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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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Van de Voorzitter. 

 

Het lijkt erop dat de corona pandemie op een einde 

loopt. 

Activiteiten zijn weer van start gegaan en ook dagreizen beginnen 

weer. 

7 oktober komt er een ledenvergadering en ben ik na verschillende 

jaren voorzitter te zijn geweest aftredend en niet herkiesbaar. 

Wel kan ik nog  meewerken voor kleine karweitjes en houd ik de 

ledenmutaties bij, bezoek nieuwe leden en wat het bestuur vraagt 

om te doen. 

We hopen dat er toch enkele nieuwe bestuursleden komen zodat 

het niet op enkele mensen aankomt.  

 

Met plezier heb ik de KBO geleid met enkele hoogtepunten.  

Het 50 jarig en het 60 jarig bestaan en de Sinterklaas en Kerst-

feesten met zang. Maar ook op alle andere activiteiten kijk ik met 

voldoening terug, zoals promotie bijeenkomsten en in deze tijd toch 

leden motiveren om door te gaan. 

Voordeel was dat er goede medebestuurders veel taken op zich 

namen.  

We willen toch dat er enkele jongere mensen in de vereniging op-

staan! 

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat U in mij heeft getoond. 

Groet, Pieter Hermsen. 
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Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk 

te gebeuren met inlevering van het ledenpasje 

voor 31 december van het lopende jaar. 

Nieuwe leden. 

Mevr. C Camps. 

De heer Peter Dielemans 

Mevr. Caty Dielemans v. Pelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden leden in Juli. 

Mevr. Dilis—Crooymans. 

De hr. Ad Mennen. 

Wij wensen hun naasten veel 

sterkte met dit verlies. 
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Waarom? 
Wordt je beheerder van de Ligt ? 

Eind juni: hiep, hiep, hoera: in Ontmoetingscentrum De Ligt 

mogen weer activiteiten plaats vinden, weliswaar met inacht-

neming van de 1,5 m afstand. Ik maakte daar  een afspraak 

met Ton en Hetty Govers, de beheerders van  Ontmoetings-

centrum De Ligt, die in juni 2019, na een inwerkperiode, deze 

functie hebben overgenomen. Heel enthousiast zijn ze aan het 

werk gegaan.  

De verenigingen en activiteitengroepen voelden zich al vlug 

heel vertrouwd bij hun functioneren, dat heb ik zelf in mijn 

toenmalige functie mogen ervaren.  

De verschillende lockdowns in de afgelopen tijd zetten wel een 

domper op hun enthousiasme en financiële mogelijkheden. 

Grote uitgaven werden niet gedaan, reparaties of noodzakelijk 

onderhoud wat Ton zelf kon doen werden wel uitgevoerd.  

Hetty doorkruiste menigmaal het gebouw met stofzuiger en 

doek enz. 

Gelukkig was de gemeente ook coulant en werd er geen huur 
afgeschreven. Af en toe waren er gelegenheden dat men van 
de accommodatie gebruik maakte zoals bij de covid  
vaccinaties door de huisartsen, die meer ruimte of een langere 
loopweg nodig hadden. 
De administratie moest natuurlijk ook bijgewerkt worden         

De vraag waarom Hetty en Ton voor deze functie  

solliciteerden, moest natuurlijk gesteld worden. 

De mogelijkheid kwam op het goede moment.  

Toen Ton vroeg (62 jaar) met pensioen ging, was het wel even  

moeilijk om de vrije tijd in te vullen. Ton en Hetty, die altijd al 

sociaal ingesteld waren, verhuisden naar een woning in De Ligt, 

waar Hetty vlug gastvrouw werd in het ontmoetingscentrum.  



9 

 

Ton kwam daarna automatisch ook meer in het gebouw en 

zag zaken die gerepareerd moesten worden of wellicht ge-

makkelijker konden worden gemaakt.  

Jan Tittel gaf hem de mogelijkheid om dat te doen. Hans vroeg 

hem ook om hulp bij een moeilijk klusje. Ton is als het ware 

opgegroeid met computers, kent veel programma’s die hij kan 

installeren zodat er ook daar nu veel geautomatiseerd kon 

worden en dus tijd kon worden bespaard. Zo werd Ton, net als 

Hetty ook  vrijwilliger bij De Ligt  

De leidinggevende functies die hij in zijn werkzaam leven had, 

helpen hem nu bij dit vrijwilligerswerk. Het dichtbij wonen is 

ooit een nadeel maar de voordelen zijn groter vinden zij, de 

dankbaarheid van de mensen is een grote beloning. 

