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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:  - Terugblik Voorzitter   blz 2 
  - Kerst en Nieuwjaar wens  blz 3 
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  - Samen uit eten    blz   5 
  - Rijbewijs keuring    blz  6 
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               - Uitnodiging KBO  IJs plezier        blz   9 
  - Sint middag     blz   10 
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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 Nieuwsbrief brief “Bezorgd” uiterlijk voor  
17 Jan.  
 
Voor Klankbord uiterlijk voor 16 feb. 
inleveren Mail adres kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
Beheer Ad van Amelsfort 
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Beste leden, 
 
Nog even en het jaar 2022 is voorbij. Het was opnieuw een bijzon-
der jaar.  
De afspraken rond Covid werden langzaam maar zeker versoepeld 
en dat gaf ruimte om elkaar weer te ontmoeten. We konden op 
visite gaan en deelnemen aan de verschillende activiteiten, die 
goed bezocht werden. De georganiseerde dagreizen vielen goed in 
de smaak, want de bus was snel helemaal bezet. De deelnemers 
hebben genoten van prachtige dagtochten.  
Het gaat goed met de afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t 
Look.  
Wist u dat tot nu 84 nieuwe leden zijn aangemeld. Van onze afde-
ling hebben 39 leden de afdeling verlaten, waarvan 31 leden zijn 
overleden. Ik wens hun nabestaanden en familie veel sterkte. 
Acht leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
Het is belangrijk dat we veel leden hebben bij onze 
‘Belangenvereniging van Senioren’. Zo krijgen we steeds meer in-
vloed op die onderwerpen, die voor ons ouderen van belang zijn; 
denk aan Zorg, Welzijn en Wonen. KBO-Brabant is  provinciaal en 
landelijk goed vertegenwoordigd om onze belangen tijdens de vele 
besprekingen te behartigen.  
Natuurlijk zijn en blijven de culturele en sportieve activiteiten van 
de afdeling heel belangrijk.  
Daar blijven wij ons als bestuur altijd voor inzetten. 
 
Nu Corona zo goed als voorbij is, zijn we opnieuw in een bijzonde-
re situatie beland. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne staat de 
wereld op z’n kop! Het veroorzaakt een energiecrisis met hoge 
energiekosten en een torenhoge inflatie. Alles wordt duurder. Ho-
pelijk lukt het de regering om voor die mensen die het moeilijk 
hebben, de pijn zoveel mogelijk te verzachten. 
 
Wij zullen samen moeten proberen om goed met deze situatie om 
te gaan. Laten we er voor elkaar zijn en helpen waar dat nodig is. 
 

Ik wens dan ook iedereen als Voorzitter  
en namens het gehele bestuur jullie allemaal  

Vrolijke Kerst en een Gezond en  
Gelukkig Nieuw Jaar 2023. 
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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 

 

Riek Donkers; Christ Senders ;Conny Veenstra 

Jolanda Snelders ;Ciel Slenders 

 

   ——————————————— 

OVERLEDEN LEDEN 

Jan Peeters; Ad Corbeels 

Tonnie van Heeswijk-Aarts 

Emmy Bergman-Bijnen. 

————————————— 

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 

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

6 

 

 

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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JARIGE IN  JANUARI 2023 

8 

Jarige  Februari 2023 



9 

KBO-afdelingen uit Veldhoven 

en Echt Veldhovenz ON ICE 

nodigen U uit op 

Vrijdagmiddag 6 januari 2023 

In het Echt Veldhovenz ON ICE Paviljoen 

Voor een gezellig feestje 
m.m.v 

 
 

De entree is € 3,50 
Paviljoen is open van 13.30 uur tot 17.00 uur 

U bent allen van Harte welkom 

De koffie met iets lekkers staat voor U klaar 

Het paviljoen is lekker verwarmd en in een gezellige 
wintersfeer ingericht 

Tot ziens op vrijdag 6 januari 2023 op de Plaatse in 
Veldhoven-dorp 
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 Sinterklaas bezoek KBO Veldhoven. 

Vrijdag 25 november stond een bezoek van Sinterklaas op de 
agenda  
Om 14.00 uur was de zaal goed gevuld met 106 leden. 
Onder het genot van een kopje koffie/thee met een lekkere spe-
culaaspop, heette onze voorzitter iedereen welkom en was hij blij 
met de grote opkomst. 
Rond 15.00 uur zou de Sint ons een bezoek brengen, dus moes-
ten wij nog even wachten. 
Om dit uur te vullen werd er eerst enkele rondjes gekiend met 
leuke prijsjes. 
De Sint met zijn 2 pieten was mooi op tijd gearriveerd en onder 
het gezang van “ kom maar binnen met je knecht” werd hij harte-
lijk ontvangen. 
Hij informeerde waar iedereen vandaan kwam en kletste daarna 
een poosje gezellig door de zaal met diverse leden. 
Tussendoor werden er enkele Sinterklaasliedjes gezongen en was 
er een mooie presentatie op het scherm met de tekst van de lied-
jes.  
Sint kreeg ook nog een speciaal verzoek van een lid, nl. “ Het is 

ruim  80 jaar geleden dat ik bij Sin-
terklaas op schoot heb gezeten ”. Dat 
werd snel geregeld, ze mocht  na al 
die jaren nu weer bij Sint op schoot, 
haar dag kon niet meer stuk. 
Rond 16.00 uur was het weer tijd 
voor de Sint om te vertrekken en 
werd hij met het welbekende liedje 
“dag Sinterklaasje “ uitgezwaaid. 
Daarna was het even tijd  om gezellig 
wat bij te kletsen en wat te drinken, 
om rond 16.30 uur af te sluiten met 
een loterij met mooie prijsjes en een 

hoofdprijs van een gevulde oranje mand van de AH.  
Om 16.45 uur bedankte de voorzitter iedereen voor hun aanwe-
zigheid en kunnen we terugzien op een geslaagde goed bezochte 
middag 

Op naar de volgende activiteit, de Kerstviering. 

