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Mededeling.  

 

 

 

 

 

 

                                   

Jubilarissen, Leo van 

Keulen (89)heeft 5 jubileumspeldjes thuis liggen. Hij is al   

zeventig jaar lid van harmonie Sub Umbra. Oud voorzitter 

Joop van Rooij (76) is zestig jaar lid. Samen zijn ze gehuldigd 

voor het bereiken van deze mijlpaal.  

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

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/  

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

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren 

met inlevering van het ledenpasje voor 1 dec. van het            

lopende jaar.                                                                           

REDACTIE MEEDENKER:                                                 

Ben van den Braken  

Van Ettenstraat 5 , 5503 SP Veldhoven 

Telefoon   06-44756732                                                                                             

E-mail: kbomeerveldhoven@hotmail.com  

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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Nieuwe Penningmeester. 

Sinds 22 juli ben ik de nieuwe penning-
meester van de KBO Meerveldhoven-       
d' Ekker. Het zal een maand of 4 geleden 
zijn dat ik aangesproken werd door Pieter 
Hermsen of ik wellicht interesse had om 
penningmeester van deze vereniging te 
worden. Ik woon in hetzelfde appartemen-
tencomplex als Pieter en zit samen met 
hem in een bewonerscommissie die allerlei 
projecten voorbereid voor besluitvorming tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. Ik heb niet direct gereageerd op het verzoek 
van Pieter wat voor de Jan de Bonth reden was om het nog een 
keer te proberen. Ik heb 2 gesprekken met Jan gehad en toen 
besloten om toe te treden tot het bestuur. Zijn visie  sprak mij 
aan en ik ben bereid om mee te werken om een aantal zaken te 
realiseren.  

Ik ben 71 jaar en geboren en getogen in Eindhoven. Sinds 5 
jaar wonen we in het schitterende appartementencomplex 
Eykenstaete. Ik ben ruim 51 jaar getrouwd met Helma. Wij   
hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Mijn hobby's zijn       
wandelen, fietsen, golfen, biljarten en bridgen. Ik ben inmiddels 
bijna 12 jaar met pensioen na een 43 jarige loopbaan in allerlei 
financiële en bedrijfseconomische functies bij Philips Medical 
Systems en Philips Lighting. Als bestuurder ben ik het verleden 
10 jaar voorzitter van een amateur voetbalvereniging geweest. 
Verder ben ik momenteel ook nog bestuurslid en penningmees-
ter van de Federatie van Philips Gepensioneerden en van de 
bridgeclub van de PVGE. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen      
leveren aan de ambities van deze vereniging. 

Frans Mooren 
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Van de interim bestuurder.                                                               

Beste Mensen                                                                                 

Telkens als je een stukje voor de Meedenker schrijft kom je er achter 

hoe snel de tijd gaat. U zult dat wel herkennen neem ik aan. Maar er 

is nieuws te melden.  U weet waarschijnlijk van de zoektocht naar 

nieuwe bestuursleden. Ik ben blij te kunnen melden dat Frans 

Mooren zich wil gaan inzetten als penningmeester in ons bestuur. 

Frans heeft al deelgenomen aan vergaderingen en is zich nu aan het 

inwerken. Hij heeft kennis van de systemen die we gebruiken bij de 

ledenadministratie en de financiële administratie en dat helpt. We 

wensen Frans veel succes toe. Het zoeken naar andere bestuursle-

den gaat gewoon door. Overigens als u iemand weet of kent      

waarvan u denkt dat zou een prima persoon zijn voor het bestuur 

meldt het dan a.u.b. Het is belangrijk genoeg. Ik schreef de vorige 

keer over een plan om te kijken of we zaken beter kunnen doen of        

anders. Dit plan, zoals ik schreef is er alleen op papier.                  