Met de gastvrouwen hebben ze in de Corona tijd ook contact 

gehouden, velen werken er al een lange tijd, de oudste is zelfs 

86 jaar, de jongste 60. Nieuwe medewerk(st)ers zien ze graag 

komen. De gastvrouwen vinden het fijn om een vaste dag

(dagdeel) toebedeeld te krijgen en ook een complimentje doet 

goed..  

Er komen best wat aanvragen voor het gebruik van de zaal, 

zoals voor ‘n inburgeringscursus (totaal onderwijs) en ook voor  

een cursus die eerst in de Parasol plaats vond. 

Alle aanvragen kan Ton niet positief bevestigen; De Ligt moet 

zeker open blijven voor de ouderen die even een praatje willen 

komen maken. 

De inzet en ambities van het paar verwoordt Ton aan het ein-

de van het gesprek:  

Iets goed doen is in het begin niet moeilijk, om het goed te 

blijven doen kost veel moeite! 

Ton en Hetty heel veel succes verder!. 

 

Lies Schoofs (5 juli 2021)  
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Jarigen in sept: 
 
Mevrouw C.  Aarts-Gottenbos 

Mevrouw H.  Bergmans 

Mevrouw E.  Blom-Lamers 

De heer   J.   Boesten  

Mevrouw A.  Boorsma-Emmerik 

De heer   C.  Brankaert 

De heer   P.  de Brouwer  

Mevrouw H.  de Graauw-Willems 

Mevrouw A.  Groenen-Eikemans 

Mevrouw E.  van Hees-Visser 

Mevrouw J.   van den Hurk 

Mevrouw J    Kerkhof 

Mevrouw G.  Koenen-Snel 

Mevrouw W. Koning-Blok    

Mevrouw F.  van Kuringen-de Wit 

Mevrouw W. van Lierop-van Rooij 

De heer   H.  van der Linden 

Mevrouw A.  Luijendijk-Leget 

De heer   A.  Moes 

Mevrouw M. Nas-Dillen 

De heer   G. Nouwens  

Mevrouw J.  Paulussen-Maas 

De heer   F. Peters   

De heer   A. Peters 

De heer   G. Pril 

De heer   L.  Scharpach                  

Mevrouw N. Smit-van Varik 

De heer   A. Sprengers  

Mevrouw P.  v.d.Ven   

              

 

 

Mevrouw C. Verhappen 

Mevrouw M. Verhoeven-Smets                              

Mevrouw M. de Wit-Bakermans 

Mevrouw  A. de Wit 

 

Een extra dikke proficiat 

voor mevr. van der  

Velden—van der Velden. 

Zij is in aug 92 jaar ge-

worden, maar stond niet 

in het overzicht  

vermeldt. Met excuus!  
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Jarigen in okt: 

 

Mevrouw  P. Asveld-v.d. Kerkhof 

Mevrouw G. Bakkers-Foederer 

Mevrouw H. v.d. Berg-van  

    Dommelen 

Mevrouw A. Berger-Hermsen 

De heer   J. de Brie 

Mevrouw G.de Brouwer-  

            Hermens 

Mevrouw M. Corthouts 

De heer   M. Dillen 

De heer   P. Eliëns 

Mevrouw G. Groenen-Tönissen 

De heer   A. van der Heijden 

Mevrouw F. van Hemert-van  

                    Gestel 

De heer  J. Kanen 

Mevrouw M. van Keulen-de        

             Backer 

De heer  R. Lewis 

De heer  J.  Louwers 

Mevrouw H. Manders-     

            v.d.Velden 

De heer   P. Meulendijks 

Mevrouw R. Mulders-v.d.Heijden 

 

 

 

 

Mevrouw  T. Pero 

Mevrouw  A. Reniers-van de       

             Heuvel  

Mevrouw J.  Slegers-Gruyters 

Mevrouw N. Smets-Jooren 

Mevrouw J.  Steenbergen-  

        Nijssen 

Mevrouw M. Stoop-Vennix 

Mevrouw M. Vermeijlen 

Mevrouw A.  Versantvoort- 

                    Brekelmans 

Mevrouw J.  van Weert-     

      Kuypers 
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Hier komt de nieuwe advertentie van  

Daniëlle’s 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. 

