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Mededeling.  

Dhr. en mw. van der Weijden zijn op 20 
juli 2022 65 jaar getrouwd “Briljant” 
Adres Jasperstraat 16                                    
van harte gefeliciteerd met deze heel             
bijzondere dag.    

Joop en Nellie van Rooij waren op          
16 juni 50 jaar getrouwd 

Ben en Jeannette van den Braken zijn op 25 augustus  50 
jaar getrouwd.  U allen van harte gefeliciteerd. 
============================================== 

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                                        
https://www.kbo-zeelst.nl/wandelen/  
==============================================
REDACTIE MEEDENKER:                                                 
Ben van den Braken  
Van Ettenstraat 5 , 5503 SP Veldhoven 
Telefoon   06-44756732                                                                                             
E-mail: kbomeerveldhoven@hotmail.com 
============================================== 

Zonne dag vergééte nie! 

’t Wáár juni en de vijfde van de maond                                            

Deez’dag gonge we we fiste, elkaor wir es zien                         

Ut waor ok nie zoo  mèr, nee, we wilde ’t géére                                

Wij saomen wiere 80, dan hèdde da verdiend. 

 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kbo-zeelst.nl%2Fwandelen%2F&data=05%7C01%7C%7Ce932731bf19140548d9b08da21fad167%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637859658374481490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC
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 Wa daoge van te vurre, onze fisttent gezet.                            

Mee wa spreuke over ons eige, van Brabant, van hier.                      

Er kwaomen, vlagskes en wa lempkes, wa aorige foto’s erbè.                    

Want as g’ um ouw eige kunt laache, hedde altè plezier. 

Nou ’t fist goed begonne mee veul koffie, wa thee.                          

De familie veul verhaole over zussen en bruur.                           

Onze goei vriende die laachte, zij heurde er bèi                        

Het waor hil gezellig; mèr nao een goei uur… 

De miezer wier réége en toen gong het loeihard.                              

Onze Frans zei: blèèf rustig, ‘k heb ’t hier goed gemaokt.        

De putjes diende veur d’n afvoer, da waoren ze vergééte                     

‘t watter kwam naor bove, de tent wáár ‘n voetbad geraokt 

De gaste, ze wààre hun zwempak vergééte                                   

De bikinies die paoste ok al nie mèr                                         

Op bloot ’voete mèr naor binne geloope.                                      

’t Gebak wáár al op; da schilde toch wel. 

Ons keijnder en klènkeijnder die haon al intussen                         

Ut slaopkaomers en zulder wa stoel’ en krukke gehaold.           

In ons kaomer kon zo iedereen wel zitte,                                     

En zaogen deur ’t raom alléén watter, gin straot. 

Wà han w ’n geluk, ’t ééte dè kwam toch.                                        

Op blóóte voete naor binne, de keijnder stront nat.                          

Mèr ’t fist gong gewoon door, ginne n’ auto kos weg.                      

En bè ons in de kelder, d’r waor toch nog zat. 

Wanne dag op ons fist, mèr ’t waor heel gezellig                           

We han’t zoo nooit nie gedáocht, nie gedróómd.                          

Dè we als zandhaozen, zun watterfist zou’n belééve                    

Út wáár hil apart, nou laache we d’rum. 

Lies Schoofs  
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Van de interim bestuurder. 

Beste Mensen                                                                          

Zo langzaam aan leer ik de vereniging beter kennen. Dat komt 

door intensief contact met het bestuur, de bestuursvergaderin-

gen, een koningsdagviering meemaken en ook bij het voorbe-

reiden en opzetten van de ledenvergadering. Het is populair 

gezegd “een hele kluif”. Vergeet daarbij ook niet het zoeken 

naar nieuwe bestuursleden.                                                       

Op de laatstleden ledenvergadering heeft Wim Fijten 

(bestuurder KBO Brabant Zuidoost) in zijn betoog aangegeven 

voor welke taak we als KBO staan. Je leest regelmatig in de 

krant dat geen enkele partij of organisatie in de politiek zich 

druk maakt over de senioren of ouderen. Als we dan in die zin 

een belangenvereniging willen zijn ook hier in Meerveldhoven 

en d’Ekker dan kan dat alleen als we leden en veel leden   

hebben.                                                                                   

Wat het aantal leden betreft is de vraagt: doen we het goed of 

kan het beter? Ik denk dat we beter kunnen en een nieuw elan 

moeten proberen te vinden.                                                      

We zijn bezig met een plan om samen dat te bereiken. Het is 

vooreerst nog alleen op papier maar ik denk dat iedereen er 

iets van gaat merken.                                                                  

Maar allereerst zorgen voor goede en mooie activiteiten. Voor 

mij in elk geval nu, naast veel andere zaken, meer kennisma-

ken met onze leden en dan bij de activiteiten die dankzij de in-

zet van velen weer bijna als normaal doorgaan.                             

