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BESTUUR 
Voorzitter 

P. Hermsen      Van Vroonhovenlaan 34 5503CP Veldhoven 
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Telefoon: 06-16663068  E-mail: liajansen6@upcmail.nl 

 

 

EXTRA TAKEN BESTUURSLEDEN / VRIJWILLIGERS      -  
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REDACTIE MEEDENKER:                                                 

Ben van den Braken  

Van Ettenstraat 5  

Veldhoven 

Telefoon   06-44756732                                                                                             

E-mail: kbomeerveldhoven@hotmail.com 
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Online kienen 

In het midden van de Meedenker is weer een papieren kien-

kaart geniet. 

Er zijn in totaal 70 nummers getrokken die in 5 weken bekend 

worden gemaakt op de website en op het prikbord in de Ligt. 

             www.kbomeerveldhoven.nl 
De eerste veertien nummers verschijnen op zaterdag 5 maart 

de volgende nummers op 12 – 19 - 16 en de laatste nummers 

op 2 april. Heeft u kien -dat wil zeggen dat u een blokje van 15 

nummers geheel heeft kunnen wegstrepen- schrijf dan op de 

achterkant u naam en telefoonnummer en deponeer de kien-

kaart voor 19 april in de oranje brievenbus in de Ligt. 

De nummers worden op woensdag 6 april gepubliceerd in het 

Veldhovens weekblad.  

Veel kien plezier. 

Lia Jansen tel. 06 1666 3068 

 

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

Mededeling. 

Ons Erelid Toos Louwers heeft weer een  
mijlpaal bereikt  daarom dit feestbericht 

15 februari is Toos 90 jaar oud geworden. 

Toos, van Harte Gefeliciteerd met dit        
heugelijk feest.  

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

Tussentijdse informatie over onze activiteiten, kijk dan geregeld 

op onze website. 

kbomeerveldhoven.nl 

 

http://www.kbomeerveldhoven.nl
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Van de waarnemend Voorzitter. 

 

Beste Leden.                                                                                     

Het laatste voorwoord van mij omdat ik                                            

1 maart afscheid neem als waarnemend 

voorzitter en ook uit het bestuur treed.     

Wel bezoek ik nog nieuwe leden en hoop ik 

dat er bestuursleden bijkomen. De leden-

vergadering moet nog wel komen maar is 

voorlopig naar achter geschoven door     

corona. In de meedenker schenken we daar 

aandacht aan. Het bestuur wordt bij  gestaan door enkele leden 

die het bestuur versterken en mee de lijnen uitzetten. We hebben 

een moeilijke tijd achter de rug door het wegvallen van enkele be-

stuursleden door ziekte en onzekerheden in het bestuur. De taak-

verdeling wordt in het bestuur geregeld                                        

Ook het samenstellen van ons verenigingsblad “De Meedenker” is 

in andere handen overgegaan. Ben van den Braken zit in de      

redactie en verzorgt het samenstellen, en zorgt dat het bij de  

drukker komt en bij Leo van Keulen, voor vouwen en nieten voor-

dat het naar de bodes gaat. Ik heb fijne jaren in het bestuur mo-

gen beleven en veel goede veranderingen kunnen doorvoeren.  

Het laatste jaar ging het wel met ups en downs, deels door corona 

waardoor o.a. de kerstfeesten en vrijwilligers bijeenkomsten niet 

doorgingen. Ik denk dan ook aan bestuurswijzigingen, veranderin-

gen in betaalwijze van contributiegelden en aandacht aan toer-

nooien van jeu des boules en koersbal. Ook dat het kienen blijft 

doorgaan en de gezellige fietstochten die ik mee heb mogen     

begeleiden. Zorg voor expansie in de vereniging, help elkaar en 

blijf  gezond. Altijd wil ik wel mijn steentje bijdragen zolang het kan 

en hoop dat de jongere leden opstaan voor bestuurstaken zodat 

er nog meer activiteiten komen. 

Groet, Pieter Hermsen   
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============================================================== 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren 

met inlevering van het ledenpasje voor  1 dec. van het lopende 

jaar. 