Als onderdeel daarvan, wat kunnen we doen aanbieden van andere            

activiteiten en ook belangrijk, hoe bereiken we onze leden meer en 

beter. Als bestuur gaan we dit plan op 2 augustus bespreken. Er  

zullen  beslist nieuwe ideeën uit komen. Deze gaan we bekijken en           

beoordelen en dan er een aantal van realiseren. Uw mening zal ook 

gevraagd gaan worden. Kost moeite en inspanning maar als we 

niets doen dan komen we niet verder. Ik blijf maar herhalen lid zijn 

van de KBO is van grootbelang en niet alleen vanwege het           

ontmoeten en de activiteiten maar ook om het verdedigen van onze 

belangen en deze steeds maar weer onder de aandacht te brengen 

van de politiek. Ik ben gaan kijken bij het koersbal. Enthousiaste 

mensen die samen gezellig bezig zijn met, jawel “sport” heel      

spannend. Ga gewoon eens een keer mee doen. Bij het kienen 

heerst er een andere spanning. Opletten en goed luisteren naar de 

getallen. En als het goed gaat ga je met een prijs naar huis. Ook 

maar eens gaan       proberen. Ik ga nu een keer mee fietsen en   

kijken hoe dat is. Lijkt me ook leuk!  Als laatste nog, ik ga zeker    

kijken bij het jeu de boules toernooi georganiseerd door KBO en 

PVGE er is me gevraagd om mee de prijs uit te reiken. Ik wens u 

weer veel lees plezier bij deze meedenker en let u op, al onze activi-

teiten ook in de vakantieperiode gaan gewoon door.  Jan de Bonth 
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Nieuwe leden.                                              
Mevr. Agnes Hellings– Verbeek                                              

Mevr. Ans Spitters-van de Ven                                                 

De heer Frans Mooren       

Overleden Leden                                                      
Mevr. Hermine Maes-Savelsbergh                                     

Mevr. Mien Diepens-Crooijmans                                               

De heer  F.T.A. Peters                                                         

Mevr. Annie Dankers-Berkers                                                 

De heer Cees Wouters                                                       

Mevr. Mien van Vugt                                                      

Samen uit eten                                                                   
SWOVE, PVGE en de KBO bieden de ouderen van           
Veldhoven. De mogelijkheid aan om 1 keer per maand        
gezamenlijk te dineren .In een plaatselijk restaurant in      
Veldhoven.  U eet gezellig samen in een groepje aan tafel. 
Voor een vast bedrag kan een maaltijd genuttigd  worden 
( vooraf vastgesteld € 17.50 voor een 2-gangen diner)         
exclusief de drankjes. Graag bij aanmelding doorgeven of u 
kiest voor vis of vlees.  U dient zich vooraf op te geven bij          
Gerry van Tuijl:  06-25471418 / 040-2542400.                                                            
Of via  mail: engeltje@onsbrabantnet.nl                                                                        
Als u zich NIET opgeefverhindering ook afbellen.                                     
Aanvang: 17.30 uur .   t kunt u helaas ook niet deelnemen.                                                
Gelieve bij Eindtijd                                                                  
De nieuwe lijst voor “samen uit eten”                                  

Dinsdag 13 september, Dorpsgenot, Toterfout 13a, 5507 RD 
Veldhoven.                                                                                 
Donderdag 13 oktober , De Kers, Oude Kerkstraat 11, 5507 
LA Veldhoven                                                                                  
Dinsdag 15 november ,  Wok,  Heuvel 15a, 5502 AJ            
Veldhoven 

mailto:engeltje@onsbrabantnet.nl
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Lies op viste bij.? 

Wie denkt ik ga even bij Jan v d Hurk in de Lange Kruisweg  

een praatje maken, kan dat even wel vergeten. Jan is welbe-

spraakt en kan interessant vertellen. Als men, zoals ik, vraagt 

naar zijn vele wandelingen, gaat hij achter de computer zitten 

en tovert dan, van zijn vele wandelingen, duizenden foto’s    

tevoorschijn. Het is duidelijk te zien dat Jan in de natuur in zijn 

element is. Aan de hand van die prachtige “plaatjes” komen 

dan als vanzelf de verhalen die erbij horen. Omdat het          

fotograferen ook een hobby van mijn man is, genoot ik dubbel.           