Tot ziens bij de activiteiten en als u daar nog niet aan meedoet 

of kan doen geef dat aan. Misschien dat u met een kennis mee 

kunt gaan of dat we als vereniging wat regelen. Wat ook kan is 

dat u als enthousiaste deelnemer iemand meevraagt om een 

keer mee te doen, dat kan dus ook. 

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. Will Op ’t Ende                                                              

De heer  Pieter de Bruijn                                                        

De heer  H. van Weert                                                           

Mevr. J. van Weert - van de Looy                                                           

Mevr. J. Sikkink                                                                    

Mevr. Iet van de Rijt-Louwers                                                          

Overleden Leden                                                     
De heer Joop van der Zant                                                     

Mevr. Willy Dierdorp-Huveneers                                             

De Heer Jan Geerlings                             

Rookmelder verplicht 

Waar moet uw woning aan voldoen? 
 
Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder verplicht op iedere       
verdieping in alle Nederlandse woningen. Die verplichting was 
er al voor nieuwbouwhuizen, maar gaat dus ook gelden voor       
bestaande  huur– en koopwoningen .                       
=============================================== 

Herstart bedevaart naar Werbeek 
Na een ’corona’-stop van twee jaar is het comité Bedevaart 
Veldhoven-Werbeek weer met de nodige voorbereidingen   
gestart. 
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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Lies op viste bij.? 

Met de warmte van een heerlijk zonnetje in mijn rug ging ik op 

weg naar de van Ettenstraat voor een gesprek met Ben van 

den Braken. Met deze wandeling  had ik meteen de verplichte 

dagelijkse beweging ook weer te pakken.                             

Ben heeft enige tijd geleden de  redactie van de Meedenker 

overgenomen van Corrie Bakkers. De KBO had hem gevraagd 

om een nieuwsbrief te maken, maar het liep uit op het hele 

boekje.                                                                                      

Zo’n boekje maken is best veel werk en er moet genoeg copy 

binnen komen met informatie die nuttig is voor de mensen,  

verslagen van een vergadering of andere activiteiten enz.    

Het werk voor de Meedenker gaat Ben goed af; “dus nu fijn 

verder gaan” zegt hij met een blij gezicht.                              

Ben is in Strijp geboren en woont sinds 1975 in Veldhoven. Hij 

heeft in Eindhoven familieleden wonen die lid zijn van KBO 

Woensel en hem overgehaald hebben om  ook bij hun “club” te 

komen. Daarom is hij in Meerveldhoven-d’ Ekker als gast lid 

ingeschreven.                                                                             

Een informatief boekje maken is niet nieuw voor Ben want voor 

de vogelvereniging, zijn grote hobby, verzorgt hij al jaren het 

maandblad. Hij heeft in het bestuur gezeten en is nog steeds 

actief in de vereniging.                                                               

In het maandblad, twintig bladzijden groot, staan o.a.           

verslagjes van bijeenkomsten en natuurlijk veel nieuws over de 

vogels.                                                                                         

Op elke vierde zondag in de maand, behalve in juli, vindt er 

een vogelbeurs plaats in het Tweespan (9.30 tot 12.00 uur).    

Er worden dan vogels gekocht en verkocht.    

Het vergt veel werk om daarvoor alles klaar te zetten en 
weer op te ruimen. Je raadt het al: Ben steekt ook daar-
voor  zijn handen uit de mouwen. Vergaderingen en lezin-
gen  voor de leden zijn op dezelfde locatie. 
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  De jaarlijkse vogelshow vergt vele uren voor organisatie en 

bijkomende activiteiten. Ben maakt de catalogus, waarin de 

namen van de deelnemers staan en natuurlijk worden de     

namen van de vogeltjes genoemd die bewonderd kunnen   

worden.  Het is niet vreemd dat Ben als vrijwilliger bovenstaan-

de activiteiten uitvoert. Hij begon zijn werkzaam leven, als 15 

jarige leerling, bij de Eindhovense drukkerij van Philips.        

Het was werken en een dag naar school; het bekende         

leerlingstelsel. Hij leerden het boekdrukken nog met loden   

lettertjes, matrijzen enz.  Daarna is hij handboekbinder         

geworden. Door de mechanisering kwam hierin minder werk 

en verhuisde hij naar een offset drukkerij, waar 28 jaar zijn 

werkdagen eerst gevuld werden in de drukkerij, later op        

kantoor voor de in- en verkoop behartiging, dan kwam de            

calculatie en daarna werd hij bedrijfsleider.                             