Nieuwe leden.                                              
Mevr. Loukje Sutherland—Dijkstra                                              

De heer  Ron Sutherland                                                        

Mevr. Jellie Schoon                                                                

Mevr. Constance Ursulmann—Sars                                                                       

Overleden Leden                                                  
Mevr. B. van Hoek                                                                       

De heer Jan Ubachs                                                                  

Mevr. Wies Jongsma                                                                   

De heer Gerrit Donkers                                                       

Mevr. Corrie Camps                                                                 

De heer Willy van Aalst                                                               

De heer Wim van der Kloet 

===============================================
Senioren Journaal van vrijdag 28 januari,                             
Onrecht der senioren                                                            
De Kamer wordt zo snel doorgespoeld dat jonge politici hun 
veel oudere kiezers niet snappen en in de stress schieten van 
‘ontkoppeling’ van de AOW. Zelfs de partijen die het van jonge 
kiezers moeten hebben, haasten zich om de ouderen te ple-
zieren, aldus EW in een artikel over de leeftijdskloof tussen 
Kamerleden en hun kiezers. Ministers en Kamerleden hebben 
een vaag besef dat ze electorale averij oplopen als ze ouderen 
negeren, maar helemaal snappen doen ze het niet. Dat blijkt 
volgens EW wel uit het zinnetje in het Coalitieakkoord waarin 
staat dat het minimumloon en de sociale uitkeringen stapsge-
wijs met 7,5 procent worden verhoogd ‘behoudens de AOW’. 
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Waarom? 
Januari 2022, een nieuw jaar waarin de dreigende coronawolk 

nog steeds boven ons hangt, maar we houden de moed er nog 

steeds in. Dat geldt zeer zeker ook voor Jack en Hanneke v.d. 

Heijden uit de Jaspersstraat. Dit paar heeft, respectievelijk 89 

en 84 jaar dus al veel jaren op Veldhovense bodem doorge-

bracht. Zij staan, ondanks het verlies van veel vrienden en fa-

milieleden nog steeds heel positief in het leven. Deze eigen-

schap gaat ook al lange tijd gepaard met een sociaal karakter 

en het aandacht geven aan  anderen. Velen hebben kunnen 

profiteren van hun vrijwilligerswerk. Jack was 30 jaar bij de vrij-

willige brandweer en is nu het oudste lid van de 

gepensioneerde tak. Hij werkte 25 jaar op het 

Meerveldhovens kerkhof, was regelmatig in de 

kerk om wat klusjes te doen, o.a. door bij       

kerkelijke feesten het ophangen van de geel/

witte banieren waarvoor hij op de vliering moest 

klimmen. Eerst klom hij via een ladder op een 

kast en ging dan zo naar de vliering. Veel later 

werd er pas een trap gemaakt.                              

Hanneke was 40 jaar lid van de poetsclub in de 

kerk en 35 jaar lid van het dameskoor waarvan nu ook ca 5 

jaar bestuurslid. Jack is al 29 jaar vrijwilliger bij het vakantie-

werk Veldhoven. Meteen toen hij de VUT leeftijd had bereikt 

vroeg zijn broer hem om mee te helpen. Men ging toen met 

huifkarren op stap en daarvoor waren paardenmenners nodig. 

Een hele dag werden de kinderen vermaakt met leuke spelle-

tjes en opdrachten, werd er gepicknickt enz. De kinderen geno-

ten. Daarna weer met de huifkar richting Veldhoven. Toen het 

vakantiewerk uitgroeide tot het hedendaagse gebeuren, werd 

Jack leider van een groepje kinderen waarvoor veel activiteiten 

werden georganiseerd op het  jeugdland terrein. Er kwam een 

timmertent bij waarin de jeugd ieder jaar een ander voorwerp 

kon maken, zoals een vogelhuisje, of een  
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“luchtgitaar” enz. Het was daar dan be-

hoorlijk luidruchtig, maar Jack die leider 

werd in de tent, kon er wel tegen. 

Iedere week werd/wordt er wel iets ge-

organiseerd en tot besluit de  hutten-

week. Altijd kon/kan men op de hulp 

van Jack rekenen.  

Jack en Hanneke houden van fietsen. 

Ze zijn lid van de Eindhovense tourclub 

Wilhelmina. Jack al 40 jaar en Hanneke 

36 jaar. Er worden veel fietstochten georganiseerd. Tot een 

paar jaar geleden fietsten zij op een “renfiets”, maar die is nu 

ingeruild voor een stevige “gewone” fiets. Een ondersteuning is 

nog niet nodig. Jack fietst ook met de KBO. In 2021 werden er 

door hem 2800 km en door Hanneke zeker 1200 km afgelegd. 

