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Van de redactie. 

Beste mensen, dit wordt de laatste Meedenker die ik  

voor u maak. 

M.i.v. het nieuwe jaar gaat Ben van den  Braken deze 

taak van mij overnemen, waarbij ik hem de eerste tijd 

nog wel zal assisteren. 

Ik wil u van harte danken voor de positieve reacties 

die ik van u kreeg de laatste 2 jaar en wens Ben veel 

succes voor de toekomst. 

Met vriendelijke groet,  Corrie Bakkers. 
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Van de voorzitter. 
 
Het jaar 2021 zit er weer bijna op. Een moeilijk jaar waarin corona 

en de maatregelen daaromheen een grote rol speelden.  

Veel activiteiten konden helaas geen doorgang vinden.  

Gelukkig zijn de meeste maatregelen enigszins versoepeld en mo-

gen we weer iets meer, maar wel met de inmiddels beroemde  

QR-code op telefoon of op papier. Best lastig, zeker voor ouderen 

om dat allemaal te regelen. Gelukkig zijn er nog actieve en fitte  

ouderen die het een en ander zelf kunnen regelen en hebben an-

dere kinderen en/of kleinkinderen die hen actief kunnen helpen de 

zaakjes op orde te krijgen. Het is en blijft een heel gedoe. Wel is 

het goed en prettig dat we in De Ligt zonder  QR-code en negatief 

testbewijs binnen mogen. 

In De Ligt geldt: je bent gevaccineerd, hebt een negatieve corona 

test of je hebt corona gehad.  

Binnen verenigingsverband kunnen we elkaar weer in de binnen-

ruimtes ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en koffie of een 

drankje drinken. De leden van onze vereniging hebben de verant-

woordelijkheid om naar eer en geweten en met gezond verstand te 

handelen waarbij als stelregel telt:  

RESPECTEER ELKAAR EN GEEF ELKAAR DE RUIMTE. 

Bij speciale activiteiten gaan we toch controleren. 

Genoeg over corona.  

Dank zij een ledenwerfactie hebben zich diverse nieuwe leden aan-

gemeld, we hopen dat enkelen van hen zich geroepen voelen om 

ook actief deel te nemen aan organiserende en/of bestuurlijke  

acties. Nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom in onze KBO-

afdeling. 

Omdat de documentaire over Veldhoven 100 ruim 2 uur duurde 

hebben we de ledenvergadering moeten laten vervallen wegens 

tijdgebrek. Wellicht kan deze in 2022 weer plaats vinden. 

Groet, uw straks afscheidnemende voorzitter Pieter Hermsen 
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Beste Fietsers, 

Het seizoen zit er weer op. 

We hebben prachtige routes gereden door de Kempen en om-
streken en twee avondritten waarvan een naar Bergeijk waar 
we de kunst in het ploegpark hebben  
bekeken. 
Dit jaar heeft Leo met behulp van enkele 
mensen de routes uitgezet en gereden. 

Ook heeft Leo de bedevaart naar de  
Weebosch geregeld, waar het dameskoor  
weer mooie liederen heeft gezongen.  
Pastoor As heeft de dienst voor gezeten. 
                   

 

                                                                Nieuwe fietsbrug 

                                                                Westerhoven. 

Film Veldhoven 100 

7 0ktober hebben we eindelijk weer 

een middag in de Ligt kunnen  

organiseren na de corona stilte.             

Een filmvoorstelling over Veldhoven   

100 jaar met gratis gebak en koffie van  

Gemeente Veldhoven. 

De filmmaakster Moniek was ook aanwe-

zig . 

Het was een heel boeiende middag.                                                    
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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. 

 
Mevrouw Marianne Hogervorst. 

De heer   Jan Neggers. 

De heer   Theo Michelbrink. 

Mevrouw C. Verhoef - de Jong. 

Mevrouw  Marietje Strijbosch. 

Mevrouw  Diny Vermeulen. 

Mevrouw  Maria v.d.Wiel-v.d.Biggelaar. 

Mevrouw  R.van der Bas. 

De heer     Henk Iding. 

Mevrouw  Joke Iding-van Swaemen. 

 

 

 

Overleden leden . 
Mevrouw Aarts - Gottenbos 

Mevrouw V.d.Mierden-Evers 

Mevrouw T.Saedt-van Bragt. 

