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Zomer 
We wachten allemaal op de zomer 

Zon zand en zee 

Het is fijn in de zomer 

Lach maar lekker met ons mee 

Waar wachten we nog op 

De zon schijnt her en der 

De zomer brengt ons blijheid op de top 

Blije mensen der en her 

De zon tovert lachen op gezichten 

Vrolijk en dankbaar de zomer door 

Hij is er ook om ons gezicht te belichten 

Ik hou natuurlijk van de zomer, ja hoor 

 
 

 

 

 

 

 

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

REDACTIE MEEDENKER:                                                 

Ben van den Braken  

Van Ettenstraat 5 , 5503 SP Veldhoven 

Telefoon   06-44756732                                                                                             

E-mail: kbomeerveldhoven@hotmail.com 
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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 be-

zoeken in  (dit nummer staat op het polsbandje van de patiënt) 

Stap 4 Klik vervolgens op maak QR code en print deze uit 

Hulp nodig wij helpen je graag.                                                        

Lia Jansen                                         QR 

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

Mededeling.  

Jan en Jacqueline de Bonth waren op            

18 maart en De heer en mevrouw Geurts zijn 

op 23 juni  2022 50 jaar getrouwd, van harte 

gefeliciteerd met deze bijzondere dag. 

 

================================================
De dagtocht van 19 mei ,inschrijven 11 mei in de vergaderruimte 

van de Ligt de flyer van de dagtocht vind u in deze Meedenker 

=========================================================
Tussentijdse informatie over onze activiteiten, kijk dan geregeld 
op onze website. 
www.kbomeerveldhoven.nl             
================================================
Wandelen met KBO Zeelst kijk dan op de website                
www.kbo-zeelst.nl  Wil u zich aanmelden hiervoor bel dan naar 
Ad Schoofs telefoon: 06 11582290 
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Van de interim bestuurder 

Beste Mensen, 

Woordje van de interim bestuurder, 

Sinds 1 maart ben ik tijdelijk interim bestuurder bij de vereni-
ging  KBO Meerveldhoven d’Ekker. Dit omdat er  vacatures zijn 
voor voorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging 
doet heel veel goed werk en dat moet doorgaan vandaar dat ik 
me daarvoor met hart en ziel voor wil inzetten.  

Het belangrijkste is dat alle activiteiten na de coronaperiode 
weer beginnen of  doorgaan. Verder natuurlijk zoeken naar 
nieuwe bestuursleden.  

 

Nu ik de vereniging wat beter leer kennen heb ik gemerkt dat 
er veel aan activiteiten wordt gedaan voor de senioren door 
veel vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.  Dat is heel         
belangrijk maar de KBO wordt ook meer en meer een           
belangen vereniging. Denkt u daarbij dan aan de inzet van de 
KBO als het gaat om pensioenen, loskoppeling van de AOW 
van het minimum loon of ouderenbeleid? Ik denk het niet. Ook 
aan dit laatste moeten we een steentje bijdragen. Dat kan    
alleen als we met velen zijn dan gaat de politiek luisteren.  

 

In april start KBO Brabant dan ook mat een actie om meer le-
den te krijgen. Zo worden we een belangrijke partij voor de   
politiek. Dat helpt als we iets voor elkaar willen krijgen. 

Veel lees plezier in deze meedenker. 

Denk u aan de ledenvergadering die gepland staat voor 12 mei 
aanstaande. 

Interim bestuurder Jan de Bonth 
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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. Nel Thijssen—van der Looij                                                         

Mevr. Wilma Eliëns - Sebregts                                                 

De heer  Chris Eliëns                                                                                 

De Heer Cor v.d.Wildenberg                                                           

De heer John Vermeij                                                              

De heer Piet Kemp                                                         

Overleden Leden                                                       
Mevr. Sjan van Straten– Faasen                                               

De heer Tonnie van Rooij                                       

LET OP                                                                                   
De senioren expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 die gehouden 
zou worden in Koningshof gaat NIET door. 

