 Deze bevroren fase gaat langzaam over in de ontdooi fase (3).  
De pijn is nu veel minder of helemaal weg en de stijfheid neemt af tot (bijna) de 
volledige bewegingsvrijheid meestal in kombinatie met fysiotherapie en 
oefeningen. 
Diagnose   
Door een ervaren therapeut kan de diagnose gesteld worden op basis van wat 
“klinische tekenen” wordt genoemd.    
Kenmerkende stijfheid van de schouder, het beloop van de klachten en de eerder 
genoemde aandoeningen worden daarin meegenomen.   

 
 
Wat mag ik verwachten als ik een 
frozen shoulder heb   
Als de diagnose gesteld is door de 
fysiotherapeut  zal deze het beeld goed 
uitleggen en samen met de patiënt  de 
verwachtingen bespreken. Röntgenfoto's 
of scans zoals een MRI hebben in het 
geval van een frozen shoulder geen 
meerwaarde, je ziet daar geen frozen 
shoulder op. Het is een klinische diagnose. 
Het herstel kan erg lang op zich laten 
wachten (1-3 jaar). Mensen met een 
frozen shoulder moeten helaas accepteren 
dat ze in de eerste fase veel ongemak 
hebben ( pijn en toename stijfheid).   

Een frozen shoulder kent een traag verloop maar het is redelijk voorspelbaar en 
in de meeste gevallen is de prognose gunstig. De ziekte is self-limmiting zoals 
dat heet. De therapeut zal u ondersteunen met behandelingen en oefeningen en 
helpen om het natuurlijke beloop niet te vertragen door verkeerde belasting of 
houdingen.   
 
Als aanvulling: soms hoor je verhalen over een “wonder” behandeling die binnen 
twee weken de oplossing is voor een frozen shoulder. Het is niet de “wonder” 
behandeling die de oplossing was, de diagnose is dan  verkeerd gesteld.    
    
Schouderteam Fysiotherapie Veldhoven Zuid   
Bronnen : schoudernetwerken Nederland , schoudernetwerk Noord-Brabant , 
diverse (orthopedische) ziekenhuizen Nederland en België en  Physios 
(nascholing fysiotherapie). 
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Terug koppeling vanuit de AB bijeenkomst van 3 OKT 
 
 
VEILIGHEID 
 
Op 17 november organiseren we een infor-
matie middag over veiligheid en dan met name 
de gevaren en tactieken d.m.v. telefoontjes, 
colportage aan de voordeur, bankgegevens 
proberen te ontfutselen etc. 
Dit is op dit moment een groot probleem. We 
hebben allemaal wel eens gehoord van de be-
kende goten schoonmakers, die dan met een 
torenhoge rekening komen. 
Het lijkt ons dus een heel goed onderwerp om 
samen met u door te nemen. 
 
· In samenwerking met de wijkagent zijn er 

vrijwilliger agenten die ons hierin meene-
men wat en hoe te handelen in deze. 

 
U bent dus van harte welkom op 17 no-
vember. 
Plaats Dn Bond, aanvang is om 14.00uur. 
 
 
Ik heb al eerder de “soos” genoemd. We gaan hier 
mee van start. Kom gerust eens langs in D’n Bond op 
de maandagmiddag voor een praatje. Er zijn dan ook 
mensen bezig met diverse spellen/sport. U kunt gerust 
eens kijken of dit misschien ook bij u past. Houdt de 
KBO-er in de gaten voor meer informatie. 
 
Mvrgr 
Gerry van Tuijl 
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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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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 


