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Van de redactie. 

Wie heeft er zin in om samen met mij  

de Meedenker te maken en dit dan op 

termijn van mij over te nemen ????? 

Neem dan contact op via onderstaand adres en ik geef u 

graag de nodige informatie! 

 

REDACTIE MEEDENKER: 

Corrie  Bakkers  Don Boscostraat 70 5503BT Veldhoven 

   Telefoon: 06-12510023 

      E-mail : corriebakkers@gmail.com 
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K.B.O. MEERVELDHOVEN  - D’EKKER     

Secretariaat: BOEKWEITSTRAAT 1          K.v.K. 17 12 04 38 

IBAN NR.: NL73 RABO 0153 6688 57     

BESTUUR 
Voorzitter 

P. Hermsen      Van Vroonhovenlaan 34 5503CP Veldhoven 

Telefoon : 06-30931591   E-mail: pmmhermsen202@kpnmail.nl 

Secretaris: 

J. van Rooij      Boekweitstraat 1  5503XP Veldhoven 

Telefoon: 06-15284534  E-mail:  jcmvanrooij@onsbrabantnet.nl 

Penningmeester: 

H. Louwers    Heuvel 42   5502AK Veldhoven 

Telefoon: 06-23034132  E-mail : hlouw@kpnmail.nl 

L. van Keulen     Broekweg 26 5503GE Veldhoven 

Telefoon: 040-2539567     E-mail: lpcvankeulen@onsbrabantnet.nl 

Vice-voorzitter: 

S. Reniers   De Witstraat 8  5503XT Veldhoven 

Telefoon: 040-2538417  E-mail: cgccreniers@onsbrabantnet.nl 

Overige bestuursleden: 

 L. Jansen      Hendrikdreef 5  5503JR Veldhoven 

Telefoon: 06-16663068  E-mail: liajansen6@upcmail.nl 

EXTRA TAKEN BESTUURSLEDEN: 
Ledenmutaties   - Pieter Hermsen 

Ledenadministratie   - Hans Louwers 

Bode  - Fietstochten  - Leo van Keulen 

Reiscommissie -  Fietstochten - Stan Reniers 

Kienen - Reisco. / Activiteiten /  

bezoek  Kring-vergaderingen   - Lia  Jansen 

BEZORGEN ATTENTIES BIJ ZIEKTE ETC. 

Nora Denissen  Hermannistraat 25  5503CC Veldhoven 

Telefoon: 040-8429417      E-mail: n.denissen@outlook.com 

 

SECRETARIAAT K.B.O. E-mail: kbomeerveldhovendekker                                 

                                                      @hotmail.com 

ONTMOETINGSCENTR.DE LIGT  

                                           E-mail: info@deligtveldhoven.nl 
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Thuiskomen in jezelf 

Duizendmaal de weg kwijtraken 

Duizendmaal de mist in gaan 

Duizendmaal jezelf vergeven 

Stil begrijpend naast je staan. 
 

Duizendmaal jezelf omarmen 

Als je moe bent en verward 

Duizendmaal je hart verwarmen 

Als je koud bent en verhard. 
 

Duizendmaal de wonden helen 

Van de vruchteloze strijd 

Duizendmaal je liefde delen 

Als je aan het leven lijdt. 
 

Er is niemand op de aarde 

Die jou zo begrijpt als jij 

Jij alleen herkent je waarde 

Jij alleen maakt jou weer vrij. 
 

Sta je nu nog op de drempel 

Van de tweespalt en de tijd 

Als je thuiskomt in je tempel 

Woon je in de eeuwigheid. 
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Van de voorzitter. 
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Nieuwe leden. 

De heer Jan de Bonth. 

Mevrouw Leny Derks. 

 

Welkom bij onze vereniging! 

             
            Hartelijk gefeliciteerd! 

            Ger en Louis Teunissen 

            27augustus 2021 

            50 jaar getrouwd.  

 

 

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk 

te gebeuren met inlevering van het ledenpasje 

voor 31 december van het lopende jaar. 
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Waarom? 