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

Herstart bedevaart naar Werbeek 
Na een ’corona’-stop van twee jaar is het comité Bedevaart 
Veldhoven-Werbeek weer met de nodige voorbereidingen ge-
start. 
Dit jaar valt de bedevaart op zaterdag 27 augustus. 
Gaarne (voor) aanmelden bij: Kapelstraat-zuid 18;                
secretariaat@christuskoning.nl  of  tel. 040 2532231. 

mailto:secretariaat@christuskoning.nl
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Waarom? 
Na vele sombere, donkere dagen zag ik nu een klein zonne-

straaltje op weg naar Cor van den Wildenberg in de van      

Eijkstraat in d’ Ekker. Later dacht ik dat dit symbolisch was 

voor de ontmoeting met een zeer positieve, sociale en actieve 

man van bijna 88 jaar. Na de lagere school en zijn dienstplicht 

bij de marine,  wist Cor dat hij verder wilde gaan studeren. Dat 

moest in de avonduren en het ging hem goed af. Hij werd  

daarna chef van de groep verkeersdienst bij Philips. De      

aandacht voor het verkeer is altijd gebleven. Naast zijn werk 

ging hij rijlessen geven. Nu doet hij dat nog steeds, maar niet 

meer dan 1 les per dag. Tot zijn doelgroep behoren de wat   

oudere mensen die moeite hebben met de nieuwe               

verkeersregels, maar ook de jongeren die een rugzakje      

hebben, dus extra hulp nodig hebben, maar waarvoor ook veel 

geduld nodig is. Hij blijft rustig en wil heel graag hun zelfbeeld 

wat oppoetsen. Een mooie uitspraak van hem is: met woorden 

kun je zalven en streamen; dat laatste moet je nooit doen want 

dat kan uitlopen op geweld. Met geweld kun je een kasteel   

afbreken, maar nog zelfs geen varkenskot bouwen! Sinds  het 

overlijden van zijn vrouw in 2021 helpen die rijlessen zeker om 

de tijd door te   komen Cor was lang voorzitter van Veilige Ver-

keer Nederland afd. Veldhoven. Hij startte ca 30 jaar geleden 

mede de  broemcursus op met subsidie van de provincie. De 

deelnemers moeten wel een kleine bijdrage betalen.            

Deze cursus is bedoeld voor wat oudere mensen die al lang 

een rijbewijs  hebben. De theorie opfrissen is nodig, want er is 

sindsdien veel veranderd in regels en verkeersborden. Cor is 

nog steeds voorlichter van Veilig Verkeer Nederland, al is er 

Veldhoven daarvan geen afdeling meer. Na de covidperiode, 

als het weer mag, gaat hij verder met het geven van de        

opfriscursussen. Men kan op de site van VVV Nederland een 

duidelijke uitleg krijgen van de vele veranderingen. Daarvoor 

moet men naar 
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Opfriscursus verkeersborden VVV Nederland gaan.           

Voor zijn eigen bijeenkomsten heeft hij een presentatie        

gemaakt die gericht is op de situatie in Veldhoven. Naast zijn 

grote belangstelling voor de verkeersveiligheid is Cor lid van 

het wijkplatform d’ Ekker. En van daaruit voorzitter van de 

werkgroep “Behoud de kerktoren”. De toren 

wordt nu gerenoveerd, maar men wil nog meer 

bereiken want de toren is nog niet veilig. Als een 

projectontwikkelaar op het grondgebied van 

plein, toren enz. een groot bouwproject wil      

realiseren, kan de toren alsnog worden           

afgebroken. De werkgroep wil dus graag         

bereiken dat de toren bij het erfgoed Veldhoven 

gaat  horen. Cor heeft ook goede ideeën voor 

een nieuw te bouwen seniorencomplex. Groen is  

natuurlijk heel fijn, maar men vergeet vlug het 

sociale aspect. Hij vindt dat er een ruimte  bij 

moet komen waar men elkaar kan ontmoeten, 

waar men ook koffie/thee kan zetten, een kaartje 

kan leggen of samen een spel kan doen. Zo’n 

ruimte verhoogt de levensvreugde en kan     

eenzaamheid verdrijven. Een heel grote wens 

van Cor is om oud pastoor Geurts te eren. Die 

man heeft veel betekend voor d’ Ekker, hij was 

een echte mensen mens en had met kinderen 

en volwassenen een goede band. Het zal Cor 

echt goed doen als er een Theo Geurts straat  komt of een 

Theo Geurts plein. Het plein bij de toren heeft nog geen echte 

naam, dus ligt het klaar om genoemd te worden naar een man 

die bij d’ Ekker hoort. Dus mensen ga er voor.    