Jan vertelde verder dat hij twee keer het 500 km lange        

Pelgrimspad van Amsterdam naar Visé, heeft gelopen, dat, 

volgens hem, eigenlijk mooier is als men het andersom loopt. 

Het is ook goed met de fiets te doen hoor!  Hij liep 17 keer de 

ronde van Zuid Limburg, 16 keer de Heuvelland vierdaagse, 

nog twee andere pelgrimspaden en let op: 23 keer de Kenne-

dymars en ook 23 keer de bekende Nijmeegse vierdaagse. De 

honderdste vierdaagse daar, was de laatste van Jan. Natuurlijk 

moest er getraind worden, dan maakte hij heel wat kilometers, 

b.v. van Dommelen naar – de Malpie- de  Achelse Kluis-     

Cartierheide- Eersel, dan weer naar Veldhoven. Toen Jan bij 

GVAC stopte met het hardlopen, vroeg men of hij de leiding 

van een wandelgroep op zich wilde nemen. Er was daarvoor 

veel belangstelling. Mooie routes uitzetten ook wel met ande-

ren, vond Jan heel fijn. Twee keer per week wandelde hij, met 

meestal een grote GVAC groep, door de naaste of verdere  

omgeving.                                                                                   

Men reed dan met de auto naar een parkeerplaats en vandaar 

werd de mooie natuur weer opgezocht. Soms waren er door de 

regen wel wat modderige paden, maar dat mocht de pret niet 

drukken.  Tijdens de wel ca. 100 verschillende wandelingen 

liep de groep door bossen, langs weiden en vennen.             

De langere trajecten hadden Jans voorkeur, maar later werden 

er ook kortere routes uitgezet. Soms kwam de groep voor een  
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verrassing te staan, zoals een onterecht afgesloten pad, een 

hekje waar over geklommen moest worden, of er lagen  diepe 

waterkuilen. Iedereen hielp elkaar als het nodig was. Als Jan 

foto’s van de deelnemers wilde maken, liep hij wat harder  

vooruit en stond de groep dan op een goede fotoplek op te 

wachten. De leiding van de groep werd in dat geval           

overgenomen door André die ook als het nodig was, het      

verkeer regelde bij het oversteken van een drukkere weg. De 

wandeling was niet lang genoeg voor Jan; na afloop ging hij 

niet met de auto mee terug, maar liep dan nog naar huis. De 

mooie foto’s werden later naar de deelnemers doorgestuurd, 

die er echt blij mee waren. Tijdens een wandeling in de Malpie 

kwam eens een stier uit de struiken tevoorschijn; gelukkig vond 

hij de mensen niet zo interessant en liep maar weer weg. Jan 

kan op een foto, de plek waar het beest stond, nog aanwijzen 

en op veel andere foto’s wijst hij zo een wandelroute aan. 

“Kijk”,  zei tegen mij, “dan moet je zo lopen daar links afslaan, 

dan kom je langs een boerderij en dan..  enz. Bij een ven op 

de Cartierheide geniet Jan vaak van wat hij noemt: het 

“Brabants orkest” dat bestaat daar uit vogelzang, gewoon    

getjilp; samen met het gezoem van insecten, brengen die    

dieren een meerstemmige melodie ten gehore. Er is nog veel 

meer te vertellen over deze veelzijdige en sociale man,       

misschien komt dat nog later. Ik heb 

in ieder geval weer gezien hoe mooi 

ons Kempenland en onze  verdere 

omgeving is.  