Na onze vaccinaties ging ik op bezoek bij Peter v d Linden in 

d’ Ekker. Peter begint heel enthousiast te vertellen over zijn gro-

te hobby, de vogels. Zijn opa en een oom waren ook echte vo-

gelliefhebbers en aan hen heeft hij zijn hobby te danken. Al on-

geveer 50 jaar staat er een grote volière in zijn tuin, die in het 

begin bevolkt werd door wildzang vogeltjes zoals goudvinken, 

putters, sijsjes, kanaries en ook kwartels. Hij werd ’s morgens  

begroet met een serenade. Ik heb daarna maar even opgezocht 

waar de  uitdrukking zo doof als een kwartel vandaan komt nl 

van het gedrag van deze vogel, die bij gevaar zo lang mogelijk 

stil op de grond blijft zitten en pas op het allerlaatste moment 

wegvliegt. Doof is die dus zeker niet.    

Peter werd al vlug lid van de Veldhovense vogelvereniging die 

een maal per jaar een grote vogelshow organiseert en eens de 

grootste vogelvereniging van het land was. 

Zijn vogels waren er ook vaak te bewonderen en natuurlijk hielp 

hij trouw met het vele werk dat bij zo’n show hoort. In de loop 

der jaren heeft de volière aanpassingen gekregen; er kwam een 

binnenkooi, want de bevolking werd veranderd naar gouldama-

dines. Als we nu zouden denken dat dit veel saaier is dan dat 

het eerst was met de verschillende soorten vogeltjes, hebben 

we het goed mis. De gouldamadines zijn er in veel soorten en 

kleuren. Zwartkopjes en blauwkopjes met gele borst, bruine 

borst, geel onderlijf enz. Het zijn geen zangvogels maar Peter 

geniet van hun mooie kleuren. 

Het verzorgen eist nog steeds veel tijd, want iedere dag moet  ’s 
morgens het water worden ververst, het voer in de juiste hoe-
veelheid worden gegeven en ’s avonds is er ook een controle 
nodig. Het is zeer belangrijk dat een eventuele ziekte vlug wordt 
opgemerkt. Bloedluis is gevaarlijk, Peter ziet meteen aan het 
gedrag van de vogel, of er iets loos is en geeft dan een medicijn 
in het drinkwater ,dat vrij kostbaar is. Het hokje schoonmaken 
kost dan veel meer werk.   
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De gouldamadines verblijven de meeste tijd in hun binnenkooi, 

ze houden niet van de kou, dus wordt er in de winter een speci-

ale kachel aangezet om de temperatuur op 16 graden te hou-

den. Ja en dan komt de tijd dat er jonge vogeltjes komen. Peter 

weet welke kleuren met elkaar gekoppeld kunnen worden en 

het is natuurlijk ook leuk als je een ander soort krijgt waarvoor 

vogels met verschillende kleuren nodig zijn. Het nageslacht kan 

dan bv een andere kleur kop of borst krijgen. Met een calculator 

kan Peter ontdekken wat de kleuren van de jonge vogel hoogst-

waarschijnlijk zullen worden, maar het blijft spannend.  

De jonge vogels verblijven eerst in aparte kooitjes en krijgen 

apart eten. Als ze groot genoeg zijn mogen ze naar een buiten 

kooitje,  want als ze bij andere kleuren samen komen, komen 

ze niet goed op kleur. De zwartkoppen en de blauwen mogen 

wel bij elkaar komen. De binnenkooitjes moeten dan heel goed 

schoongemaakt worden.  

Peter heeft jarenlang het vogel wel en wee gedeeld met een 

goede vriend; helaas is die na een ziekte gestorven. In die tijd 

heeft Peter altijd de vogels van hem verzorgd.  

Gelukkig heeft hij nu een andere maat gevonden.   

Behalve de verzorging is ook een goede administratie nodig. Hij 

houdt de stamboom van de vogels bij (vader en moeder) en het 

kweeknummer. Peter besteedt dus heel wat uurtjes aan zijn 

grote hobby, maar hij geniet iedere keer weer van de mooie 

kleuren, die al dat werk zeker waard zijn. Hij verkoopt ook wel 

eens wat, maar de koper moet wel een binnenkooi hebben, an-

ders wordt er niets verkocht! Peter dank je wel voor dit gesprek. 