Na 48 jaar met veel plezier gewerkt te hebben, kwam er in 

2013 veel tijd voor de hobby’s.                                               

Natuurlijk valt een zeer actief persoon op en wordt hem vaak 

om hulp gevraagd. In de Ligt 

kan men Ben in de zaal vinden 

die voor een bijeenkomst klaar 

gezet moet worden. Als wij o.a. 

naar de KBO bijeenkomsten 

gaan, kan het best zijn dat we 

op een stoel plaats nemen die 

Ben  neergezet heeft. Hopelijk 

kan de vogelvereniging en de 

KBO nog lang profiteren van 

de hulp van deze actieve man.  

Lies Schoofs 
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Dit zijn onze jarigen  

Mevrouw G.Bakkermans-         

van Rooij                                           

De heer T. Bakkers  

Mevrouw C.Bazelmans-                                                                                                            

van Zantvoort                                 

De heer   A.Boleij 

De heer   H.Cardeneo 

Mevrouw G. Dingen-Jansen    

Mevrouw A. Dobbelaar-van Kleef 

Mevrouw R. Emrich-Mieres      

Mevrouw M. Fasen-van de Ven 

Mevrouw A. Flecken  

De heer   C. van Geffen 

Mevrouw M. Gerrits-Kroon 

De heer   H. Göertz                    

Mevrouw  C. Göertz-Sevriens 

Mevrouw T. van Grinsven 

De heer   G. Groenen 

Mevrouw  H. Heijnen-Schoorl  

Mevrouw  A. Hendrick 

Mevrouw  L. Henrich-                            

van der Heijden 

Mevrouw A. Hermans-Gijsen   

Mevrouw  M. Hoof-Zijlmans 

Mevrouw  H. Kuipers                

Mevrouw  A. van Lienden  

De heer    C. Nas 

Mevrouw  C. van Rooij –Kalb 

Mevrouw  J. van Roosmalen-   

Weijdeven 

Mevrouw  M. Scharpach-Vennix 

De heer    F. Smets 

Mevrouw  A. Steenbekkers 

Mevrouw  J. Ubachs-Smits      

Mevrouw  J. van de Ven-Timmers 

De heer    J. Vermeij 

in juli 2022 

Mevrouw F. Ramos-Willemen 

 

Wij wensen U allen een 

fijne verjaardag 

Extra aandacht voor de 95 

jarige.                                 
Mevrouw  C.Bazelmans -            

van Zantvoort                             

Mevrouw M. Gerrits-Kroon 

Voor de 90 jarige                     
Mevrouw  J. van Roosmalen-   

Weijdeven              

Voor de 85 jarig                  
Mevrouw  C. Göertz-Sevriens 

Mevrouw  L. Henrich-                            

van der Heijden 

                

 



13 

 

En deze  in augustus 

Mevrouw R. Akkers-Janssens 

Mevrouw  J. van Bree–                  

van der Vliet 

Mevrouw  H. Dirks– de Vroom 

De heer    A. Eliëns                        

De heer    H. Geurts 

Mevrouw  C. Gloudemans –    

Homringhausen                             

Mevrouw  P. Hermsen – Loyen 

Mevrouw  G. Hermsen -                 

van Doleweerd 

Mevrouw  E. Hoogervorst -          

van Bladel 

Mevrouw  W. Kokke– Kippers                                                           

Mevrouw  P. van Laarhoven -  

Weterings 

Mevrouw  W. Leeflang– Josefson 

Mevrouw  J. van de Linden - 

Schijvens 

De heer    P. van der Linden 

De heer    C. van de Made 

Mevrouw  P. van de Pas –                         

Voesenek 

De heer    A.Pijnenburg 

Mevrouw  T. Riet 

Mevrouw  E. Schoofs—Eliëns 

De heer    P. Stijbos 

De heer    R. Sutherland 

Mevrouw  L. Sutherland - Dijkstra 

Mevrouw  M. van der Velden- 

van der Velden 

Mevrouw  M. Verstappen - 

v.d.Molengraft                                   

Mevrouw   R. van der Vleuten - 

van Mol                                    

Mevrouw    W. van Vugt  

 

Mevrouw  F. v. d. Werf –Bijster 

Extra aandacht voor de 95   

jarige                                      
Mevrouw  J. van Bree–                  

van der Vliet                  

Voor de 90 jarige                 
Mevrouw  H. Dirks– de Vroom   
Mevrouw  P. van de Pas–      

Voesenek                                  

Voor de 85 jarige                                  
Mevrouw    W. van Vugt         
Mevrouw  F. v. d. Werf –Bijster                      

Voor de 80 jarige                  
Mevrouw  P. van Laarhoven -  

Weterings                             
De heer    P. van der Linden   
Mevrouw  E. Schoofs—Eliëns       

         Proficiat 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruisstraat 70a 5502 JG  Veldhoven                                               