 

Wij wensen hun naasten veel 

sterkte met dit verlies. 
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Waarom? 
Deze keer stel ik de bekende vraag aan Harrie v.d. Weyden tij-

dens een vrolijk en gezellig gesprek dat ik met hem en zijn 

vrouw Miet mocht hebben. Miet is de goede hulp omdat Harry 

niet meer goed hoort. Ik kwam hier in de Jaspersstraat ook heel 

wat te weten over de geschiedenis en de mensen van  

Meerveldhoven. 

Bij velen is Harrie nog bekend in zijn rol als de leuke hulpsinter-

klaas die jarenlang in het laatste weekend voor 5 december op 

het paard door de Meerveldhovense straten reed. Hij werd dan 

vergezeld door verschillende lenige zwarte pieten die de beken-

de snoepbuil uitdeelden aan de gelovige en andere kinderen. 

De kleintjes mochten bij hem op het paard,waarbij soms de ou-

ders het leuker vonden dan de kinderen zelf, maar de Sint had 

het talent om de wat angstige jeugd vlug gerust te stellen. 

Harrie werd 65 jaar geleden, een jaar voor zijn trouwen,   door 

de toekomstige schoonvader gevraagd om lid te worden van 

het sinterklaascomité, dat bovenstaand gebeuren nog steeds 

organiseert. Hij begon zijn carrière daar als zwarte piet, De ket-

ting, die toen bij het outfit van een piet, hoorde, ligt nog op zol-

der. Wat plagerijtjes uithalen bij de “stoute” kinderen was koren 

op Harries molen. 

Hij vond het geweldig om  iets voor de kinderen te betekenen 

en besloot om bij het comité te blijven. 

Toen de toenmalige sint zich te oud voelde, mocht hij die opvol-

gen en hield dat ca 40 jaar vol.  Zijn knechten bleven hem ja-

renlang trouw en Miet waste en streek de kleding ook trouw. 

Het was ieder jaar weer genieten, en nu schitteren zijn ogen 

nog als hij aan die tijd terugdenkt. 

Er kwamen in de sint tijd nog vele andere zaken bij: de bezoe-

ken op school, de huisbezoeken zoals bij een familie waarbij hij 

25 jaar uitgenodigd werd. Er was dan een groot aantal kinderen 

aanwezig, zelfs een baby die met fles en al,  op de schoot van 

de sint werd neergezet.  
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Ik zag de bokaal die hij kreeg bij zijn zilveren komst. Hij bezocht 

zeker 10 jaar de mensen in de Merefelt,  was 10 jaar de officiële 

Sint in gemeente Veldhoven, liep dan verschillende jaren door 

het City centrum en ging naar gehandicapten bijeenkomsten. 

Toen pastor Frits de Meerveldhovense pastoor was, kwam hij 

na de “laatste mis” de kerk in om de cadeautjes die de kinderen 

meegebracht hadden voor kinderen die het niet zo goed had-

den, in ontvangst te nemen. 

Ja, ja sint Harrie stond dan achter de preekstoel!  

Vele dagen was hij in die tijd, van ‘s middags tot ’s avonds laat 

in touw, nam vaak een snipperdag, maar van de Groof, zijn 

werkgever, kreeg hij voor het ziekenbezoek vaak een middag 

betaald verlof. 

De mooiste tijd was met zijn vaste chauffeur Louis Verwimp. 

Meestal kreeg hij hetzelfde paard, maar toen er eens een ver-

vanger moest komen liep dat minder goed af. Het paard was 

een andere rijstijl gewend en de sint lag in de Broekweg opeens 

op de grond. Gelukkig liep het goed af.  

Toen het vaste paard niet meer beschikbaar was, was de sint 

tijd voorbij en “tippelde” Harrie voortaan  mee in het gezelschap. 

Hij houdt ook heel veel van tuinieren, zijn tuin is prachtig, en hij 

werkte o.a. jarenlang als vrijwilliger op het kerkhof, was daar 

ook de coördinator van het hele gebeuren. 

Harrie is thuis nog erg actief, 

onlangs repareerde hij nog een 

paar tuinbanken. 

Een tip die hij kreeg toen ie-

mand rode wijn op zijn sint kle-

ren knoeide: met jonge jenever 

gaan de vlekken helemaal weg.     