Ze hielpen en helpen nog mee bij de inschrijvingen voor de 

tourritten en Hanneke is dan de vrouw van de portemonnee. 

De fietsvierdaagse wordt nadat men in Veldhoven er mee op-

hield, door Wilhelmina georganiseerd.                                   

Jack werkt mee aan het uitpeilen van de route, Hanneke met 

de inschrijvingen en het geld innen.                                              

Zoals ik zelf gezien en ervaren had, hebben ze naast dit alles, 

heel veel jaren veel aandacht en hulp gegeven aan buurvrouw 

Annie.                                                                                          

Ze deden boodschappen voor haar, zorgden voor de voortuin, 

deden klusjes in en aan het huis en waren er altijd als Annie 

ergens hulp voor nodig had. Heel veel mantelzorguren hebben 

ze aan haar besteed zonder daarmee te koop te lopen.       

Hanneke en Jack hopelijk komen er nog heel wat jaren waarin 

jullie van het leven kunnen genieten. 

Lies Schoofs.         
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Dit zijn onze jarigen 

De heer J.  Beelen 

De heer B. van den Braken 

De heer  W. Crooymans 

De heer A.  Cortooms 

Mevrouw S.  Daniëls-Coolen 

Mevrouw J.   Dekkers-Bullens 

Mevrouw W. Dierdorp-

Huveneers 

De heer C.  Dillen 

De heer J.   Dingen 

Mevrouw    J.   v. Eerd-v. Boxtel 

De heer J.  Geerlings  

Mevrouw L.v. Genesen v.Rijswick 

Mevrouw M. Geurts-Hendriks 

De heer J.  van Ham jr. 

Mevrouw    P.  v. Hout van 

de Haterd 

De heer  H. van Laarhoven 

Mevrouw  H. Lathouwers-          

Brokke 

Mevrouw W. Liebergen 

Mevrouw E. v. der Linden-Aarts 

Mevrouw    N. van der Looij 

Mevrouw  M.  Lubbers-Vugt 

Mevrouw H.  Maes-Savelsbergh 

Mevrouw T.  Meerman-Dirkx 

De Heer J.  Mehagnoul 

De heer A.  Mennen 

Mevrouw L. v.d. Oetelaar-             

van Hest 

De heer M.  van Rossum 

 

in maart 2022 

De heer   E. Scharpach 

De heer   A. van der Schoot 

De heer   P. van der Steen 

De heer   A. Teunissen 

Mevrouw G. Teunissen-Hermsen 

Mevrouw A. van Tuyl-van  

de Mierden 

Mevrouw A. Velthuizen-Veringa 

Mevrouw M. Verberk-Clout 

Mevrouw D. Veulings 

De heer   H. van Vugt 

De heer   R. van der Wiel 

De heer   C. Wouters 
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En deze  in april 
 

Mevrouw  C. Beukeboom-Laven 

Mevrouw  E. Bogers–  

   van Berendonk 

Mevrouw I.van de Burgt 

Mevrouw T. Dillen-Dirks 

De heer   B. van Dorp 

Mevrouw A. van Eijk-v.d. Linden 

De heer   A. van Genesen 

Mevrouw J. Hampe- Coensen 

Mevrouw J. van der Heijden-

Peeters  

Mevrouw C. Jansen 

Mevrouw B. Jonkers-Sanders 

Mevrouw M. Kamphues-Manders  

Mevrouw E. van Kleef-            

Kerremans 

De heer   H. van der Linden 

De heer   A Meegdes 

Mevrouw J. Meulendijks–  

  v.d. Heuvel 

Mevrouw C. de Meza 

De heer   F. Moolenaar 

Mevrouw J .Mulders-Eeftink     

De heer   J.Neggers 

Mevrouw A Nissen-Schreuder. 

De heer   J. Oerlemans 

Mevrouw N. van den Oetelaar-

Gunst 

Mevrouw M. van der Palen- 

  v.d. Linden 

De heer   C. Reniers                     

Mevrouw J. van Rijsingen-van 

Sebille. 