               Tel : 040-2300777   

www.danielleskniphuis.nl                            

facebook.com / danielleskniphuis 
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         KBO 
  

  

     Kring                                                                                       
SENIORENBELANGEN  KBO KRING              

VELDHOVEN EN PVGE ORGANISEREN SAMEN:  

 

    Het Veldhovens Jeu de Boules toernooi 2022 

Wanneer:   10 augustus  

Waar:  Ontmoetingscentrum “De Ligt”    

Ligt 157 Veldhoven 

Aanvang:  9.30 uur 

Inloop vanaf: 9.00 uur 

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 30 juli bij 

de organisatie, de teamcaptains, of via een 

briefje dat u in de oranje bus in de Ligt                 

deponeert o.v.v. Jeu de Boules toernooi. 

Kosten lunch €12,-  voor deelnemers die lid zijn 

van de KBO  € 7,- 

 Veel speel plezier 

De organisatie: Cor Roelandse en 

Lia Jansen. 
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 KOERSBALLEN  
 
Op vrijdag 15 april ben ik even gaan kijken hoe dat nu wel 
ging dat koersballen.  
Er waren 11 deelnemers aanwezig, helaas hadden er 5     
personen afgemeld. Ze hadden allemaal wel een goede     
reden  dat ze niet konden. 
Dat is wel heel jammer zei Ella  maar hopelijk melden zich 
nog nieuwe leden aan. 
Persoonlijk was ik niet op de hoogte hoe het koersballen gaat. 
Om te kijken en te spelen is het wel een leuk maar ook wel 
een spannend spel. 
Degene die het spel speelden waren zeer enthousiast en  
strijdbaar om de winst te pakken. 
Kom ook eens kijken of nog beter doe eens mee dan zal u 
merken dat u dit spel ook leuk zal vinden. 
Wellicht denkt u dan daar wil ik vaker aan mee doen, dat kan. 
Geef u dan op bij Ella van Laarhoven 
 
Tel: 040-2531021 
 
Ben v.d. Braken 
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ACTIVITEITEN "De Ligt" juli augustus 

Maandag                     

Sjoelen   &   Rikken PVGE - 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Ligtklanken PVGE - - - - - - - - - - 

Dinsdag                     

Bridge PVGE - - - - - - - - - - 

Kienen KBO - 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Woensdag                     

Jeu de Boules / Darten - 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Gymnastiek OKTOBER - 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Bridge PVGE - - - - - - - - - - 

Donderdag                     

Handwerk  - 7 14 21 28 4 11 18 25 - 

Bridge Look Out - - - - - - - - - - 

Vrijdag                     

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

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

Rikken De Ligt 1 8 15 22 29 5 12 19 26 - 

Zaterdag                     

Kienen KBO 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - 

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.  

Activiteiten De Ligt 

Juli en augustus maandagmiddag gesloten 

Juli en augustus dinsdagmorgen gesloten 

Laatste week van juli en heel augustus maandag-, dinsdag– en 

woensdagavond gesloten 

 

Wo 10 aug KBO & PVGE Jeu de Boules toernooi  
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Beste Leden , 

Tot mijn grote vreugde ben ik bij mijn afscheid op de                     

Jaarvergadering 2022 bekroond met de benoeming als Erelid van 

KBO-Brabant. 

Ik ben 19 jaar lid, waarvan 12 jaar voorzitter geweest van  

KBO Meerveldhoven/d’ Ekker. Wel ga ik nog naar nieuwe leden en 

houdt het bestand bij. 

De laatste jaren gingen erg moeizaam door het wegvallen van de 

penningmeester en door ziekte van de secretaris. Ook is het ma-

ken van de Meedenker in handen van Ben van Braken, wat ook 

veel moeite heeft gekost. 

De coronatijd heeft veel energie van mij gevergd maar door extra 2 

jaar lang extra te werken als voorzitter zijn er nou nieuwe mensen 

voor het bestuur. 

Ik dank alle leden voor het vertrouwen waardoor ik veel activiteiten 

en veranderingen heb kunnen doorvoeren. 

 

Zorg voor nieuwe activiteiten en ben goed voor elkaar! 