Lies Schoofs (febr. 2022)            
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Dit zijn onze jarigen  

Mevrouw A. Aelberts-van Spelde 

Mevrouw C. Bartels-van de Rijt  

Mevrouw L. Cadier-Veneman 

Mevrouw A. Deckers-Kuyten 

De heer   J. Dekkers  

Mevrouw R. Dingen-Wijffelaars 

De heer   A. Fasen 

Mevrouw J. Felten-van Geloven 

Mevrouw M. Geers 

De heer   P. de Graauw 

De heer  W. Hendrix 

De heer   P. Hermsen 

Mevrouw  A.v.d.Horst-Wouters 

Mevrouw  A. Hovens-Vaes 

De heer   F. Jansen 

De heer   A. de  Jonge 

De heer   J. Kamphuis 

Mevrouw  A. van Laarhoven-  

                     Moonen 

Mevrouw  A. van Lierop- 

                     Doorakkers 

Mevrouw M. van de Linden- 

                     van Hout 

Mevrouw C. Lodewijks-Scheepers 

Mevrouw  J.Mennen –van Roij 

Mevrouw v. Nistelrooy-Bracke 

De heer   H. Renders 

Mevrouw E. van Rooij -Dekkers 

De heer    T. Smits 

Mevrouw  M. van Soelen-Jagers 

De heer    J. Thijssen               

Mevrouw   D. Vermeulen 

De heer    A.Wajer 

Mevrouw  C. Willems-de Greef 

Mevrouw  W. Wouters-Soetens 

De heer    J. van der Zant 

in mei 2022 

 

Wij wensen U allen een 

fijne verjaardag 

Extra aandacht voor de 95 

jarige. Mevrouw M. Geers 

Voor de 85 jarige                
Mevrouw C. Bartels-van de Rijt 

Mevrouw  A. Hovens-Vaes 

Voor de 80 jarig                   
De heer   F. Jansen               
Mevrouw C. Willems-de Greef 

De heer   J. van der Zant 
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En deze  in juni 
 

Mevrouw C. van Aalst- 

                     van Geloven 

De heer   M. de Boer            

De heer   J. Bosch 

Mevrouw  P. van Doren 

Mevrouw  A  Dreesen-Visser 

De heer    P. Geerings 

Mevrouw  A. Geurts-Biezen      

Mevrouw  D. Heijmans 

Mevrouw M. Hellings-Hurkmans 

Mevrouw  G. Hink-van Barschot 

Mevrouw  W. van Houtum-    

                      Donkers 

Mevrouw  A. Jagers-van Gog 

Mevrouw  J. de Jongh-Kuipers 

Mevrouw  A. van Kuijen 

Mevrouw  M. Linnemans-Schoots 

Mevrouw  G. Meijer 

Mevrouw  A. Paping-Tijs 

De heer    T. Penninx 

Mevrouw  P. Pons-de Waard 

De heer    C. van de Rijt 

De heer    F. Roothans 

Mevrouw  T. van Roy-Sweegers 

De heer    F. Schoofs 

Mevrouw  P. Schröer 

Mevrouw  A. Schuimer- 

                      Hurkmans 

Mevrouw  C. Sleegers- 

                     van Steensel          

De heer    J. Trommelen 

Mevrouw  W. Verhees 

Mevrouw  A. Verstappen 

Mevrouw  G. v. d. Vijfeijken– 

    van Wordragen 

Extra aandacht voor de 90  

jarige                                   
Mevrouw  A. Jagers-van Gog   

Voor de 85 jarige                                           
Mevrouw  A  Dreesen-Visser 

Voor de 80 jarige                                  
De heer    F. Schoofs                          

 

              

 

 

 

 

          Proficiat 
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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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Muziek voor mensen van 100-jarig Veldhoven 
 
Onder het motto “Veldhoven 100 en samen één”  
Organiseert  harmonie Sub Umbra i.s.m. parochie Christus 
Koning een muziekevenement op                                       

Zondag 15 mei 2022  
in de Christus Koning kerk Kapelstraat Zuid 18 
Een muzikale ontmoeting voor Veldhovenaren.                      
In het bijzonder nodigen wij mensen uit die zich inspannen 
voor de Veldhovense samenleving .                                     
Ben jij zo iemand en ken jij zulke mensen?                        
Kom dan samen om te genieten van een mooie muzikale  
middag.                                                                                        
Je familie, vrienden, buren en kennissen zijn ook van harte 
welkom.  
Tijdens “Muziek voor Mensen van Veldhoven” kijken we terug 
op de afgelopen 100 jaar.                                                      
De gemeente Veldhoven, ontstaan vanuit 4 kerkdorpen.  
Een bijzonder moment  in het concert is de uitvoering van   
het speciaal voor het eeuwfeest gecomponeerde 
“Veldhovenlied”.  
 