Mevrouw N.van Rijsingen van 

Luyt 

De heer    A. van Rooij 

Mevrouw  E. Segers-Geven 

Mevrouw M. Sleegers-Strijbos 

Mevrouw C . Staarink 

De heer   J. van Steenis 

Mevrouw M. van Steenis-Verleg 

Mevrouw N. van Stratum-

Beerens                                    

De heer    M. Strijbosch 

Mevrouw  E. van Tilburg-van Dijk 

Mevrouw G. Trommelen-                

de Koning 

Mevrouw C. den Tuinder- 

  van der  Velden 

De heer    H.Uyl 

Mevrouw  P. Veenhuizen 

Mevrouw  P. Vennix-Sleegers 

Mevrouw  G. Verhoeven 

Mevrouw  P. v.d. Voort 

Mevrouw  J. de Waal-van Loon 

De heer    H. van der Weijden 

Mevrouw J. van Wordragen-

Verbeek 

Wij wensen U allen een 
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HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN 

Kruisstraat 70a 5502 JG  Veldhoven                                               

               Tel : 040-2300777   

www.danielleskniphuis.nl                            

facebook.com / danielleskniphuis 
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                                  KOERSBALLEN ? 

Dit is zeker een sport voor senioren ! Je speelt binnen !                                            

Een lange mat, daarop wordt een wit balletje gerold en je 

speelt met 2 personen. Ieder koppel heeft 6 ballen. Je rolt 

een bal, koersen genaamd, naar het witte balletje. Om de 

beurt rollen. Wie het dichtst bij het witte balletje ligt krijgt de 

punten. In het vak boven in zijn extra punten te verdienen.                                                                  

De moeilijkheid zit in de bal die niet rond is. Je rolt met een 

boog, koersen, anders rolt hij van de mat.                                                                                                

We zoeken versterking, want door ziekte of overlijden vallen 

er mensen af.  We spelen op vrijdag middag in de Ligt van 

14.00 tot 16.00 uur.                                                               

De meeste deelnemers zijn er al eerder voor een praatje.                                        

Kom gerust naar Ontmoetingscentrum de Ligt om te kijken of 

om mee te spelen. Wil je meer informatie BEL me dan.                                                                         

Dit is OOK een activiteit van de K.B.O. 

Ella van Laarhoven 

Tel: 040-2531021 
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Hallo, beste leden van KBO Meerveldhoven/ D’Ekker 

 

Jullie hebben wellicht gehoord van mijn zware hartinfarct in 
oktober.  

Het is een enorme klap geweest op het randje van de dood, 
letterlijk. 

Na 2 keer een week Catharinaziekenhuis en een stevige  
operatie begin ik toch weer wat op te knappen en enigszins 
wat meer energie te krijgen.  

De komende maanden moet er o.a. via hartrevalidatie in het 
ziekenhuis en oefeningen thuis wat meer energie bij komen 
zover dat lukt.  

Zoals het voorheen was dat wordt het niet meer.  

Derhalve kan en zal ik de energie die er straks mogelijk nog is 
moeten gebruiken voor me zelf en mijn gezin, mijn familie. 

Ik ben dus genoodzaakt om alle taken binnen te KBO en an-
dere verenigingen stop te zetten en uit het bestuur van de 
KBO te stappen. 

Hopelijk hebben jullie daar begrip voor, de situatie is helaas 
niet anders. 

 

Vriendelijk gegroet Joop van Rooij 

Secretaris KBO Meerveldhoven/ D’Ekker 
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ACTIVITEITEN "De Ligt" maart april 

Maandag                     

Sjoelen - 7 14 21 28 - 4 11 - 25 

Rikken PVGE - 7 14 21 28 - 4 11 - 25 

Ligtklanken PVGE - 7 14 21 28 - 4 11 - 25 

Dinsdag                     

Bridge PVGE 1 8 15 22 29 - 5 12 19 26 

Kienen KBO 1 8 15 22 29 - 5 12 19 26 

Woensdag                     

Jeu de Boulen/Darten 2 9 16 23 30 - 6 13 20 - 

Gymnastiek OKTOBER 2 9 16 23 30 - 6 13 20 - 

Bridge PVGE 2 9 16 23 30 - 6 13 20 - 

Donderdag                     

Handwerk  3 10 17 24 31 - 7 14 21 28 

Bridge Look Out 3 10 17 24 31 - 7 14 21 28 

Vrijdag                     

Bridge-Instuif 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 

 Koersbal KBO 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 

Zaterdag                     

Kienen KBO 5 12 19 26 - - 9 16 23 30 

           

AANVANGSTIJDEN 

09:30 zaal open 09:00: Sjoelen, Jeu de Boules, Rikken, Bridge en Handwerk 

10:30 uur tot 11:15 uur Gymnastiek 

14:00 uur 's middags, zaal open 13:30 

Kienen, Koor, Koersbal, Bridge Biljarten 

 Ochtend  Middag  Avond 

Begin   maandag t/m 09:00u   13:30u   19:00u 

Einde       donderdag 12:00u   17:00u   23:00u 

Begin              vrijdag 09:00u   13:30u     

Einde 12:00u   17:00u     

Begin           zaterdag     13:30u     

Einde     17:00u     

www.deligtveldhoven.nl          
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Kijk voor de lijst met bijgewerkte activiteiten op 

www.deligtveldhoven.nl/activiteiten. 