 

Lies Schoofs  
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Dit zijn onze jarige leden 

in juli: 
 

Mevrouw G. Bakermans -  

   van Rooij 

De heer  T. Bakkers  

Mevrouw C. Bazelmans  

   van Zantvoort  

De heer  A. Boleij  

De heer  H. Cardeneo  

Mevrouw G. Dingen-Jansen 

Mevrouw A. Dobbelaer -  

   van Kleef  

Mevrouw M. Fasen -  

   van de Ven  

Mevrouw A. Flecken  

Mevrouw C. van Geffen  

Mevrouw M. Gerrits - Kroon  

De heer  H. Goërtz  

Mevrouw C. Goërtz-Sevriens 

Mevrouw T. van Grinsven  

De heer  G. Groenen  

Mevrouw H. Heijnen - Schoorl 

Mevrouw A. Hendrick  

Mevrouw L. Henrich -  

   van der Heijden  

Mevrouw A. Hermans-Gijsen. 

Mevrouw M. van Hoof- 

   Zijlmans 

Mevrouw H. Kuipers  

Mevrouw A. van Lienden 
 

 

 

 

De heer C. Nas  

Mevrouw C. van Rooij-Kalb 

Mevrouw J. van Roosmalen-                  

                    Weijdeven 

Mevrouw M Scharpach – 

                     Vennix 

Mevrouw P van der Schoot-                           

                     van Gemert 

De heer P. Smets  

Mevrouw A. Steenbekkers  

De heer J. Steenbekkers  

Mevrouw J. Ubachs-Smits 

Mevrouw J. v.d. Ven-  

                     Timmers  

Mevrouw F. Willemen-Ramos   
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En deze in augustus: 

 

Mevrouw R. van de Akker-                     

                     Janssens 

Mevrouw J. van Bree -  

                      van der Vliet  

Mevrouw H. Dirks - de 

Vroom  

De Heer A. Eliëns  

De heer H. Geurts  

Mevrouw C. Gloudemans -        

                   Homringhausen 

Mevrouw R. Hafkamp  

Mevrouw G. Hermsen -  

                     van Doleweerd  

Mevrouw   P  Hermsen -  

                      Loijen  

Mevrouw   B. van Hoek 

Mevrouw E. Hoogervorst - 

                    van Bladel 

Mevrouw W. Kokke—Kippers 

Mevrouw  P. van Laarhoven -             

                    Weterings 

Mevrouw W. Leeflang- 

                    Josefsson  

Mevrouw J. van der Linden -       

                    Schijvens 

De heer   P. van der Linden 

De heer  C. van de Maden  

Mevrouw C. van den Oever- 

                      Oosterveen. 

Mevrouw E. Schoofs-Eliëns 

De heer P. Strijbos  

 

 

Mevrouw R. v.d.Vleuten -  

                van.Mol. 

Mevrouw W. van Vugt 

Mevrouw F. v.d. Werf- 

  Bijsterveld. 

 

 

 

Prettige   

         Verjaardag.     
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Hier komt de nieuwe advertentie van  

Daniëls kniphuis. 

Zij zijn verhuisd naar Kruisstraat 70 a. 

tel.nr. 040-230077 
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Dagtocht  “Ik geef je een roosje” 

 
Nu er steeds meer versoepelingen komen omtrent het  

coronavirus gaan we de sprong wagen en een dagtocht maken. 

 

Als alles mee zit gaan we op 15 september naar Limburg.  

In Velden worden we ontvangen voor een lekker kopje koffie 

met vlaai, daarna een rondrit.  

Na de koffietafel gaan we naar de Rozenhof,  waar u alles te  

weten komt over rozen. 

Inschrijven voor deze leuke dagtocht is op 2 september van 

14.00 uur tot 16.00 uur. 

Kosten voor leden: € 65,00, niet leden € 70,00. 

 

Wees er snel bij want vol = vol 
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Spelletjesmiddag 

 
Het is nog een beetje vroeg, maar voor je het weet staat koning 

winter weer voor de deur.  

Om de wintermaanden door te komen dachten we aan een 

spelletjesmiddag in De Ligt op donderdagmiddag.  

Er is volop keuze aan spellen, gedacht moet worden aan  

kaarten, sjoelen, mens erger je niet, memory, rummi-kub en wat 

u zelf eventueel meebrengt aan spellen. 

 

Belangrijkste is ontmoeten en gezellig bezig zijn onder het  

genot van een kopje koffie / thee. 

 

Is uw interesse gewekt vul dan onderstaande strook in en 

deponeer deze in de KBO bus in de hal van De Ligt. 

 

 

 

 

 

 

=============================================== 

 

Ja, ik wil meedoen aan de spelletjesmiddag op donderdag 

 

Naam……………………………………………………………. 