 

Hartelijk Dank, 

 

Pieter Hermsen. 
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Het bakske van Pieter, 

Elke donderdagmiddag van april tot 

augustus gaan wij met een groep, 

fietsen  met de KBO. Rond 13.15 uur 

verzamelen de deelnemers zich bij 

de Ligt, het aantal fietsers varieert 

maar in de meeste gevallen is het 

een leuke groep. De fietstochten 

brengen ons door de Kempen, onder 

leiding van Piet en Leo worden de 

mooiste tochten uitgezet. Naast het fietsen is het ook altijd een  

sociaal gebeuren onder weg wordt er wat afgekletst, serieuze ge-

spreken maar ook wat vrolijke gespreken. Naast een vaste kern 

fietsers  sluiten er ook gasten bij ons aan van andere zuster KBO 

afdelingen. En dat maakt het natuurlijk leuk, andere gesprekspart-

ners andere praat. Halverwege onze fietstocht wordt er gestopt 

voor een “tas” koffie zou Pieter zeggen, maar dat verstaan ze al-

leen in Helmond en omstreken Er wordt neer gestreken bij een 

leuk cafeetje en dan barsten de sterke verhalen los en dat maakt 

deze activiteit zo leuk. De ene heeft nog een sterker verhaal dan 

de andere dit is zeker een rede om een keer met ons mee te fiet-

sen. Maar het hoogte punt van deze koffiestop is, het “bakske van 

Pieter” wat is dat zal u zich afvragen ?Pieter (Hermsen, voor de 

gene die niet weten welke Pieter het gaat) heeft standaard in zijn 

fietstas een “bakske” met snoep en die gaat dan de groep rond, 

iedereen mag dan een snoepje kiezen, sommige smokkelen wel 

eens. Het vermoeden is, maar dat weten wij niet zeker dat Dinie, 

de vrouw van Pieter dit “bakske” vult en in zijn fietstas doet. Maar 

dat doet er niet toe er zitten altijd lekkere snoepjes in. Als het 

“bakske” weer op wordt geborgen is het voor ons een teken dat wij 

weer verder moeten. Maar eerst moet er dan nog afgerekend wor-

den, voor de ober een heel gedoe! Dan vervolgen wij ons tocht ge-

sterkt door het kopje koffie en de versterkende kracht van het 

snoepje. Dus als u ook een keer een snoepje uit wil zoeken uit het 

“bakske van Pieter” dan zien wij graag bij de volgende fietstocht !  

De Fietser 
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Dinsdag 19 juli buiten concert 

Harmonie  

Sub Umbra 

 

Na een muzikale start na corona gaat harmonie Sub Umbra 
de vakantie tegemoet. Op dinsdagavond 19 juli verzorgt 
harmonie Sub Umbra een buitenconcert bij Ontmoetings-
centrum De Ligt op  de hoek Ligt en Hermannistraat in 
Meerveldhoven. Dit in het kader  van hun seizoensafsluiting 
voor de zomervakantie. Het beginnersorkest o.l.v. Evelien 
Janssen en het leerlingenorkest o.l.v. Tom Roosen willen 
laten horen wat zij reeds kunnen spelen met hun orkesten. 
Daarna speelt het harmonieorkest o.l.v. Arjan Gaasbeek ge-
zellige muziek.Zin in een gezellig avondje muziek? Kom dan 
gerust even langs bij De Ligt, u bent van harte welkom van-
af 19.00 uur tot +/- 21.30 uur! Gratis toegang.                                
Breng gerust een klapstoeltje of iets dergelijks mee om te 
zitten. Bij slecht weer muziek in de grote zaal van ontmoe-
tingscentrum “De Ligt”. 

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

Stimulansz, de kennis- en adviespartner van gemeenten en 
tevens opsteller van de “Handreiking eenmalige energietoe-
slag” heeft bevestigd dat gemeenten voor mensen met inko-
men uit pensioen een bedrag van 21,50 euro per maand 
(258 euro per jaar) voor alleenstaanden en 43 euro per 
maand (516 euro per jaar) voor gehuwden in mindering mo-
gen brengen bij de bepaling van hun inkomen voor de ener-
gietoeslag. Volgens Stimulansz is een en ander geregeld in 
de Participatiewet artikel 33 lid 5.  
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Verslag busreis 19 mei naar “  

De Zeeuwse Riviera”  