De activiteiten in het bovenstaand schema kunnen alleen 

doorgaan als er van overheidswege geen beperkingen zijn.  

QR-code en mondkapje blijven verplicht. 

ACTIVITEITEN “De Ligt”  en KBO  

Let op  18-02: geen 50 plus bal                                                 

Elke maandagavond cursus Franse les                                            

Elke woensdagavond cursus Spaanse les                                

Ma 7-03: KBO Spelletjesmiddag                                           

Wo 9-03: KVB Meerveldhoven ledenbijeenkomst                          

Do 10-03: Zichtbaar ledenbijeenkomst                                   

Wo 16-03: Gemeenteraad verkiezingen                                     

Do 17-03: PVGE Algemene ledenvergadering                             

Do 24-03: Vila Torino vereniging van eigenaren                          

Zo 27-03: 03:00 uur zomertijd klok 1 uur vooruit                     

Zo 27-03: Optreden Alexanderband met het koor Hajim         

Za 2-04: geen kienen i.v.m. SNL ledenbijeenkomst              

Ma 4-04: KBO Spelletjesmiddag                                           

Wo 6-04: PVGE Coaches vergadering                                      

Vr 15-04: koersbal / Goedevrijdag                                           

Zo 17-04: gesloten i.v.m. 1e Paasdag                                     

Ma 18-04: gesloten i.v.m. 2e paasdag                                       

Wo 20-04: KVB ledenbijeenkomst                                             

Do 21-04: Koningsdagviering                                                     

Do 21-04: Zichtbaar ledenbijeenkomst 

Wo 27-04: gesloten i.v.m Koningsdag  
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Krijg € 5,00 terug op uw lidmaatschap van  
KBO Meerveldhoven-d’ Ekker 
 

Door de coronacrisis zijn wij helaas veel leden kwijtgeraakt.  
Een “sterke” vereniging heeft leden nodig. Deze hoeven        
natuurlijk niet persé actief te zijn. Ook zogenaamde steunleden 
zijn van harte welkom. 
Lid zijn van de KBO zorgt ervoor dat de KBO veel zaken voor 
ouderen kan regelen. Dat is erg belangrijk en gelukkig krijgt de 
KBO-Brabant veel voor elkaar omdat er circa 125.000 leden 
zijn. Zo heeft KBO-Brabant het voor elkaar gekregen dat    
buurthuizen niet hoeven te controleren op een corona pas. Dus 
zorg ervoor dat we ook in de toekomst gehoord blijven bij de 
regering. 
Als je een nieuw lid aanbrengt krijg je € 5,00 contributie van ons 
terug wanneer het nieuwe lid ook echt lid wordt en natuurlijk 
krijgt ook hij of zij € 5,00 korting. 
Vul onderstaand strookje in en deponeer dat in de oranje     
brievenbus bij de Ligt. 
 
Naam nieuw lid:
………………………………………………………………………… 
 
Adres nieuw lid:
…………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer nieuw lid:
………………………………………………………………………… 
 
Aangebracht door 
 
Naam:
………………………………………………………………………… 
 
Lidmaatschapsnummer:
…………………………………………………………………………. 
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 Beste Mensen  

 

Als je vanaf 10 januari een patiënt wil gaan bezoeken in het 
Maxima Medisch Centrum  

moet je een speciale QR code laten zien, hieronder in vier 
stappen hoe je dat moet doen;  

 

Stap 1 Ga naar de site van het Maxima Medisch Centrum  

Stap 2 Klik op speciale QR code  

Stap 3 Vul het patiëntnummer van de patiënt die u wil gaan 
bezoeken in  

           (dit nummer staat op het polsbandje van de patiënt)  

Stap 4 Klik vervolgens op maak QR code en print de-

ze uit  

 

Hulp nodig wij helpen je graag.  