Aanvang: 15.00 uur, de toegang is GRATIS 
 
“Uw wens tijdens het concert”.  
Heb je een bijzondere wens voor Veldhoven?                      
Wil je iemand bedanken, in het zonnetje zetten, 
hartverwarmende woorden of zomaar een lief berichtje?  
Stuur dat dan naar  info@subumbra.nl  
(max.140 tekens/karakters).                                                  
Tijdens deze middag wordt jouw berichtje op het scherm   
vertoond.  
Na afloop is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. 
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 ACTIVITEITEN "De Ligt" mei juni 
Maandag                     

Sjoelen 2 9 16 23 30 - - 13 20 27 

Rikken PVGE 2 9 16 23 30 - - 13 20 27 

Ligtklanken PVGE 2 9 16 23 30 - - 13 20 27 

Dinsdag                     

Bridge PVGE 3 10 17 24 31 - 7 14 21 28 

Kienen KBO 3 10 17 24 31 - 7 14 21 28 

Woensdag                     

Jeu de Boulen/Darten 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 

Gymnastiek OKTOBER 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 

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

Donderdag                     

Handwerk  5 12 19 - - 2 9 16 23 30 

Bridge Look Out 5 12 19 - - 2 9 16 23 30 

Vrijdag                     

Bridge-Instuif 6 13 20 27 - 3 10 17 24 - 

 Koersbal KBO 6 13 20 27 - 3 10 17 24 - 

Zaterdag                     

Kienen KBO 7 14 21 28 - 4 11 18 25 - 

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.  

Dagen gesloten 

Zo 1 mei Dag van de Arbeid  

Ma 2 mei Spelletjesmiddag 

Wo 4 mei Dodenherdenking 

Do 5 mei Bevrijdingsdag 

Zo 8 mei Moederdag 

Do 12 mei Ledenvergadering 

Wo 18 mei KVB Meerveldhoven 

Do 19 mei Zichtbaar ledenbijeenkomst 

Do 26 mei i.v.m. Hemelvaartsdag 

 

Zo 5 juni Pinksteren 

Ma 6 juni 2e Pinksterdag 

Do 16 juni Zichtbaar Ledenbijeenkomst 

Zo 19 juni Vaderdag 

26 juni Concert PVGE koor Ligtklanken 
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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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               ,,DUN TOREN”. 

De Jozeftoren was aan een opknapbeurt toe! 

In de jaren ‘50 ontwikkeld, ontworpen door architect Jan Strik  
en als losse toren behorend bij de H. Jozefkerk. In 1962 inge-
zegend door toen Bouwpastoor De Heer Th.Geurts.+         
Parochie Christus Koning is de opdrachtgever. Groenenbouw 
is de hoofdaannemer.                                                         
Nu is de toren gerestaureerd. Na twee jaar over-
leg om de financiën rond te krijgen is eind 2021 
begonnen. Het moest wel, of afbreken of        
restaureren zodat het een bepalingspunt in  

Veldhoven blijft.                                                
De elementen van beton zijn    
gerepareerd. Het voegwerk is  
vernieuwd.                                                
De ,,Galmplanken” zien er weer 
goed uit waardoor het uurwerk 
beter uitkomt en het Angelus zal 
weer klinken en natuurlijk kan je 
zien hoe laat het is.                                                                            
Ook de dakbedekking en de     
regenpijpen zijn vernieuwd.                  
Het KRUIS was ook aan reparatie 
toe en is opnieuw geschilderd. 
Verlichting binnen hersteld en ook de buiten-
verlichting, wat ‘s avonds goed te zien is weer 
een hele tijd meegaat en ook de wijzerverlich-
ting is led verlichting en al eerder na gekeken 

en uitgevoerd. Ook de bliksembeveiliging is hersteld daar  
deze was gestolen. Maar zoals je weet, God vergeeft alles. 
Binnenin zijn de ladders aangepast aan de geldende         
veiligheidsvoorschriften. De schilder heeft alles wat moest 
worden  geschilderd weer netjes opgeknapt.                                                                                   
28 maart 2022 is de toren het eerste Gemeentelijk             
Monument van Veldhoven.                            