Tel. nr. of emailadres………………………………………….. 
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Ons Zomerfair van KBO Brabant 

 
Zoals u al in de Ons heeft kunnen lezen organiseert KBO  

Brabant de “Ons Zomerfair” op 22 juli in Veldhoven op het  

terrein van Koningshof. 

 

Lekker slenteren langs de kramen van onze creatieve leden, 

genieten van hun ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen en 

informatie inwinnen om zelf thuis aan de slag te gaan. 

 

Op deze zomerfair exposeren KBO-leden hun creaties. Van 

breiers, houtbewerkers, schilders tot edelsmeden, keramisten, 

tekenaars en glazeniers. Er exposeren 116 exposanten.  

Ze krijgen van de KBO een podium, kraam of stand om hun 

kunsten te demonstreren of (als ze het willen) te verkopen. 

Het wordt een festijn met muziek, gezelligheid, eten en drinken 

en voorlichtingsstands. 

 

Het is alleen toegankelijk voor KBO leden, daarom moet u uw 

ledenpasje kunnen  tonen. De toegang is gratis.   

 

U kunt zich nog aanmelden voor deelname via ; 

www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair of telefonisch 

073-6444066 KBO-Brabant. 

 

Mochten de regels i.v.m. corona het niet mogelijk maken deze 

fair te organiseren krijgt u hiervan bericht. 

 

Er wordt pas op 1 juli beslist of er genoeg 

deelname is om de fair door te laten gaan. 

Zo niet, zullen we dit op onze website be-

kend maken. 
 

http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair
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Heeft u een e-mailadres ? 

En is dat ook bekend bij ons? 

Zo niet, stuur dit dan alsnog naar het redactie-

adres van de Meedenker: 

  

corriebakkers@gmail.com 
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Kijk voor de lijst met bijgewerkte activiteiten op 

www.deligtveldhoven.nl/activiteiten 

De activiteiten in het bovenstaand schema kunnen al-

leen doorgaan als er van overheidswege geen beper-

kingen zijn.  

In juli en augustus zijn we op  

maandagmiddag, woensdagmiddag  

en donderdagavond normaal open voor inloop. 

U bent welkom voor een kopje koffie/thee of een 

 drankje.  

En natuurlijk voor een babbeltje . 

Dagen gesloten 

Dinsdagmorgen 

Donderdagmiddag 
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Heb jij bestuurlijke capaciteiten? 

Kun je wat hand– en spandiensten doen? 

Het bestuur van jouw kbo kan 

nieuwe bestuursleden gebruiken!!!!! 

 

   Iets voor jou? 

 

  Meld je dan bij onze voorzitter 

  Pieter Hermsen.   06-30931591.  
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Nieuwe rubriek: vraag en aanbod. 
Hierbij denken we aan het volgende. 

___________________________________________________ 

 

Wie wil met mij eens gaan fietsen op een mooie zomerdag? 

Ik kan op di– wo– of zo-middag. 

Je kunt me bereiken op tel.nr. 123456789. 

___________________________________________________ 

Ik vindt rummi-kub heel leuk om te doen, maar heb hier voor 

wel een maatje nodig. 

Wie vindt dit ook leuk? 

Bel me op nr. 123456789 

___________________________________________________ 

Wie heeft er een recept  van heel lekkere nogatine ijstaart? 

Nu het weer zomer wordt wil ik die graag een keer maken. 

tel.nr. 123456789. 

___________________________________________________ 

Wie wil er met mij naar de zwemles? 

Alleen durf ik niet! 

tel.nr. 123456789 

___________________________________________________ 

Enz. enz.  U ziet, er kan van alles en nog wat gevraagd en aan-

geboden worden. 

Stuur uw vraag naar het volgende mailadres: 

corriebakkers@gmail.com  of stop een briefje met uw vraag of 

aanbod in de bus van het redactieadres: Don Boscostraat 70. 

Dan staat uw vraag/aanbod in de volgende Meedenker. 



26 

 

 

Kerst-kien in juni. 
Het lag in de bedoeling om de laatste kien op dinsdagmiddag 

van december 2020  extra feestelijk en spannend te maken 

voor de deelnemers. 

Goudsmederij juwelier Bommel had een dameshorloge  

geschonken om d.m.v. een extra ronde in te zetten. 

Door de corona ging dit niet door en nu is er op 8 juni 2021 

eindelijk  om gespeeld. 