Lia Jansen  

 

 

                         QR  
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Bestuurlijk, 

Vacatures 

 

Beste mensen 

 
De voorzitter Dhr. Pieter Hermsen is aftredend en niet meer 

herkiesbaar. 

 

De volgende vacatures zijn vacant; 

Voorzitterschap 

Secretariaat 

Penningmeesterschap 

 

Heeft u interesse in één van de bovenstaande functies, 

neem dan contact op met Dhr. Jan de Bonth e-mail 

jan.de.bonth@planet.nl 

 

 

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

Belastingen 

Dit jaar  moet ook de aangifte  Inkomsten Belasting 2021 weer 

worden ingediend. 

Onze KBO belastinginvullers kunnen het voor U doen. 

De meeste mensen hebben al een machtigingscode ontvan-

gen, mocht het niet zo zijn kan dit voor U worden gedaan door 

de invuller. Voor U kan Hans Louwers namens KBO het verzor-

gen. 

Voor onkosten wordt een klein bedrag gerekend. 

Andere invullers staan elders in de meedenker staan vermeld. 
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Koningsdag viering 

donderdag 26 april   
 

               ,,De Ligt” 

       Aanvang 14.00 uur 

      Zaal open 13.30 uur. 

 Met natuurlijk ,,Oranje bitter” 

 En een natje en een droogje! 

  Met zang en muziek van 

     Thieu van Genesen! 

 

Veel plezier en              

Zing maar mee!! 
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Uw KBO-contributie 2022 retour via zorgverzekeraar 

VGZ 

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder 

het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2022 uw 

KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het 

indienen van uw declaratie gaat in 2022 heel eenvoudig. 

Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier 

voor terugvordering contributie 2022 volledig in. U vindt 

het formulier op                                                         

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/  
 

Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs 

van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u 

zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaat-

schap staat hierover een uitleg. 

Bent u niet digitaal actief?  

Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op 

(073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en 

VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan 

voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratie-

formulier naar u toe. 

U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap ver-

volgens zelf per gewone post in bij VGZ.  

 
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-
Brabant én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden 
uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel 
ieder een  
aparte declaratie te versturen.  

Pas op! Deze aanvraag kunt u pas doen nadat 

de contributie aan de kbo is overgemaakt. 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
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Toekomst  

Een mens met lief, maar ook met zorgen                          
Soms zo talrijk dat hij niet ziet                                       
hoe de zon opkomt in de morgen                                        
dat vogels zingen steeds hun lied.  

 

De wereld lijkt voor hem te staken                                       
Want alles is alleen maar pijn.                                          
Hoe zal hij door de dag geraken?                                     
Hoe zal de dag in de avond zijn?  

 

Maar vogels scheren over landen                                       
Zij maken steeds hun lange vlucht                                      
Zij blijven voortgaan zonder te stranden                           
En buitelen in de blauw lucht. 

 

Dan kan men dankbaar worden voor het vele                    
Dat men nog heeft, daar gaan ze voor                                   
Een thuis, familie, die staan in hun leven                                  
En de vrienden waarbij men vindt gehoor. 

 

Het zal niet altijd winter blijven                                         
En ook gaan er wat zorgen heen.                                      
Hoopvol doorgaan, vriendschap zal beklijven.                      
De mens hij weet, staat niet alleen. 

Lies Schoofs 
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Het fietsseizoen begint weer! 

              Voorstel. 

 

We zijn gewend iedere donderdagmiddag te gaan fietsen.        

Meestal in Kempengemeenten                                                        

Voorstel is, eenmaal in de maand een grote route te rijden.         

Vertrek ,,de Ligt” +/-10.30  uur                                                         

We kunnen, als we willen een lunchpakket meenemen of onderweg 

aanleggen om te eten.                                                                              

In de middag hebben we dan nog een rustpauze om iets te drinken. 

Graag reactie hierop dan gaan we het organiseren.         

Of in oranje-bus in de ligt.              

Groet en fijne tochten toe gewenst,                                                     

Piet Kemp           tel.040-2539421                                           

Leo van Keulen  tel. 040-2539567 
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Piet Kemp zet dit jaar de fietstochten uit dus kunnen we weer    

beginnen in april 2022                                                                        

Wekelijkse fietstochten starten om 13.15 uur bij de Ligt.                