   Veel torenplezier,  Pieter Hermsen. 
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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   

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

Ledenvergadering Seniorenbelangen KBO 
Meerveldhoven-d`Ekker                                         
Datum: Donderdag 12 mei 2022                                    
Plaats: De Ligt                                                                    
Aanvang: 14.00 uur                                                              
Het bestuur van Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven-   
d` Ekker nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering.  

Agenda:                                                                           
1  Opening.                                                                            
2  Voorstellen bestuursleden.                                                 
3  Afscheid bestuursleden.                                                    
4  Herdenking overleden leden 2021                                        
5  Nieuwe leden.                                                                     
6  Activiteiten + bijeenkomsten 2021 verslag 2020                                
--zie Meedenker maart-april 2021                                                

7  Financieel overzicht 2021                                                  
8  Pauze.                                                                                
9  Planning activiteiten komende periode.                                 
10 Gastspreker KBO Brabant                                              
11 Huldiging jubilarissen.                                                             
12 Rondvraag.                                                                     
13 Afsluiting. 
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Persbericht 

* 

Ontmoetingscentrum de Ligt 

Ligt 157 Veldhoven 

Afspraak 31.Mei a.s. om 14:00 uur                                                                                                 

Modemobil 

Mode die naar U toe komt!                                                       

De Lente komt eraan! 

Dat is voor Modemobil het startschot van het nieuwe voorjaar- 

en zomer seizoen.  

De collectie biedt de mogelijkheid tot eindeloos combineren 

met frisse kleuren.                                                                      

Modemobil heeft de kleding aangepast aan de behoeftes van 

oudere mensen.                                                                                                          

De gehele collectie kan in de wasmachine.                              

Alle kleding kan bij 40 graden gewassen worden.                      

Knopen en knoopsgaten zijn groter.                                           

Broeken hebben rondom een elastische band voor meer  

comfort.                                                                                      

Aangename stoffen met elastan.                                           

Afhankelijk van de voorraad zijn nabestellingen mogelijk. 

Seniorenmode van Modemobil heeft een sportief, modern   

uiterlijk met frisse details.                                                              

Indien gewenst komen we ook graag voor één van uw bewo-

ners persoonlijk bij u langs. Wij nemen dan in overleg met u 

en uw bewoner een samengestelde collectie mee.                   

We kijken er naar uit  om u op 31 Mei a.s. persoonlijk te     

ontmoeten en u onze mooie nieuwe collectie te laten zien.   

Met vriendelijke groeten,                                                        

Lodewijk van den Biggelaar 

Modemobil Nederland 
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EMA BUSREIZEN DOOR U ZELF TE REGELEN 

Tina Turner is een van de bestverkopende artiesten ter      
wereld. Ze heeft 11 Grammy Awards          
gewonnen en haar live shows trokken        
miljoenen mensen.Ze verkocht meer concert-
kaarten dan welke andere soloartiest ooit. In 
TINA hoor je natuurlijk ook al haar grote  hits, 
zoals ‘ Nutbush city limits, Private danser, 
What’s love got to do with it, en ‘The best’. De 
musical is geschreven door Olivier Award 
winnaar Katori Hall en wordt geregisseerd 
door de internationaal geprezen Phyllida 

Lloyd. Gesproken/Gezongen taal: Uiteraard komen alle be-
kende hits van Tina Turner voorbij in TINA-De Tina Turner 
Musical. Als de nummers dienend zijn om het verhaal te ver-
tellen worden ze ineen Nederlandse vertaling gezongen. De 
nummers die als concert/optreden gebracht worden , worden 
in het Engels gezongen. Vanaf uw opstapplaats rijden we 
naar ons dineradres waar we voor u een goed verzorgd drie     
gangen diner hebben gereserveerd. Hierna vervolgen we   
onze weg richting Utrecht. Aangekomen bij het Beatrixtheater 
heeft u genoeg tijd om rustig uw plaatsje in het theater op te 
zoeken. Om 20.00 uur begint de voorstelling over het leven 
van deze legendarische zangeres. U zal genieten van begin 
tot eind en veel bekende nummer voorbij horen komen. Een 
avond om niet te vergeten! Na   afloop van de voorstelling 
staat onze comfortabele touringcar weer voor u klaar en 
brengt u weer retour naar uw opstapplaats.   