Winnaar werd mevr. Trees Willems v. Zantvoort. 

 

Van harte proficiat! 

 

 

 

 

 

 

================================================ 

 

Kienen via de website. 
In de Meedenker van mei-juni was een kienkaartje gevoegd. 

Hier is één winnaar uitgekomen. 

De hr/mevr. J. van Bree. 

De gewonnen prijs wordt thuis bezorgd. 

 
Van harte Proficiat! 
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Midgetgolf. 

 

Op woensdag 9 juni zijn we wezen 

midgetgolfen in speeltuin  

Kabouterdorp. 

In totaal waren er 7 deelnemers. 

Helaas waren er op het laatste moment 

2 afmeldingen, maar die hebben toegezegd om de volgende 

keer zeker aanwezig te zijn. 

 

Vooraf samen koffie gedronken en toen naar de 18 holesbanen. 

Diegene die de minste punten scoort is de winnaar. 

Na een spannende strijd werd Hans Louwers eerste, 

Maya Thielen tweede en Toos Blokland derde. 

Het was een heel fijne ontspannen ochtend en er werd ter plek-

ke besloten om op 23 juni nogmaals te gaan golfen. 

 

Dan zal KBO Zeelst ook aanwezig zijn om de strijd met KBO 

Meerveldhoven aan te gaan. 

 

Dus mocht u alsnog zin hebben om mee te doen, 

sluit u aan op de 23e.  

                                     

  Lia Jansen. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corres-
ponderende nummer. 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onder-
huids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker ie-
mand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 
26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorte-
ken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 
37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 
week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 
51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 
kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 
66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 
71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te 
koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde 
Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 land-
bewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwis-
selende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 
28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze 
van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 
strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 spe-
ciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinaf-
scheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 om-
laag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 buste-
houder. 

 

 

                                                  Succes! 

              

     Prijspuzzel 
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OPLOSSING PUZZEL juli—augustus 
                                       ( inleveren vóór 1 augustus 2021) 

Oplossing:  
 
………………………………………………………………… 
   

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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Oplossing Prijspuzzel mei—juni. 

              Lentekriebels. 

                  Winnaar is geworden: 

 

                  Jeanne Kreijveld. 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. Proficiat. 

Nieuws van KBO Zeelst. 

 

Harry Bakkers heeft samen met  José van Lieshout op 

de web-site van Zeelst een dia-reportage geplaatst van 

(bijna) alle Maria-kappelletjes in de Kempen. 
Om deze te bekijken ga je naar onze website; 

kbomeerveldhoven.nl 

Onder de knop contact kunt dan naar het KBO blad van Zeelst 

gaan en u laten verbazen hoeveel er in allerlei soorten  in dit 

vroomse land te zien zijn. 

 

Veel kijk en luister plezier!! 
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Beste fietsvrienden,  
 

Nadat onze 4-daagse door corona  

vorig jaar niet kon doorgaan hopen we 

dit jaar wel weer van start te gaan.  

Het belangrijkste hiervoor is dat de  

horeca weer volledig open is.  

Geen horeca, geen pauzeplaatsen, 

geen 4-daagse!  

Maar... we hebben er alle vertrouwen in dat we weer van start 

gaan.  

Het wordt dit jaar de 13e editie van de Wilhelmina -Fiets-4-

daagse. Zoals altijd weer in de eerste week van de school-

vakantie. Met nieuwe en aangepaste routes in de omgeving 

van Eindhoven, willen wij ook dit jaar zorgen voor veel  

fietsplezier. 

 

Er zijn nieuwe pauzeplaatsen, voor een hapje en een drankje  

in de routes opgenomen. Wij nodigen U dan ook graag uit om 

weer deel te nemen aan onze 13e Wilhelmina fiets-4- daagse.  

 

Deze wordt gehouden van dinsdag 27 juli t/m vrijdag 30 juli 

2021. Starten is mogelijk vanaf 8.30 uur in Sporthal De Gen-

derbeemd in Gestel. 

 

Wij hopen u, met eventuele vrienden en kennissen, een fijne 

fietsweek te bezorgen.  