Tochten door Kempen en omstreken van ongeveer 30 a 40kmmet 

rustpauzes voor een kop koffie of thee.                                         

Ook komen er langere ritten met onderweg een lunch. En enkele 

avond-fietstochten.                                                                            

Leo van Keulen blijft wel zijn medewerking geven en blijft mee  

fietsen.                                                                                                 

Leo hartelijk dank voor de jarenlange inzet.        

De ritten voor april zijn:          

7 april Vliegveld-Best-Oirschot-Wintelre.                          

14 april Knegsel-Eersel-Walik.                                                    

21 april Waalre-Valkenswaard-Dommelen.                             

28 april Dommelen-Westerhoven-Riethoven. 

       

 

 

 

 

 

                                                             Dit komen we tegen ,dommeldal                                                        
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P R IJ S P U Z Z E L. 

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

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 

16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes inziens 

22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 

27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 

33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 

41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 

50 en volgende 51 Japans bordspel53 Turksbevelhebber 

54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 

60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 

66 bijbels figuur 68 hijstoestel 70 origine   71 land in Europa. 

 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 

7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 

15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 

29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 

36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 

44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in 

Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 

64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat  

SUCCES 
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OPLOSSING PUZZEL maart– april 
                                       ( inleveren vóór 1 maart 2022) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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Oplossing Prijspuzzel: 

                   Vogeltrek. 

 

Winnares is geworden: Mevr. Ella van Laarhoven 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. 

 

Belastinginvullers. 

Onderstaande personen zijn beschikbaar voor alle  

leden in heel Veldhoven. 

 

Dhr. H. Louwers    Heuvel 42                  06-23034132 

Dhr. H. Bukkems   Zandzegge 45 Eindh.040 2549047    

Dhr. E. Colnot        Berg 80                     040 2540597           

Dhr. H Hofland       Bovenhei 66             040 2544259 

Dhr. A. Lueb          Hunnenberg 13         040 2530230 

Dhr. P. Seuntiëns   De Geelgieter 5        040 2510340       

Dhr. T. Tuijtelaars   Parklaan 83              040 7873518 
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Spelletjesmiddag 

Elke eerste maandagmiddag van de maand is er een spelle-

tjesmiddag. 

We doen die middag sjoelen, jokeren of andere kaartspellen 

een praatje maken kan natuurlijk ook. 

Normaal zouden we stoppen in maart, maar we gaan ook in 

april en mei door. 

In april doen we mee met Cordaad Welzijn daarom is het in 

april 2 keer 18 april is  

2
e
 Paasdag. 

Dus ik zie jullie graag op 7 maart, 4 – 11 april en 2 mei. 

Met een kopje koffie/thee maken we er altijd weer een leuke 

middag van. 

In de zomermaanden stoppen we even en in september gaan 

we weer door ook op de eerste maandagmiddag van de 

maand. 

Bij succes gaan we het misschien uitbreiden naar iedere 

maandag.  

Als jullie ideeën hebben wat voor leuke activiteiten we de ko-

mende zomermaanden kunnen doen schrijf ze dan op een 

briefje en deponeer deze in de oranje brievenbus in de Ligt. 

 

Ik zie jullie ideeën gaarne tegemoet, 

Lia Jansen Tel. 06 1666 3068 

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

Wist u, dat u met vragen over internetbankieren en 
andere vragen over de computer dat u terecht kunt bij 
de www.seniorenweb.nl 

 



32 
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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 

 

Donderdag l 

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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       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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Rijvaardigheidstest voor ouderen 

 
De Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig wil in samenwer-

king met de gemeente Veldhoven een Opfriscursus 50+ organi-

seren. 

Deze zal mogelijk plaatsvinden in april / mei 2022. 

 

Wat houdt een opfriscursus precies in? Automobilisten van 50 

jaar en ouder kunnen op deze dag onder toezicht van een spe-

ciaal opgeleide auto instructeur in de eigen auto een rij test af-

leggen –let wel het is geen rij examen-. 

 

De cursus zal een halve dag in beslag nemen. Er kunnen maxi-

maal 60 mensen aan de cursus meedoen, verdeeld over een 

ochtendgroep en een middaggroep van elk 30 mensen. De re-

gel die daarbij wordt gehanteerd is: wie het eerst komt, het eerst 

maalt 

 

De definitieve datum staat nog niet vast maar de planning is 

voor april of mei 2022. Vanaf maart 2022 kan men zich via de 

website aanmelden. www.veldhovensamenverkeersveilig.nl 

 

Men dient verder te weten, dat de organisatie een kleine eigen 

bijdrage aan de cursisten moet vragen van €12,50. Bij aanmel-

ding via de website wordt aangegeven hoe u dit bedrag kunt be-

talen. 