Lies Schoofs 

            

          



10 

 



11 

 

 



12 

 

Dit zijn onze jarigen          
Mevrouw  H. Bergmans             

De heer J. Boesten                   

Mevrouw A. Boorsma – Emmerik 

De heer C. Brankaert                   

De heer P. de Brouwer                    

Mevrouw C. Dielemans - Pelt            

De heer Eliëns                            

Mevrouw H. de Graauw -Willems 

Mevrouw A. Groenen - Eijkemans 

Mevrouw E. van Hees-Visser   

Mevrouw M. Hoogervorst         

Mevrouw J. van den Hurk          

De heer P. Kemp                       

Mevrouw J. Kerkhof                    

Mevrouw W. Koning-Blok               

Mevrouw W. v. Lierop – van Rooij 

De heer H. van der Linden       

Mevrouw A. Luijendijk -Leget          

De heer A. Moes                              

De heer F. Mooren                    

Mevrouw M. Nas -Dillen              

Mevrouw J. Paulussen -Maas     

De heer A. Peters                      

De heer G. Pril                                  

De heer L. Scharpach                    

Mevrouw N. Smit -van Varik           

Mevrouw A. Spitters – van de Ven 

De heer A. Sprengers                

Mevrouw P. Thijssen -van der 

Ven Mevrouw J. Urselmann -Sars        

Mevrouw W. van de Ven          

Mevrouw C. Verhappen                 

Mevrouw M. Verhoeven -Smets 

Mevrouw M. v.d. Wiel -              

v.d. Biggelaar                            

Mevrouw M. de Wit-Bakermans  

in september 2022 

Mevrouw A. de Wit 

 

Wij wensen U allen een 

fijne verjaardag 

Extra aandacht voor de 90 

jarige.                                   
De heer J. Boesten                  

Mevrouw W. Koning-Blok               

Voor de 85 jarige                  
De heer G. Pril                         

De heer L. Scharpach                                                  

Voor de 80 jarige                  
De heer A. Moes                    

Mevrouw A. Spitters –               

van de Ven   
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En deze  in oktober 

Mevrouw P. Asveld –v.d.Kerkhof 

Mevrouw G. Bakkers-Foederer         

Mevrouw R. van der Bas           

Mevrouw H.van de  Berg –      

van Dommelen                           

Mevrouw A. Berger –Hermsen 

De heer J. de Bonth                  

De heer J. de Brie                   

Mevrouw C. de Brouwer –

Hermens                                 

Mevrouw M. Corthouts             

De heer M. Dillen                             

De heer P. Eliëns                    

Mevrouw G. Groenen –Tönissen 

De heer A. van der Heijden Me-

vrouw F. v. Hemert –v. Gestel 

Mevrouw J. Iding –v. Swaemen 

De heer J. Kanen                       

Mevrouw M. v. Kelen –de Backer  

De heer R. Lewis                      

De heer J. Louwers                 

Mevrouw H. Manders-v.d. Velden 

De heer P. Meulendijks                

De heer T. Michelbrink                

Mevrouw R. Mulders -v.d.Heijden 

De heer C. Muller                       

Mevrouw T. Pero                       

Mevrouw A. Reniers—v.d.Heuvel 

Mevrouw N. Smets– Jooren          

Mevrouw J.Steenbergen—Nijsen 

Mevrouw M. Stoop –Vennix     

Mevrouw M. Vermeijlen          

Mevrouw A. Versantvoort –

Brekelmans                               

Mevrouw J. v. Weert-Kuypers 

 

Extra aandacht voor de 95   

jarige                                     
De heer J. de Brie                                                      

Voor de 90 jarige                    
De heer M. Dillen                       

Mevrouw R. Mulders -v.d.Heijden 

De heer C. Muller                                                  

Voor de 85 jarige                         
Mevrouw A. Versantvoort –

Brekelmans                                                              

          

          Proficiat 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruisstraat 70a 5502 JG  Veldhoven                                               

               Tel : 040-2300777   

www.danielleskniphuis.nl                            

facebook.com / danielleskniphuis 
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Weet u het nog ???  wie mag eerst ?? 
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Kienen.                                                                                