Lies Schoofs 
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Jarigen in november: 
 

Mevrouw C. Bakkers 

Mevrouw S. Beerens- 

    van der Veen 

De heer   H. Beumer 

Mevrouw M. van de Boogaard- 

             van Gemert 

De Heer   T. Bressers 

De heer   J.  van de Broek 

Mevrouw M  van den Broek- 

    van Vlierberghe 

De Heer  W. Deckers 

Mevrouw W. Diepens-Crooijmans 

De heer   C. Hampe 

Mevrouw M. Hesemans-Bijnen 

Mevrouw N. Huijbregts -v.d. Rijt  

Mevrouw  S  Huisman-Beekx  

Mevrouw  A. Van Kempen-  

             v.d..Berg 

De heer   H.  Lathouwers 

Mevrouw M. Mulders-Bakker 

Mevrouw J.  Pomp 

De heer   H. van Roosmalen 

Mevrouw A. Smits-Diepens 

Mevrouw A. van Straten-Faasen 

Mevrouw M. Tiersma-Tempelaars 

De Heer  J.  Ubachs 

Mevrouw M. van der Velden-                                                                           

                     van de Berg 

De heer   B. Weemers 
Mevrouw J.  Weemers-Reemers 

Mevrouw A.  van de Weijden 

Mevrouw N.  van Zon-Baetsen 

             

 

 

 

 

   Prettige verjaardag! 
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Jarigen in december: 
Mevrouw A. Bekers-Nouwens 

De heer   P. Beukeboom 

Mevrouw P. v.d. Broek-v.d. Looy 

Mevrouw A. Dankers 

De Heer  G. Donkers 

De heer   J. Graus   

Mevrouw E. ten Haaf 

Mevrouw S. Heinemans-Manders 

Mevrouw J.. Hendriks- Teigeler 

Mevrouw  H. Hendrix-Diepens 

De Heer   B. Hermsen 

Mevrouw  M. de Jong-Brugmans 

Mevrouw  E. van Keulen- 

     van Eeten 

Mevrouw  M. Kleiweg- 

     van den Berg 

Mevrouw  D. Klomp– Lamers 

Mevrouw  A. Kreijveld-Rommelse 

Mevrouw  C. van der Kwast 

De Heer   L.  Loijen 

De Heer   P.  van Loon 

Mevrouw W. Louwers-van Hees 

Mevrouw  H. Oosterbosch- 

     van Dooren 

Mevrouw  H. Pijnenburg-de Vaan 

De Heer   R. Pons 

Mevrouw  C. Rijntjes-Timmering 

Mevrouw  C. Sengers-Braken 

Mevrouw  M. Tegelaers-Vastré 

Mevrouw   C. Verhoeven-Kijzers 

Mevrouw.  G. de Vries 

Mevrouw   M. van der weijden- 

                      Timmers. 

 

 

 

 

 

 

       Nog vele jaren! 
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Hier komt de nieuwe advertentie van  

Daniëlle’s kniphuis. 

Zij zijn verhuisd naar Kruisstraat 70 a. 

tel.nr. 040-2300777 
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De winnaars van het online kienen; 
 
Mientje van Vugt 
Cobie Ubachs 
Jeanne Kreijveld – Rommelse 
Ria van Lierop 
Mevr. W.C. v.d. Toolen – Stoop 
Mw. Paulussen 
Dhr. Theo Bakkers 
F. Vroomen 
Nelly van Stratum 
 
 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met de  
gewonnen prijs. 
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Spelletjesmiddag 

Op maandag 4 oktober hadden we onze eerste spelletjesmid-
dag, het was een hele gezellige middag die zeker voor  
herhaling vatbaar is. 

We begonnen met een kopje koffie, daarna werd er gesjoeld, 
een kaartje gelegd of gewoon een praatje gemaakt. 

De spelletjesmiddag wordt de komende tijd iedere eerste  
maandag van de maand gehouden. 

Ik hoop jullie allemaal weer te zien op op maandag 1 november 
en 6 december. 

  

Groet Lia Jansen 06 1666 3068 
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Reisverslag van dagtocht : Geef me een roosje! 