 

U kunt alle benodigde informatie vinden op onze website : 

www.wilhelmina4daagse.nl        Ons E-mail adres is :  

                                                   wilhelmina4daagse@gmail.com  

 

Tot ziens tijdens onze 13e fiets-4-daagse van 27 t/m 30 juli 

2021. Organisatie Wilhelmina fiets-4-daagse:  
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Bezoek Passiespelen Tegelen 

 
KBO-Brabant biedt extra korting bij het bezoeken aan de Pas-
siespelen in Tegelen. 
Seniorenvereniging KBO-Zeelst wil hier gebruik van maken en 
heeft het plan om de Passiespelen in Tegelen te gaan bezoe-
ken. En wel op zondag 15 augustus. Om voldoende mensen 
mee te krijgen kunnen ook leden van andere KBO-verenigingen 
in Veldhoven zich hiervoor aanmelden. 

We gaan – bij voldoende belangstelling – met de bus naar  
Tegelen. Hier krijgt u een kop koffie of thee met vlaai  
aangeboden.  
De voorstelling begint om 14.00 u en duurt tot ca. 15.30u.  
De prijs  voor ticket en bus zal ongeveer € 54,00 bedragen. Dit 
bij 20 personen. Als er meer mensen meegaan worden de bus-
kosten lager en daarmee de totaalprijs van € 54.00. 

Daar we eerst een inventarisatie opmaken van hoeveel mensen 
(alleen KBO-leden) er belangstelling hebben en meegaan hoeft 
u nog niet te betalen. Dit komt dan op een later moment. 

U krijgt bericht over het wel of niet doorgaan. 

Wanneer u interesse heeft meldt u zich dan zo snel mogelijk 

aan. 

De gegevens vindt u hieronder: 

Hans van Hak 

Biezenkuilen 84 

5502 PE  Veldhoven (Zeelst) 

Tel. 040 253 7843 

Email: penningmeester@kbo-zeelst.nl 

 

mailto:penningmeester@kbo-zeelst.nl
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Rijbewijskeuringen in Veldhoven. 
 

Op vertoon van uw KBO ledenpas krijgt u korting bij de  

volgende artsen: 

 

Veldhoven.   Mevrouw M.G.P.G. Elings 

 Berkt 18  5507 LN  Veldhoven 

 telefoon: 040-2301452 

Afspraken: telefonisch ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Prijs  € 30,00 

 

Via Regelzorg. De heer W. v.d. Pas. 

Keuringsadres in Veldhoven: Dorpshuis D’n Bond           

Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven 

  
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt via de 
website van Regelzorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u 
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt 
u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keu-
ringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring.  
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten 
bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van Regelzorg. 
 
Afspraak maken 
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kan-
tooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau  
088 23 23 300. 
Prijs € 37,50 
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Weekagenda wijkgebouw Sentrum’70 

Maandag 

19.30-23.00 uur   Biljarten 55+     Biljartzaal 

Dinsdag 

19.00-23.00 uur  Mondharmonicaclub    Grote zaal 

Woensdag 

 

Donderdagl 

19.30-23.30 uur  Rikken      Grote zaal 

Vrijdag 

19.30-23.00 uur  Liederenavond 1e vrijdag vd maand                      

Zondag                                                                  

12.30-17.00 uur  Voorlopig geen activiteiten op               

11.00-14.00 uur  zondag! 

HET  PENSEELTJE 

 09.30-12.00 uur           maandag t/m woensdag 

 3.00-16.00 uur  maandag t/m woensdag 

 19.15-22.00 uur  maandag, dinsdag en donderdag 

 09.30-12.00 uur    donderdag 

 

 

 

E.MAIL: SENRUM70@ONLINE.NL

            

    TEL.: 040-2545494 



37 

 

AOW eenmalig veranderen bij  

ongewild gescheiden wonen. 

Goed bericht voor veel mensen die door een verkeerde AOW-

keuze in de financiële problemen zijn geraakt.  

Herstel is nu mogelijk! 

KBO-Brabant heeft zich hiervoor hard gemaakt samen met  

toenmalig, resp. huidig Tweede Kamerlid Corrie van Brenk en 

René Peters.  

Onze gezamenlijke inspanningen worden nu beloond. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) meldt op zijn website dat 

het beleid versoepeld is: 

 

'Bent u gehuwd en woont u ongewild gescheiden van uw part-

ner? Bijvoorbeeld doordat uw partner in een verpleeghuis 

woont? Dan heeft u de mogelijkheid om uw AOW voor gehuw-

den te veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Dit is de 

hogere AOW. De keuze voor de hogere AOW kon eerder niet 

teruggedraaid worden. Dat kan nu wél, omdat wij onze beleids-

regels hebben aangepast. 