 

De cursus zal worden gehouden in het gebouw van d` n Bond 

aan de Rapportstraat te Veldhoven.  

  

http://www.veldhovensamenverkeersveilig.nl
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 Plan van aanpak KBO Meerveldhoven d’ Ekker     

20220208 

De KBO afdeling Meerveldhoven d’ Ekker is recent en in 

een betrekkelijk korte periode geconfronteerd met een drie-

tal vacatures. Vacatures voor de volgende bestuursfuncties: 

voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Dit is een behoorlijke aderlating voor de vereniging die niet 

te lang kan voortduren en om een snelle aanpak vraagt. 

Vandaar dat er maatregelen genomen worden om zo snel 

als mogelijk te voorzien in het oplossen van deze vacatures 

en ondersteuning bij de operatie in de vereniging. 

Het voorstel is om een interim bestuurder aan te stellen met 

als opdracht: 

De activiteiten zo snel mogelijk weer op te starten.  

Te zorgen voor bemensing van het bestuur door nieuwe 

bestuursleden te werven en in te werken. 

De processen te borgen en waar nodig aan te passen. 

Indien nodig tijdelijke ondersteuning vragen om zaken 

operationeel te houden. 

In overleg met het bestuur, na realisatie van het boven-

staande, zijn taken te beëindigen. 

De vicevoorzitter en de andere bestuursleden blijven hun 

bestuurstaken uitvoeren en blijven sturing geven aan de ver-

eniging. De interim bestuurder maandelijks verantwoording 

af aan het bestuur. 

Het plan is om op de komende jaarvergadering de nieuwe 

bestuursleden voor te kunnen stellen en om tot benoeming 

over te gaan.  
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KORTINGEN OP VERTOON VAN UW LEDENPAS 

Baderie Heesakkers, Kapelstr. Zuid 45 ( alleen bij sanitair) 10% 
Verhoeven Optiek               Kapelstraat Zuid 6          10%             
Verhoeven Hoorcomfort ,bij de aanschaf van het hoorcomfort-
plan                                                                                       10% 
Verhoeven Optiek       Citycentrum    10% 
Dürlinger Schoenen       Citycentrum    10% 
Prinsen Tools en Techniek     Kromstraat 37            5%
Daniëlle’s Kniphuis       Kruisstr. 70a (alleen op do)   10%            
Hedo Computers       Burg.v.Hoofflaan 95A             5%
Tuincentruim Coppelmans     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 Eindhoven15% 
Uitgezonderd: elektrische machines en accugereedschap. 
 

———————————————————————————— 

CLIENTENONDERSTEUNER 

 

Mevrouw Corrie Pollemans  Cliëntenondersteuner . 

Zij kan  u ondersteunen bij de vragen die ontstaan wanneer u  

een beroep moet  gaan doen op hulp vanuit de Wet  

Maatschappelijke Ondersteuning; kan  met u meedenken  

bij uw contacten met de gemeente of zorginstelling  etc. Zij kan 

u ook hulp bieden met vragen over eenzaamheid en vragen 

over  problemen met uw administratie. 

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, professionele                       
cliëntondersteuning, dementie en               
geheugeninformatiecentrum. 
Specialist voor aandacht en eenzaamheid. 
V.T.Z. vrijwillig terzijde, maaltijden en        
vervoer. 
Overige informatie omtrent welzijn, wonen en 
zorg. 
 
Sterrenlaan 15 
5503 BG Veldhoven 
tel:040-2540066. 
 
Sleutelmaker HB Kapelstraat zuid 28a        
Tel: 0611586805 
 
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: 040-2534455 

Maatschappelijk Werk Veldhoven         (Lumens) 

MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 040-2193300 

Cordaad Welzijn,   Vrijwilligersbureau 

MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 040-2536789 

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  040-2539959 

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. Tel: 040-2499999 

(van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak) 

Woningstichting “Woonbedrijf” 

Wal 2, 5611 GG Eindhoven, telefoon  040-2434343 

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur 

Verzorging en verpleging: 

ZuidZorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 040-2308408 

Oktober (RSZK) Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795 . 

Voor meer andere zorgorganisaties contact opnemen met gemeente: 

tel: 2584455.   

Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 

Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. 

(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 040-2547826 