Na een lange periode waarin vanwege de corona geen activiteit 

mogelijk was, konden we eindelijk weer een reisje met de bus 

gaan maken en wel naar de rozentuinen in Velden. 

Om 9.15 uuur vertrokken we vanuit Meerveldhoven met   

26 personen richting Limburg. 

Daar aangekomen stond de koffie/thee al voor ons klaar, met 

natuurlijk Limburgse vlaai er bij. De 2
e
 kop werd aangeboden 

door de uitbater van het hotel. 

Daarna vertrokken we voor een interessante rondrit door de 

streek. 

Onze chauffeur, Izidoor genaamd, gaf een geweldig duidelijke 

uitleg over vooral de vele tuinderijen die we passeerden. 

Voor veeteelt is de grond in dit gebied niet geschikt, zodat men 

automatisch bij de tuinderij en ook glastuinbouw uitkwam. 

 

Na de rondrit keerden we terug naar het hotel om te genieten 

van een voortreffelijke lunch, natuurlijk met kroket, want zonder 

deze is de lunch voor de KBO mensen niet compleet. 

Daarna zijn we naar de rozentuin gegaan waar we een film over 

de kweek van rozen hebben bekeken, om dan te voet door de 

tuin te gaan dwalen om  met eigen ogen te kunnen zien hoe 

prachtig een roos zich ontwikkeld tot de bloem zoals wij deze bij 

de bloemist kunnen kopen.  

Vooral de diversiteit van de vele soorten maakt dat het steeds 

weer de moeite waard is om deze busreis  te organiseren. 

Als laatste kregen we een heerlijk ijsje aangeboden en toen de 

bus weer in, richting Deurne , waar ons diner klaarstond als  

afsluiting van deze leuke dag! 

Ik mag gerust zeggen dat er weer genoten is van dit dagje uit. 

Een medereiziger.  
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 Kijk voor de lijst met bijgewerkte activiteiten op 

www.deligtveldhoven.nl/activiteiten 

ACTIVITEITEN “De Ligt”  en KBO  

2 nov KBO bestuursvergadering 

Za 6 nov geen kienen i.v.m. zwemclub “t Zeepaardje 50 jaar 

ma 8 nov Zichtbaar bestuursvergadering 

Wo 10 nov bewegen voor ouderen ander locatie  

Wo 10  nov club coachesvergadering  

Wo 10 nov KBO kaartverkoop Sinterklaas en Kerstdiner 

Za 13 nov Ligt Effect bindingsavond 

Wo 17 nov KVB Meerveldhoven Ledenavond 

Do 18 nov Zichtbaar Ledenmiddag 

Za 20 nov Sub Umbra binding dag 

Do 2 dec KBO Sinterklaas 

Za 11 dec geen kienen i.v.m. SNL ‘d Ekker ledenmiddag 

ma 13 dec Zichtbaar bestuursvergadering 

Wo 15 dec KVB Meerveldhoven Ledenavond 

Do 16 dec Zichtbaar Ledenmiddag 

17 dec KBO Kerstdiner 

18 dec KBO Kerstdiner 

Zo 19 dec PVGE Ligtklanken Kerstconcert 

Fijne feestdagen en een gezond 2022  

op 3 januari zijn we weer open om onze  

gasten te ontvangen 

 

Laatste week van december is De Ligt gesloten. 
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Open brief aan de leden van de tweede kamer. 

Koopkracht van gepensioneerden: twee roze olifanten in de 

(Tweede) Kamer. Heel Nederland heeft een prijs betaald voor 

de financieel-economische crisis die in 2008/2009 begon. 

 Maar waar de meeste crisismaatregelen uit die tijd al lang zijn 

beëindigd, hebben de opeenvolgende kabinetten van premier 

Rutte (VVD�CDA; VVD-PvdA; VVD-CDA-D66-CU) de schade 

voor gepensioneerden gewoon onafgebroken laten oplopen. 

Inflatie zonder compensatie is een sluipmoordenaar voor de 

koopkracht. De pensioenen zijn non-stop en genadeloos aan-

gepakt, terwijl de reserves van pensioenfondsen juist tot astro-

nomische hoogte zijn gestegen.  

Daar bovenop kwamen de discriminerende heffingskortingen. 

Werk, werk, werk klinkt het nu al jaren in Den Haag; aan ”Een 

leven lang gewerkt” hebben de meesten van u duidelijk minder 

boodschap. 