Inclusief: busreis- het diner-entree musical 1
e
 rang 

kaartje   

Degene die interesse hebben in dagtocht Floriade of Tina Turner 

kunnen dat zelf bij EMA boeken tel. 040-2044145                   

info@ema-reizen.nl  

adres, EMA Reizen Leemskuilen  38A 5563 CL Westerhoven  

mailto:info@ema-reizen.nl
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Prijs: € 85,00- dinsdag 31 mei- zaterdag 30 juli of woensdag 

14 september                                                                           

FLORIADE EXPO 2022- GROWING GREEN CITIES 

Op 14 april 2022 opent Floriade haar poorten in Almere. Je ont-

dekt hiet oplossingen van innovators uit binnen-en buitenland 

die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. En je ge-

niet er van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en 

fruit. Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en laat je       

verrassen. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt 

sinds 1960 één keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats   

gehouden. De Floriade is de opvolger van de Floratentoonstel-

lingen. Floriade is de benaming die gebruikt wordt voor de in 

Nederland gehouden tuinbouwtentoonstellingen die voldoen 

aan bepaalde normen om zich wereldtuinbouwtentoonstelling 

te mogen noemen. Meer dan 400 nationale e3n internationale 

deelnemers tonen hun nieuwste groene uitvindingen,            

oplossingen en toepassingen. 
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Het fietsseizoen is begonnen. 

               

 

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 40km met 

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 ,mei en juni zijn:          

14 april Knegsel-Eersel-Walik.                                                    

21 april Waalre-Valkenswaard-Dommelen.                             

28 april Dommelen-Westerhoven-Riethoven.                                             

5 mei Wintelre-Oostelbeers-Oirschot                                

12 mei Eersel-Cartierheide-Duizel                                    

19 mei Oirschot-Haghorst–Oostelbeers                           

26 mei Hemelvaartsdag                                                      

2 juni Dommelen-Malpie-Borkel-Westerhoven–Riethoven 

9 juni Geldrop-Hut van Mie Pils-Aalst                               

16 juni Vliegveld-kamp Oirschot-Oirschot-Oostelbeers-                                                                   

Wintelre                                                                                

23 juni Achelse Kluis                                                          

30 juni Grote route ca 50 km 
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P R IJ S P U Z Z E L. 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes, LET OP  dit is 
een doorloper. 

Horizontaal:1hoefdier;insect;welpenleidster– 2 guitig;       
klimwerktuig;  nobel-3 metaal; avondkleding; balletrokje; ik—  
4 kleur; opvoering; godsdienst -    
5 eentonig; pausennaam; kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; 
putemmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag -                     
8 pers. vnw; stoomschip; Italiaans gerecht; kosten koper; een 
zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; wachthuisje; fideel -    
10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; persoon; 
bloem; tennisterm - 
12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 
 
Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; 
brandstof - 3 zowat; woonschip; loopstok - 4 rooms-katholiek; 
Europese taal; koraaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Euro-
pese hoofdstad -6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië -                       
7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 8 en dergelijke; vrucht;    
behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; bandiet -  
10 dierentuin; vis- 11 sortering; opdracht; ijshut—                  
12 man van adel; Grieks eiland; a priori -   
13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 14 overal; laan;   
bijbelse figuur. 
 

SUCCES 
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OPLOSSING PUZZEL mei– juni 
                                       ( inleveren vóór 1 juni 2022) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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===================================

Oplossing Prijspuzzel: 

                   Nieuwjaarsduik 

Winnares is geworden: Mevrouw W. Koning                

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd.  

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

Winnaars van het online kienen zijn: 

Ria van Lierop , Cobie Ubachs, Femmie v.d. Werf en         

Dimphy de Lepper .  

In de ONS over belangenbehartiging van onze pensioenen.                                                                             
Iemand vroeg me laatst: moet ik dat formulier wat in de ONS     
geplakt zit invullen? Als aanleiding schreef ik al over de             
belangen behartiging door KBO Brabant voor de gepensioneer-
den en daar gaat deze brief over. In de tekst in de ONS leest u 
de   uitleg. Van belang is het formulier in te vullen en op te stu-
ren of in de KBO brievenbus bij de Ligt te doen. In het laatste  
geval sturen wij de brief voor u op. Met het ondertekenen van 
deze brief geeft u aan dat  KBO Brabant mag vastleggen bij 
welk pensioenfonds of fondsen u aangesloten bent en dat men 
u mag informeren over belangrijke kwesties over pensioenen. 
Wat mij betreft snel doen. Samen staan we sterker      
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         Inloopspreekuur Senioren web  