 
Om 8.45 uur vertrok de bus vanaf de Ligt 

richting Zeeland. De touringcar was 

goed bezet met enthousiaste deelne-

mers. Volgens de weersvoorspelling zou 

het een mooie dag worden. Onze chauffeur Isidoor wist aardig wat 

te vertellen over de bezienswaardigheden onderweg. Onze eerste 

stop was voor koffie met appelgebak. Hierna vervolgde we onze 

weg door een mooie omgeving richting ons lunchadres. Het regen-

de inmiddels behoorlijk. Bij het restaurant werden we welkom gehe-

ten en stonden de tafels al keurig gedekt met allerlei lekkernijen. Na 

een uurtje lunchen gingen we richting Domburg, hier waren we en-

kele uurtjes vrij om te winkelen of te wandelen langs de zee, er was 

zelfs iemand die was wezen zwemmen. Toen we in Domburg aan-

kwamen was de zon gaan schijnen, en was de temperatuur heel 

aangenaam voor een terrasje. terwijl we zaten te genieten van ons 

drankje was er bij ons in Veldhoven hevig noodweer losgebarsten, 

daar hebben we gelukkig niets van meegekregen. Bij thuiskomst 

was er bij sommige mensen schade ontstaan door de storm, ik hoop 

dat de verzekering die schade dekt. Na deze stop vervolgden wij 

onze weg naar het dineradres, dat was in Dongen bij restaurant “De 

Viersprong”, ook hier stonden de tafels keurig gedekt, en na het ge-

not van een drankje werd een heerlijke maaltijd geserveerd. De rou-

te erheen was zeer de moeite waard. Voldaan en met mooie herin-

neringen keerden we huiswaarts. De flyers voor de volgende trips 

werden in de bus uitgereikt, maar worden ook via  de Ons en de 

Meedenker verspreidt. Als u nog nooit mee geweest bent, dan pro-

beer het een keer want het is echt een 

mooie ervaring, ik mag alvast verklap-

pen van een goede bron dat bij de vol-

gende reis een gratis reis wordt verloot 

onder de passagiers. 

 

Een reisgenoot 
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Dagtocht 2 donderdag 21 juli inschrijven 29 juni

                            
Rode Vruchten & Techniek van Weleer              
Vanaf onze opstapplaats rijden we naar ons eerste adres van 

vandaag, hier worden we op een wel heel bijzondere plek 

ontvangen. Op het aardbeienterras staat de koffie al voor u 

gereed met een heerlijk Rijsbergs wafeltje en uiteraard ont-

breken hier de aardbeien niet op. Na de koffie start de rond-

leiding, alles wordt er uitgelegd over de aardbei en komt u 

veel te weten over deze heerlijke vrucht. Na de lunch rijden 

we naar de Noord-kade in Veghel. Hier bezoeken we het mu-

seum SIEmei. Hier zien we vele voorbeelden van de industri-

ële en ambachtelijke bedrijvigheid uit de Meijerij. De collectie 

loopt uiteen van letterzetmachines, hout verspaanders en een 

dragline tot oude telefoontoestellen, gereedschappen en veel 

meer. Tijdens het bezoek genieten we van een kopje koffie / 

thee.                                                                                      

Inbegrepen:  2x koffie / thee + Rijsbergs wafeltje 

 Rondleiding door de teler over de kwekerij  

 Koffietafel met kroket                                    

 Entree SIEmei met koffie / thee                           

 Het diner                                                                    

Kosten van deze dagtocht €70,- voor leden niet leden €75,-

Mocht u 29 juni verhinderd zijn kunt u zich ook opgeven via 

mail en per bank betalen                                                                         

Lia Jansen: e-mail   liajansen6@upcmail.nl                             

Bank: NL73 RABO 0153 6688 57 o.v.v.                           

“Rode Vruchten van Weleer”  

mailto:liajansen6@upcmail.nl
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Dagtocht 3  15 september inschrijven 24 augustus 

  
                         Varen naar Luik 
Vanaf onze opstapplaats rijden we naar Maastricht hier gaan 

we aan boord van de rondvaartboot, we worden ontvangen met 

2x koffie / thee en Limburgse vlaai. Nadat iedereen een plaats-

je heeft vertrekt de boot richting Luik. Tijdens de vaart passeert 

u o.a. de bekende ‘stop van Ternaaien’. In deze sluis wordt de 

boot in ca. 5 minuten 15 meter omhoog geschut van de Maas 

naar het Albertkanaal. Tijdens de boottocht word er nog een 

Limburgse koffietafel geserveerd. Als we in Luik zijn aangeko-

men heeft u ruim de tijd om deze prachtige en veelzijdige stad 

op eigen gelegenheid te verkennen. Op een afgesproken tijd-

stip wordt u weer bij de touringcar verwacht. 

Inbegrepen: 2x koffie / thee met vlaai 

   Boottocht Maastricht - Luik  

   Koffietafel aan boord 

   Het diner 

De prijs van deze dagtocht €80,- voor leden niet leden €85,- 

Mocht u 24 augustus verhinderd zijn kunt u zich ook opgeven 

via mail en per bank betalen 

Lia Jansen: e-mail   liajansen6@upcmail.nl   

Bank:   NL73 RABO 0153 6688 57 o.v.v.   “Varen naar Luik” 

mailto:liajansen6@upcmail.nl
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Onze Lieve Vrouw ter Eik in Meerveldhoven 
Volgens een legende uit 1264 ontdekte een man in Meerveldho-