Beste mensen zoals u wellicht weet is er in de zaal van de 

Ligt op dinsdag- en zaterdagmiddag kienen, verzorgt door de 

KBO Meerveldhoven- d, Ekker. Om half twee gaat de zaal 

open en kan u al vast plaats nemen op de stoelen die voor u 

klaar staan. Sommige mensen willen graag bij elkaar zitten en 

zetten de tafel(s) en stoelen zo neer wat zij prettig vinden. Dat 

is prima natuurlijk ze willen het zo aangenaam mogelijk     

maken voor zichzelf. De aanwezige gaan zo zitten dat ze 

goed op het bord met de getallen kunnen kijken. Op zaterdag 

18 juni had ik de tafels en stoelen klaar gezet en bleef even 

wachten om te kijken hoeveel personen er deze middag   

zouden komen. Eigenlijk wilde ik ook weten hoe de tafels en 

stoelen door de kieners zelf verplaatst en in welke opzet ze 

gezet zouden worden. De eerst volgende keer als ik weer de 

tafels ga zetten zal ik proberen ze zodanig  te plaatsen dat de 

bezoekers er weinig of niet aan hoeven te doen. Op deze   

zaterdagmiddag kwamen er 27 personen kienen. Een mooi 

aantal, maar er kunnen er nog gemakkelijk 25 personen bij. 

Er is plaats genoeg en het is ook leuk voor degene die het 

mede organiseren en de kiengetallen afroepen. Voor de 

meeste kieners is het mooiste moment van de middag als ze 

KIEN kunnen roepen. Even de kaart laten nakijken door de 

organisatie en bij een goede kien krijg je de door jou           

gewonnen prijs mee. Voor degene die al een tijdje niet  meer 

zijn wezen kienen, kom weer eens meedoen. En voor degene 

die wel eens mee willen doen maar nog nooit geweest zijn, ga 

eens een keer op een dinsdag- of zaterdagmiddag kijken.  

Het is er gezellig en gemoedelijk in zaal de Ligt. Veel plezier 

op een van deze middagen. 

Ben v. d. Braken                  
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 ACTIVITEITEN "De Ligt" september oktober 
Maandag                     

Sjoelen   &   Rikken PVGE - 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Ligtklanken PVGE - 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Dinsdag                     

Bridge PVGE - 6 13 20 27 4 11 18 25 - 

Kienen KBO - 6 13 20 27 4 11 18 25 - 

Woensdag                     

Jeu de Boules / Darten - 7 14 21 28 5 12 19 26 - 

Gymnastiek OKTOBER - 7 14 21 28 5 12 19 26 - 

Bridge PVGE - 7 14 21 28 5 12 19 26 - 

Donderdag                     

Handwerk  1 8 15 22 29 6 13 20 27 - 

Bridge Look Out 1 8 15 22 29 6 13 20 27 - 

Vrijdag                     

Bridge-Instuif 2 9 16 23 30 7 14 21 28 - 

 Koersbal KBO 2 9 16 23 30 7 14 21 28 - 

Rikken De Ligt - 9 16 23 30 7 14 21 28 - 

Zaterdag                     

Kienen KBO - 10 17 24 - 1 8 15 22 - 

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 be-

perkingen zijn.  

Activiteiten De Ligt 

We gaan weer beginnen 

vr 2 sep Geen rikken ivm SNB 

za  3 sep Geen kienen  

Di 6 sep KBO Bestuursvergadering 

Do 15 sep Zichtbaar ledenmiddag 

Wo 21 sep KVB Meerveldhoven Ledenavond 

Do 22 sep PVGE PUBquiz 

Di 4 okt KBO bestuursvergadering 

Do 6 okt Nieuwe Leden bijeenkomst 

Do  13 okt PVGE Coaches vergadering 

Wo 19 okt  KVB Meerveldhoven Ledenavond 

Do 20 okt Zichtbaar ledenmiddag 

Do 27 okt KBO informatie middag 

Za 29 okt geen kienen ivm suikerzakjesbeurs  
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 Afspraak KBO Kring Veldhoven Meedoenvoorziening      
gemeente Veldhoven 