 Neem David van de Brink, een weduwnaar van 77 jaar uit Den 

Haag. Twaalf jaar geleden is hij met pensioen gegaan, na 44 

jaar te hebben gewerkt als vrachtwagenchauffeur en later als 

buschauffeur. Hij heeft een AOW voor alleenstaanden van circa 

1.300 euro bruto per maand en een aanvullend pensioen van 

700 euro bruto per maand. Door de bevriezing van pensioenen, 

is David sinds 2009 elk jaar ongeveer 2% inflatie compensatie 

kwijtgeraakt. Het minimumloon is wel verhoogd en zijn daaraan 

gekoppelde AOW ook. Maar David heeft 0% verhoging van zijn 

aanvullend pensioen gekregen en dat scheelt hem inmiddels al 

150 euro per maand, of 1.800 euro per jaar. 

 Net zoveel als de schade die David inmiddels ondervindt van 

de bevriezing van de aanvullende pensioenen.  

Als volksvertegenwoordigers lijkt u de twee roze olifanten in de 

Kamer niet te (willen) zien, ook al hebt u ze daar zelf ooit hel-

pen neerzetten. 
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Maar daarnaast hebben de kabinetten van Mark Rutte met 

steun van uw Tweede Kamer nog een andere sluipmoordenaar 

voor de koopkracht van gepensioneerden ingezet: de ontwikke-

ling van heffingskortingen, korting op belasting dus. Sinds het 

lenteakkoord van 2012 is de maximale arbeidskorting voor wer-

kenden met bijna 2.600 euro omhoog gegaan. Gepensioneer-

den zijn afgescheept met een verhoging van de ouderenkorting 

met 940 euro. Een verschil van 1.500 euro per jaar. Dat is bijna 

net zoveel als de schade die David inmiddels ondervindt van de 

bevriezing van de aanvullende pensioenen. Als volksvertegen-

woordigers lijkt u de twee roze olifanten in de Kamer niet te 

(willen) zien, ook al hebt u ze daar zelf ooit helpen neerzetten. 

Maar voor onze David veroorzaakten deze giganten een voort-

durende en jaarlijks groeiende koopkrachtkloof die thans al is 

opgelopen naar 1.800 + 1.500 = 3.300 euro per jaar ten opzich-

te van zijn nog werkende oud-collega op de stadsbus; 3.300 eu-

ro op een bruto jaarinkomen van nog geen 25.000 euro! Het 

pensioenakkoord belooft compensatie na 2027. 

 De nu 77-jarige David hoopt dat hij er dan nog bij is.  

 

’s-Hertogenbosch, Prinsjesdag 2021 KBO-Brabant, 

zelfstandige seniorenvereniging van 125.000 leden. 

 

Roze olifant  1. 

12 jaar 0% indexatie van aanvullend pensioen.  

Roze olifant 2. 

Discriminatie gepensioneerden via heffingskortingen. 
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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 een van de bestuursleden. 

Zei kunnen u er alles over vertellen. 



25 

 

 



26 

 

 

Viering Sinterklaas. 
 

Donderdag 2 december in de Ligt. 

Aanvang 14.uur. 
 

Zaal open 13.30 uur. 

 

Gratis bingo met enkele mooie  prijsjes. 

 

U wordt aangeboden: 1xkoffie/thee met banketstaaf,1x 

consumptie in de pauze, strooigoed in bakjes op tafel, 

chocolade letter en natuurlijk de snacks. 

Kosten p.p. € 7,00. 

 

Kaartverkoop in de Ligt op 10 november om 

14.00 uur 
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  Viering Kerst. 

  Vrijdag  17 december en 

   Zaterdag 18 december 

 

In de Ligt aanvang :16.30 uur 
 
Gezellige sfeervolle Kerstviering met  

bij binnenkomst koffie of thee met 

kerstliederen. 

  

Glühwijn en drankje naar keuze. 