ven een Mariabeeldje tussen de takken van een eikenboom. Hij 

nam het beeldje mee naar huis om het daar te bewaren en te 

vereren. De volgende dag was het beeldje echter uit zijn huis 

verdwenen, maar vond hij het weer terug waar hij het had ge-

vonden: tussen de takken van de eikenboom. Hij nam het 

beeldje opnieuw mee naar huis en zocht er een beter plekje 

voor, maar de volgende ochtend was het weer verdwenen. Tot 

drie keer toe werd het beeldje op onverklaarbare wijze in de 

boom teruggevonden en van af die tijd werd Maria in de eiken-

boom aanbeden. Men had een groot vertrouwen in Maria en op 

haar voorspraak zoude er wonderbaarlijke genezingen zijn ge-

beurd. Men bouwde een kapel rond het Mariabeeld in de eik en 

jaarlijks trokken in de meimaand veel bedevaartgangers zin-

gend en biddend te voet vanuit de hele omgeving naar Meer-

veldhoven. De Christus Koningkerk herbergt Onze Lieve Vrouw 

ter Eik die dagelijks te bezoeken is, waar kan worden gebeden 

en kaarsje voor eigen intentie kan worden aangestoken.  

 
 

 

 

 

 

 

De 28e editie van de processie is op maandag 15 augustus na 

de heilige Mis van 20.00 uur in de Sint Lambertuskerk 

van Meerveldhoven. 
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Piet Kemp zet dit jaar de fietstochten uit :                                              

7 juli Best - Oirschot - Wintelre                                              
14 juli Eersel - Bergeijk- Riethoven                                                
21 juli Wintelre- Hoogeloon- 
Knegsel     

                                               
26-29 juli Fietsvierdaagse  
Wilhelmina.                                         
Afstand 30-45-60 km                                                                   
Start : sporthal Genderbeemd                                                          
Sterkenburg 616 Eindhoven  

 

4 aug. Vertrek10.45 uur   Grote 
route  Oirschot-Lensheuvel- Spoordonk                                                                                   
11 aug. Eindhoven- Gijzenrooi- Aalst                                        
18 aug. Valkenswaard-Borkel- Riethoven                                   
25 aug. Eindhoven Airport-Oirschot- Wintelre. 

  Met koffie pauze                                                                          
De Fietscommissie                            

Groet en fijne tochten toe gewenst,                                                   
Piet Kemp           tel.040-2539421                                                                     
Leo van Keulen  tel. 040-2539567 

Vertrek 13.15 uur De 
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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 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 
13 fijn weefsel 14 wenk 16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld  
19 heks 21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw  
26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens 31 landbouwwerk-
tuig 33 en dergelijke 34 autostalling  37 deel v.e. breuk 40 pret 
41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid 49 onderoffi-
cier 50 bijwoord 51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. 
In Gelderland 57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwar-
tier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 
66 pl. In Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan  
 
Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 
7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengtemaat 10 scheepsvloer  
11 door water omgeven 15 intiem 17 plant 18 soort appel  
20 schande 23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op 
de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 42 werpstrik 
43 larie 44 test45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 
48 vrucht 52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan  
62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 
69 vogelproduct 
 

SUCCES 
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OPLOSSING PUZZEL juli– augustus 
                                       ( inleveren vóór 1 augustus 2022) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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Ledenvergadering Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven-      

d’ Ekker.                                                                                       

Op donderdag 12 mei was er de ledenvergadering in, de Ligt.                                        

Er waren minder leden aanwezig dan verwacht. Alle belangrijke 

zaken werden doorgenomen. Ook werd er afscheid genomen 

van de bestuursleden: Joop van Rooij ( secretaris),                  

Hans Louwers ( penningmeester) en Pieter Hermsen         

( voorzitter), zij werden door de interim voorzitter Jan de Bonth 

bedankt voor alles wat zij voor de KBO hebben gedaan.          

Zij kregen een presentje en een bos bloemen en een hartelijk 

applaus van alle aanwezigen. Pieter Hermsen werd tevens    

benoemd als erelid.                                                                                                          

Ook werden onderstaande jubilarissen in het zonnetje gezet, 

degene die niet aanwezig konden zijn werden thuis verast met 

een bloemetje.                                                                               

Jubilarissen van 30 jaar lid zijn: De heer C. Brankaert, de heer 

A. van der Schoot, mevrouw J. Paulussen-Maas, mevrouw C. 

Louwers-Loijen ( ere lid),  mevrouw W. van Vugt en mevrouw   

J. Slegers-Gruyters.                                                                    

Jubilarissen van 25 jaar lid zijn: Mevrouw M. van de Boogaard-

van Gemert, mevrouw J. van Bree-van der Vliet, mevrouw S. 