Houd er rekening mee dat de mondkapjes nog  

verplicht kunnen zijn in de bus. 
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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 maandag van  

14.00 t/m 16.00 uur 

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 spelletjes op maandagmiddag. 

 

Naam……………………………………………………………. 

 

Tel. nr. of emailadres………………………………………….. 
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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 

 

                         Diamanten bruiloft. 
 

Op 19 september hopen Jo en Albert van Eerd – van Boxtel 
 hun 60 jarig huwelijk te vieren. 

Wij wensen het bruidspaar een hele fijne feestdag!! 
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Kijk voor de lijst met bijgewerkte activiteiten op 

www.deligtveldhoven.nl/activiteiten 

De activiteiten in dit  schema kunnen alleen doorgaan als er 

van overheidswege geen beperkingen zijn. 

  

ACTIVITEITEN “De Ligt”  en KBO  

Wo 1 sep PVGE bridge ledenvergadering 

Do  2 sep KBO verkoop busreis 

Vr 3 sep Nieuwe band vrijwilligers bijeenkomst 

Wo 15 sep KBO busreis  

Wo 15 sep KVB Meerveldhoven 

Do 16 sep Zichtbaar ledenmiddag 

Do 7 okt KBO ledenvergadering 

Di 12 okt KBO Euromodeshow 

Wo 20 okt KVB Meerveldhoven 

Di 21 okt Zichtbaar ledenmiddag 

Zo 24 okt KBO muziekmiddag 

Do 28 okt PVGE Ledendag 

Zo 31 okt suikerzakjesbeurs  
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Donderdag 7 oktober 2021 bijeenkomst in  

De Ligt aanvang 14.00 uur. 

Zaal open om 13.30, toegang GRATIS, maar 

 let op . . . vol = vol (75 personen). 

Door de coronapandemie, de lock-downs en de vele 
door de regering opgelegde beperkingen hebben we 
als KBO Meerveldhoven/D’Ekker in de jaren 2020 en 
2021 geen bijeenkomsten kunnen en mogen houden. 
 
Dus ook geen ledenvergaderingen waar we o.a. de 
jaarrekeningen, de begrotingen, de vele geplande  
KBO activiteiten, de bestuursaangelegenheden, de  
ledenmutaties, enz., enz., konden presenteren.  

We hebben als bestuur geprobeerd om u toch  
enigszins op de hoog te houden via De Meedenker. 

Daarin kon u in het kort de nodige informatie lezen die 
meestal op de ledenvergaderingen wordt verteld of via 

het scherm wordt vertoond. 

We presenteren een korte ledenvergadering en bieden 

u aan de film over Veldhoven die gemaakt is in het  

kader “gemeente Veldhoven 100 jaar”. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee met een 

speciaal gebakje, aangeboden door de gemeente 

Veldhoven en een consumptie in de  

pauze, aangeboden door uw KBO, bieden wij u een 

interessante middag aan. 
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Programma:  

Opening vergadering met koffie/thee en gebakje  

Woordje i.v.m. Veldhoven 100 

Documentaire film Veldhoven 100 deel 1 

Pauze met consumptie naar keuze 

Documentaire film Veldhoven 100 deel 2 
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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: 

___________________________________________________ 

 

Laatste oproep!!!!!! 

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. …………. 

__________________________________________________ 

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

een maatje nodig. 

Wie vind dit ook leuk? 

Bel me op nr………………….. 

__________________________________________________ 

Wie heeft er een recept  van heel lekkere nogatine ijstaart? 

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

tel.nr……………………………. 

___________________________________________________ 

Wie wil er met mij naar de zwemles? 

Alleen durf ik niet! 

tel.nr……………………………….. 

___________________________________________________ 

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. 
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Bedevaart naar de Weebosch. 

Donderdag 14 oktober 2021 gaan we weer ter bedevaart naar de 

H.Gerardus Majella in de Weebosch. 

Ons eigen Dameskoor o.l.v. Ine van Beek en orgel Piet Zeegers, 

verzorgen de muziek. 

De H. Mis met relikwie (overblijfsel van Heilige) uitstalling begint 

om 11.00 uur . Voorganger Pastoor Fr. As.  

Na de H. Mis eten we onze boterhammen op en de KBO schenkt 

aan al onze  

deelnemers een lekker bord erwtensoep tegenover de kerk. 