  

Met sfeervol aangekleed kerstdiner 

Kosten € 18,00 

 

Kaartverkoop woensdag 10 november 

in de Ligt . 
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     Prijspuzzel 
 

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

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 
dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 
21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend 
vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel 
v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker iemand 42 fak-
kel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 
motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxida-
tie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eiken-
schors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 
sieraad. 
 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 
5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart 9 Gedeputeerde Sta-
ten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaart-
plaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van 
Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 grappenmaker 
38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 
seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 
55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 
65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij. 
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OPLOSSING PUZZEL nov.– dec. 
                                       ( inleveren vóór 1 december 2021) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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             Toon. 
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Geachte Heer / Mevrouw,  
 
De Wensfiets is er voor (pre-)terminaal zieke mensen in 
hospice, thuis, verpleeg- of ziekenhuis. U wordt begeleid 
door professionele vrijwilligers. Marjanne (sportdocente) 
en Monique (verpleegkundige) die u deze ervaring willen 
bieden en u de dag begeleiden. 
Zolang u kunt zitten is het mogelijk om met de Wensfiets 
naar buiten te gaan. 
Eventueel kunt u met behulp van een actieve/passieve lift, 
of sterke familie-armen op de fiets geholpen worden. 

Wij kunnen er samen met u een bijzondere dag van maken. 
Nog eens rondfietsen in het Brabantse Landschap, heerlijk 
buiten, de wind door je haren, in de natuur, de ruimte voe-
len en de zon op je gezicht. 

Even stoppen voor een picknick of een terrasje, kortom 
een heerlijke buitendag met een “gouden randje”. 

Marjanne fietst voor u en Monique is er voor de verpleeg-
kundige ondersteuning, daar waar dit nodig is. 

Familie , vrienden en kennissen kunnen uiteraard met u 
mee fietsen op hun eigen fiets. Uniek om samen nog een 
mooie herinnering te maken en deze in vele foto’s vast te 
leggen. 

Kent u iemand die ernstig ziek is, verblijft in hospice, thuis, 
verpleeg- of ziekenhuis, of heeft u zelf een laatste wens? 
Neem contact met ons op en wij regelen het, daar waar mo-
gelijk, graag voor u. 
 
Stichting De Wensfiets. 
Blauwven 77 
5508 RC  Veldhoven 
06-44234704 
wwwdewensfiets.nl 

https://www.wensfiets.nl/contact/
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Indien u niet beschikt over een telefoon waar 

de Q.R. code opgezet kan worden, kunt u  

een papieren versie aanvragen op  

tel.nr: 0800—1421.  

Tussen 8.00 uur en 20.00 uur. 

Zorg dat u uw bsn nr. en postcode bij de 

hand heeft. 

Levering is gratis, ook de belkosten. 

 

 

 

 

 

 

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

Oplossing prijspuzzel september– oktober. 

               ”Warmterecord’’ 

Winnaar is geworden Coby Ubachs. 

 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. 

                   Proficiat.!!!!!!! 
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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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Ik hoor vaak mensen klagen over Omroep Brabant. Waar blijft 

steeds het Brabants accent en onze liedjes.  De Brabanders die 

bij radio of tv willen werken moeten eerst spraakles gaan  

nemen,onze zachte G mag niet gehoord worden!!!  

In het tijdsschrift Brabants, met veel Brabantse gedichten stond 

een liedje van Marja van Trier.  

Met haar toestemming staat het hier  

 

Omroep Brabant 

Refr. 

Er moet nog hil wè wotter dur de Dieze. 

Er moet hil wè wotter dur de Laaj 

Vur Omroep Brabant vur z’n eige taol goi kieze 

Vurdè dees liedje daor grèès wor gedraaid 

Verboje te zegge wè ooit ons moeder zee 

Mar hoogmoed en doei en aander spraakgebrek 

alles maag behalve oew eige dialect. 

 Refr. 

Mar wij, gij en gullie zingen zoas we zen 

En ied’ren echten Brabander zoals ik die ken 

Die Lösterd en flösterd, zen ze nou staopelgek 

Om te discrimineren vanwege dialect  

Refr. 

Want wie z’n afkomst negeert wordt gehaaid 

Nog ies ’t gras vur z’n voete gemaaid 

En is de plank vur ‘we kop weggewaaid 

Dan is ‘r niemes mir waar ge vur draait 

Refr met laatste 2  regels:  

Vur dè wij ons èège taol zulle verlieze 

Is Omroep Brabant allang uitgedraaid. 

Lies Schoofs 
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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. 
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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, 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 
 