Daniëls-Coolen, de heer H. van Roosmalen, mevrouw J. van 

Roosmalen-Weijdeven, mevrouw A. Luijendijk- Leget, mevrouw      

M. Kleiweg- van den Berg, de heer G. Pril, mevrouw N. van 

Stratum-Beerens en mevrouw M.Tegelaers-Vastré                     

U allen van harte gefeliciteerd. ( Ben v.d. Braken)                                                  

L.S.                                                                                                                         

Hartelijk dank voor de attentie, die mij giste-

ren thuis gebracht is. Prachtig boeket, oor-

konde en envelop ter gelegenheid van mijn 

25-jarig lidmaatschap van de KBO.          

Een leuke  verrassing !  Hierbij een foto van 

het moment . Hartelijke groeten,                                                             

José van Bree-van der Vliet.                                                            
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=========================================

Oplossing Prijspuzzel: 

                   Gazonmest 

Winnaar / winnares is geworden :                            

Mevrouw Marijke Geurts-Hendriks 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. 

         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: info@sentrum70.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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EXTRA KBO BERICHT.                                                              
Uw KBO afdeling kan u helpen  bij het aanvragen van de energie-
toeslag.  Bel ons of bel BSR                                                      

Energietoeslag 

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen mensen met een 
laag inkomen eenmalig een energietoeslag van maximaal € 800,-. Op 
dit moment hebben in Veldhoven al zo’n 900 huishoudens de energie-
toeslag automatisch ontvangen. Heeft u de energietoeslag niet gekre-
gen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? U kunt deze nu aan-
vragen via onderstaande knop.                                                          
Let op, de energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt 
aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw 
ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag. Bent u een kamerbe-
woner met een commerciële huurovereenkomst? Dan ontvangt u 
maximaal € 200,-.                                                                             
Online aanvragen energietoeslag                                               
Een laag inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van het so-
ciaal minimum. Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderop-
vangtoeslag niet als inkomen gezien. Voor deze regeling kijken we 
alleen naar het inkomen en niet naar vermogen. Aanvragen kan tot    
1 december 2022.

VRAAG ENERGIE TOESLAG AAN                                

Inkomensgrenzen per maand (excl. vakantietoeslag), 120% bijstands-

Gezinssa-
menstelli
ng 

21 jaar tot 
AOW-
leeftijd 

Vanaf AOW-leeftijd 

Alleen-
staand 

€ 1.244,54 
(netto) 

€ 1.382,89 (netto) 

Samen-
wonend/
Gehuwd 

€ 1.777,92 
(netto) 

€ 1.872,49 (netto) 
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 Van de bestuurslid activiteiten.                                             

Beste Leden                                                                            

Afgelopen maanden hebben we weer enkele activiteiten gehad 

zoals op 26 april Koningdagviering, 12 mei hadden we een le-

denvergadering in een geheel nieuwe opzet. Wat wel een beet-

je tegen viel was de opkomst. De jubilarissen (25 en 30 jaar lid) 

zijn in het zonnetje gezet met een bos bloemen, een fles wijn, 

een oorkonde en een envelop met inhoud. Voor de dagtocht 

“De Zeeuwse Riviera” op 21 mei was veel belangstelling. Ver-

derop in de Meedenker het verslag hiervan. De modeshow 31 

mei was goed bezocht, de dames Nora en Lia kregen nog een 

oorkonde “Model van de Dag”. De komende maanden gaan we 

weer leuke dingen doen. Op 21 juli dagtocht 2 “Rode vruchten 

& techniek van weleer”. Op deze dagtocht wordt in de bus een 

gratis reis verloot. Op 10 augustus organiseert de Kring samen 

met de PVGE weer het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi, bekijk 

het affiche verderop in de Meedenker. Door  het enthousiasme 

van de mensen begint het kienen ook weer aan te trekken. In 

juli doen we bij het kienen een extra ronde van  €25,- aan city-

bonnen. Het zijn allemaal leuke activiteiten bovenop het weke-

lijkse kienen en koersbal, schroom niet en kom lekker mee-

doen iedereen is welkom in de Ligt.                                                                              

We doen ook mee met de Rabo clubsupport actie in de Mee-

denker van september meer hierover.                                                      

Lia Jansen                                                                                

———-——————————————————————- 

BSR, huur en zorgtoeslag:  Kwam u eerder in aanmerking voor 

zorg -en huurtoeslag en u inkomen is in 2021 gedaald . Dan 

kan het zijn dat u nu wel huur—en zorgtoeslag kan aanvragen. 

Met terugwerkende kracht kan u de huur -en zorgtoeslag over 

het jaar 2021 nog aanvragen tot donderdag 1 september 2022. 

U kunt de aanvraag doen met uw Digid—D code op website 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/

toeslagen 
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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 

Veldwijzer, Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, tel: 040-2536789 

Op di-do-vr. 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 

Wij zijn aanwezig op dinsdag en donderdag van 8.30 - 12.00 uur. 

Tel: 040-2499999 

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 