Heeft u uw AOW veranderd? Dan krijgt u een brief van de SVB. 

 

Website SVB 

Hulp nodig? KBO-Brabant heeft een team van Wlz-adviseurs 

klaar staan voor onder-

steuning. U kunt ons bel-

len als u hierbij hulp nodig 

heeft, op (073) 644 40 66. 

Vraag naar Frank van 

Rooy. Of stuur een mail 

naar  

Frank: fvanrooy@kbo-

brabant.nl.  
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KORTINGEN OP VERTOON VAN UW LEDENPAS 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid 45  
 (alleen bij sanitair) 10% 
Verhoeven Optiek Kapelstraat Zuid 6 10% 
Verhoeven Hoorcomfort, bij de aanschaf van 
 het hoorcomfortplan 10% 
Verhoeven Optiek Citycentrum 10% 
Dürlinger Schoenen Citycentrum 10% 
Prinsen Tools en Techniek Kromstraat 37 5% 
Daniëlles Kniphuis Kruisstraat 70a (alleen op do)10% 
Hedo Computers Burg.v.Hoofflaan 95A 5% 
Tuincentrum Groenrijk Polderstraat 17 5% 
ConXions Computers Meiveld 154 5% 
Bruna Kantoorartikelen Citycentrum-Passage 5% 
Typo Telecom Meiveld 80 10% 
Vegro, Thuiszorgwinkel Kastelenplein 168 Eindh. 10% 
Woningstoffeerderij Sweere Waalre 5-10% 
De Vocht Rolstoelen Kruisstraat 92 Veldhoven 10% 
Isero (was v.d. Winkel) Hurksestraat 20b Eindhoven 15% 
(Uitgezonderd: elektrische machines en accugereedschap) 

=============================================== 

CLIENTENONDERSTEUNER 

 

Mevrouw Corrie Pollemans   
Zij kan u ondersteunen bij vragen die ontstaan wanneer u een 

beroep moet gaan doen op hulp vanuit de Wet  

Maatschappelijke Ondersteuning; kan met u meedenken 

bij contacten met de gemeente of zorginstelling etc. 

U kunt haar bereiken op telefoon nr. 040 2549643, 

mobiel 06–20624306  

of per E-mail: cjmpollemans@gmail.com 
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Informatieadressen. 
 
Algemeen alarmnr. voor politie, 
brandweer en ambulance:112 
 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven 
(SWOVE)  
 
Ouderenadvies, professionnele cliënton-
dersteuning, dementie en geheugeninfor-
matiecentrum. 
Specialist voor aandacht en eenzaamheid. 
V.T.Z. vrijwillig terzijde, maaltijden en  
vervoer. 
Overige informatie omtrent welzijn, wonen 
en zorg. 
 
Burgemeester van Hoofflaan 70 
5503 BR Veldhoven 
tel:040-2540066. 
 
 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. 
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Informatieadressen: 
 
Loket Welzijn Wonen Zorg      WMO      Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven, tel:258  44 55 
Maatschappelijk Werk Veldhoven         (Lumens) 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 219 33 00 
Cordaad Welzijn,   Vrijwilligersbureau 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 253 67 89 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. 
Bureau Sociaal Raadslieden    (BSR) 
Voor vragen over wet- en regelgeving, voorzieningen en  
uitkeringen. 
Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, telefoon  253 99  59 
Geopend maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur en 12.00 
uur en van 13.30 tot 15.30 uur.  
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 
Woningstichting “thuis” 
MFA-midden: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur. Telefoon 249 99 99 
(van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak) 
Woningstichting “Woonbedrijf” 
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, telefoon  243 43  43 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur 
Verzorging en verpleging: 
ZuidZorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 230 84 08 
Oktober (RSZK) Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-245 77 95 . 
Voor meer andere zorgorganisaties contact opnemen met ge-
meente: tel: 2584455.   
Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 
Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortij-
den. (op werkdagen geopend van 17.00 tot 08.00 uur, in het 
weekend en op feestdagen de hele dag geopend)                  
Altijd van te voren bellen.  
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, telefoon   0900-123 20 24 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, Postbus 7777, 5500MB Veldhoven, tel. 888 80 00 
Ontmoetingscentrum De Ligt 
Ligt 157, 5503 CA  Veldhoven. Telefoon 254 78 26 
 