Met de fiets vertrekken we om 8.45 uur vanaf De Ligt en met de 

auto om 9.30 uur ook vanaf De Ligt, Ligt 157 Veldhoven. 

Heb je GEEN VERVOER: vul dan onderstaand strookje in of bel Leo 

van Keulen 040-2539567 en je kunt tegen betaling van € 2,50 

aan de chauffeur meerijden. 

Het strookje in de oranje bus in de hal van De Ligt deponeren. 

Ook als je zelf rijdt willen we het graag weten i.v.m. erwtensoep. 

Opgavestrook 

Naam _________________________ 

Adres__________________________ 

Telefoon_______________________ 

Gaat graag mee naar de Weebosch! 

Met de fiets ja/nee 

Met eigen auto en wil wel/niet iemand meenemen. 

Heeft geen vervoer en wil met iemand meerijden. 

DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. 
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In ,,De Ligt” Ligt 157 Veldhoven. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Entree € 5,00 incl. kopje koffie/thee, in de  
pauze een gratis consumptie. 

KBO  Meerveldhoven/D’Ekker 

organiseert  

zondag 24 oktober een 

muziekmiddag 

m.m.v.  
 

Blaaskapel die Stalfreunde. 
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     Prijspuzzel 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 
het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke 
pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 
Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 mo-
torschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige 
vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 
domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 
vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghar-
tige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 
48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ont-
kenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel 
v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 
lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of 
laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 
4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 
uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 
strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 
18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 
28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Am-
sterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 38 ijzer-
houdende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 
schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spellei-
ding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 
56 tijdperk 58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 
karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 on-
der andere. 
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OPLOSSING PUZZEL sept—okt. 
                                       ( inleveren vóór 6 oktober 2021) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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Oplossing prijspuzzel   juli—aug. 

                   Gazonmaaier !!! 
 

Winnaar is geworden   

Ella van Laarhoven 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. 

 

                                    Proficiat!!! 
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Kienen via onze website: kbomeerveldhoven.nl 

Vanaf 4 sept. gaan we weer 6 weken lang iedere week een 

reeks kiengetallen publiceren via onze website en dat dus 6x 

iedere volgende zaterdag.  

De laatste publicatie is op 9 okt. 

Indien u een volle kienkaart heeft deze graag inleveren in de 

brievenbus van de Ligt, voor 13 okt. De nummers worden dan 

ook gepubliceerd in het Veldhovens Weekblad van 6 okt. 

Schrijf wel uw naam, adres , tel.nr ,e.v. mailadres op de achter-

kant van het kienkaartje, zodat wij u kunnen vinden om de ge-

wonnen prijs te bezorgen. 

Het benodigde kaartje vindt u in het midden van deze Meeden-

ker. 

Wij zullen de uitslag bekend maken in de Meedenker van  

nov.-dec. en natuurlijk op onze website. 

Www.kbomeerveldhoven.nl 

Heeft u zelf geen computer, dan is er vast wel iemand in uw 

omgeving om u hier mee te helpen. 

Ga in het menu naar de activiteit kienen en daar vindt u de 

nummers 

Veel succes!!! 

Bij e.v. vragen kunt u contact opnemen met Lia Jansen. 

tel. 06-16663068 

Of: liajansen6@upcmail.nl 
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 Fietsen in sept. en okt. 
Vertrek vanaf de Ligt, 13.15 uur. 

 

2   sept. via Borkel over de Malpie. 

 

9   sept. via Knegsel naar Hapert. 

 

16  sept. Oerle, Wintelre, Vessem. 

23  sept. Valkenswaard. 

 

30  sept. Eersel, koffie op de markt. 

 

7     okt. Eindhoven Airport. 

 

14 okt. Laatste fietstocht van het jaar. 

Op bedevaart naar de H. Gerardus in de  

Weebosch. 

Zie pag. 26 voor ver-

dere informatie. 

 

Dit alles alleen als het 

mag, anders normale  

fietstocht op die dag. 

 

       De fietscommissie. 
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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 

10.00-12.00 uur  Line-dance  m.i.v. 2 sept.    Grote zaal 

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                 
11.00-14.00 uur  

 

HET  PENSEELTJE 

 09.30-12.00 uur           maandag t/m woensdag 

 13.00-16.00 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 
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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% 
Coppelmans tuincentrum Sondervick 17/19 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. 
 
 
 
 



40 

 

 

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, tel.040-2660505 
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 
 