Groeten Henk van Hak. 
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VAN GOGH MUSEUM  AMSTERDAM. 

Op donderdag 8 december j.l. werd  een reisje naar het Van Gogh-
museum in Amsterdam aangeboden door ASML aan de vrijwilligers 
van KBO Veldhoven. Op inschrijving werd er een bus gevuld.  37 
leden verzamelden zich om  11.00 uur bij De Bond voor vertrek, 
onder begeleiding van Carl Leen van ASML. De heenreis verliep 
voorspoedig en we waren zelfs iets te vroeg in Amsterdam. De bus-
chauffeur had onderweg al wat Amsterdamse smartlappen opgezet 
om ons voor te bereiden op ons einddoel. Hij zette ons netjes af in 
de buurt van het museum. Daar werden we opgewacht door het 
personeel. Ze brachten ons naar een ruimte, waar we een lunch 
aangeboden kregen, met heerlijke belegde broodjes, fruit, zoetig-
heid en diverse dranken. Hier werd ook de inleidende presentatie 
gehouden van ongeveer een half uur. Carl vertelde, dat ASML sinds 
2019 partner is van het museum. Een logische partner: Vincent 
van Gogh en ASML zijn beiden van Brabant, zoekend naar innova-
tie, werkend met licht en doorzettingsvermogen. Zowel Vincent als 
ASML zijn klein begonnen maar uiteindelijk wereldberoemd gewor-
den. Vincent van Gogh leefde van 1853 tot 1890, dus werd maar 
37 jaar. In de laatste 10 jaar van zijn leven maakte hij zijn schil-

derwerken, daar-
voor was hij hoofd-
zakelijk van het 
schrijven. Na de 
inleiding werd de 
groep verdeeld over 
4 gidsen, die ons 
meenamen in het 
museum en op ge-
weldig enthousiaste 

wijze konden vertellen over de schilderijen van deze beroemde 
Brabander. Na de rondleiding hadden we nog een half uurtje om op 
eigen gelegenheid door het museum te wandelen. Tegen half 5 ver-
trok de bus weer richting Veldhoven. Het was ondertussen donker 
aan het worden en vanwege het spitsuur ook erg druk op de weg. 
De terugreis duurde daardoor bijna 3 kwartier langer!  

Het was een zeer geslaagde dag met dank aan ASML.                                     

Groeten Gerri van Hak  
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Misschien voor U of van een goede kennis om hier een  

advertentie te plaatsen. 

Bent U geïnteresseerd neem dan contact op met  

Henk van Hak. 

henkvanhak@hotmail.com 
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Beste Leden 
Zoals jullie nu zien is de omslag van de KBO-er veranderd. 
 
We hebben al in een eerder stadium aangegeven in de vorm 
van een prijsvraag om vanuit jullie een mooie nieuwe naam 
te bedenken. 
Wel nu daar is dan de nieuwe naam  

“KLANKBORD.” 
Met daarbij drie figuren die natuurlijk de drie wijken verte-
genwoordigen. 
De kleur groen is gebleven om de herkenning te behouden. 
 
Let wel op mensen het KLANKBORD wordt om de twee 
maanden bij U thuis bezorgd. 
In de tussen liggende maand wordt er een nieuws brief  
rondgebracht genaamd, 
                                  “BEZORGD.” 
De “ONS” zal 11 keer worden bezorgd zoals voorgaande ja-
ren. 
 
 

NIEUWJAARS RECEPTIE. 
 

Langs deze weg willen wij U graag uitnodigen voor een 
Nieuwjaarsreceptie. 
Deze wordt gehouden op: 
 Maandag 2 Januari 2023 
 Aanvangstijd 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 Plaats Dn Bond. 
 
Onder het genot van een kopje koffie met cake en één 
borreltje kunnen we dan de nieuwe leden maar ook el-
kaar ontmoeten en elkaar het beste toe te wensen voor 
het nieuwe jaar. 
 
Mvrgr 
Ad  Michielsen 
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Fysiotherapie Veldhoven Zuid, 

UW ZORGVERZEKERING in 2023  

Zoals ieder jaar hebben de zorgverzekeraars de polis-
voorwaarden voor het nieuwe jaar weer vastgesteld. 
Het is daarom belangrijk om uw polis goed te bekij-
ken. Wij willen u er op attenderen dat fysiotherapie 
(in de meeste gevallen) niet in de basisverzekering 

valt. Het is dus nodig om een aanvullende verzekering 
af te sluiten om de behandelingen fysiotherapie bij uw 
zorgverzekeraar te kunnen declareren. Per aanvullen-
de verzekering kunnen er verschillen zitten in de voor-
waarden en het aantal behandelingen die u vergoed 
krijgt. Het is aan u om te bepalen welke verzekering 

het beste bij u past. In 2022 hebben we weer veel van 
onze patiënten kunnen helpen. Wij, als team Fysiothe-
rapie Veldhoven Zuid, wensen u mooie feestdagen en 

een fantastisch, maar bovenal gezond 2023 toe.  

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2023  

          Zingen Houdt Jong 2023   

   

     20 januari.    17 februari.   17 maart.  21april.                  
     26 mei.          16 juni  

     Juli en augustus vakantie  

     15 september.      20 oktober.       17 november       

     15 december.  
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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 

18 

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) 
 



19 

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 
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