           U kunt terecht bij een van onze vrijwilligers op: 

Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.30 tot  12.00 uur 

in de bibliotheek. Wij kunnen u onder andere helpen met de 

volgende  onderwerpen:    

Apple                      Back-up maken      E-mail 

Fotobewerking        Hobby                     Internet 

Internetbankieren   Office                   

Onderhoud              Overige apparaten 

Social Media             Tablet & Smartphone 

Veiligheid                   Videobellen 

WhatsApp                   Windows 

 

 

 

 

 

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

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

15.00-16.00 uur         Country Dansen 

Donderdag  

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

19.30-22.30 uur  Rikken      Grote zaal      

Vrijdag                                                                                

14.00-16.00 uur         Rikken                                 Grote zaal 

19.30-23.00 uur  Liederenavond 1e vrijdag v d maand                      

Zondag                                                                  

11.00-14.00 uur  Vlooienmarkt    3e zondag v d maand              
12.30-1700 uur  

 

HET  PENSEELTJE 

09.30-12.00 uur          maandag t/m vrijdag                                

13.30-16.00 uur  maandag t/m woensdag 

19.15-22.00 uur  maandag, dinsdag en 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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Midgetgolf Seniorenbelangen KBO Zeelst 

Op de tweede dinsdag van de maanden april, mei, juni, juli,  

september en oktober gaat Seniorenbelangen KBO Zeelst   

midgetgolfen in de speeltuin Kabouterdorp aan de broekweg. 

Eenieder van Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven-d`Ekker 

die graag mee wil midgetgolfen kan zich aansluiten bij Senio-

renbelangen KBO Zeelst. 

Te beginnen op de dinsdagen 12 april en 10 mei om 10.00 uur, 

ze vragen een eigen bijdrage van €2,50 voor toegang, huur van 

bal en stick en koffie/thee, ter plekke en contant te voldoen. 

Graag vooraf telefonisch aanmelden bij de coördinator Cees 

van Hout. 

Telefoon 06 1264 5502 

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

Verhuisd 

Toos Blokland is verhuisd naar Deurne, en heeft daarmee haar 

lidmaatschap bij de Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven-

d`Ekker opgezegd. Toos heeft heel veel gedaan voor onze   

vereniging, zo heeft ze jarenlang de geldpot beheerd van de 

koersballers en ze van koffie en thee voorzien in de pauzes en 

ze organiseerde het jaarlijkse etentje, ook was ze tevens team-

captain bij de toernooien die de Kring organiseerde, ze stelde 

onder meer de paren samen en haalde het geld voor de lunch 

op, ook heeft ze jarenlang afgeroepen bij het kienen en was al-

tijd bereid om in te vallen of met iemand te ruilen. De redactie-

vergaderingen van de Meedenker heeft ze ook jarenlang       

bijgewoond. 

Wij danken Toos voor haar inzet en wensen haar veel geluk in 

haar nieuwe woonomgeving. 

Het bestuur  
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 KBO-Brabant     Wlz-team  Wet langdurige zorg 

In 2020 is een team van tien vrijwilligers opgeleid om te  

kunnen adviseren op het gebied van de Wlz. 

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet 

is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, 

thuis of in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, instel-

ling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. 

Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in de aarde. 

Er moet van alles geregeld worden, onder meer op           

financieel gebied. Daarbij kunnen de Wlz-adviseurs helpen. 

Mensen krijgen advies op maat. 

Afdelingen kunnen leden verwijzen. KBO-Brabant regelt een 

bezoek van de adviseur. Er wordt een bijdrage gevraagd 

van 25 euro voor het advies. 

 

KBO-Brabant     Ons gesprek - levensvragen 

In 2019 is een nieuwe dienst opgezet: er zijn inmiddels 40 

vrijwilligers opgeleid die op bezoek gaan bij belangstellende 

om een gesprek te hebben over levensvragen. 

De meeste vrijwilligers zijn werkzaam geweest in het sociale 

domein. Hun beroepsmatige achtergrond loopt uiteen van 

geestelijke verzorger, theoloog, tot maatschappelijk werker 

tot verpleegkundige psychiatrie. 

Een gesprek kan helend werken en tot andere inzichten   

leiden. Er wordt zonder oordeel naar het verhaal van ie-

mand geluisterd. 
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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 