 

 

Op 28 maart 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met de 
KBO kring Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lis-
donk en Gerard de Wilt en beleidsadviseur Esther van Kruijsdijk 
namens de gemeente Veldhoven. De volgende afspraken zijn 
gemaakt: 

 

1     KBO kring Veldhoven biedt een pakket aan voor senioren 
die onder de doelgroep van de meedoenvoorziening     
Veldhoven vallen, bestaande uit de jaarcontributie, eigen 
bijdrage van 2 (halve) dagreizen en de eigen bijdrage van 
diverse activiteiten. 

2     De waarde van het pakket wordt afgesproken op € 225,00 
per jaar per deelnemer.  

3     Op dit pakket is geen korting van toepassing, omdat dit 
(nagenoeg) de kostprijs is van de activiteiten. 

4     Het pakket is voor de verschillende KBO’s die onder de 
kring Veldhoven vallen gelijk. 

5     De administratie van de deelnemers aan de                  
meedoenvoorziening zal centraal via het secretariaat van 
de kring Veldhoven verlopen. 

6     De kring Veldhoven zal nog bekijken of het pakket kan  
worden uitgebreid met (of bepaalde onderdelen vervangen) 
met de mogelijkheid van vervoer door bijvoorbeeld de  
Veldhopper, in samenwerking met Swove. 
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JUISTE MAILADRESSEN / TELEFOONNUMMER                      

Beste KBO leden,                                                                  

Email adressen of telefoonnummers of uw woonadres wil nog 

wel eens wijzigen. Als u dit vergeet door te geven aan onze 

vereniging dan kan het zijn dat u niet goed of te laat geïnfor-

meerd wordt of nieuws mist over zaken de vereniging.        

Heeft u een mailadres en is dat nog niet bekend bij de KBO 

of is uw mailadres en of telefoonnummer gewijzigd. Zou u 

dan zo vriendelijk willen zijn om uw mailadres aan de leden-

administratie of redactie door te geven.                                

Vul het onderstaand strookje in en stop het in de bus bij de 

Ligt. Wij kunnen u dan beter op de hoogte houden. 

Naam:

………………………………………………………………………. 

Adres 

………………………………………………………………………. 

Mailadres:

………………………………………………………………………. 

Nieuw mailadres:

………………………………………………………………………. 

Nieuw telefoonnummer:

……………………………………………………………………….

NIEUWE ACTIVITEITEN ?                                                  

Het kan zijn dat u merkt dat een activiteit waaraan u graag 

zou deelnemen (nog) niet georganiseerd wordt door KBO 

Meerveldhoven-d’Ekker of heeft u een idee? Dan kunt u dat 

hieronder op dit formulier aangeven. Graag met uw naam  

erbij.

……………………………………………………………………

Wij nemen dan contact met u op. In beide gevallen het       

formulier invullen en stop het dan in de bus bij de Ligt. 
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Voetbalwedstrijd in het PSV stadion.    

                                                                                                                             
Alle KBO ’s van Veldhoven kregen bericht of er interesse 
was om hun vrijwilligers een wedstrijd in het PSV stadion 
aan te bieden namens ASLM. Er waren 2 zaterdagen        
beschikbaar een op 16 juli en een op 23 juli. In totaal waren 
er 280 kaarten beschikbaar ( 140 plaatsen per wedstrijd). Er 
werd een verdeling gemaakt onder de 5 KBO ’s van        
Veldhoven. Mijn vrouw ( Jeannette) en ik mochten een  
wedstrijd uit kiezen. Wij gingen voor de wedstrijd op 16 juli 
waar PSV  tegen Villareal moest spelen. We moesten ons 
om 18.00 uur melden in het Philips Stadion ingang 12 bij de          
Community Lounge van ASLM op de 4de etage. De       
wedstrijd zou om 19.00 uur beginnen. Vooraf werden we  
verwend d.m.v. lekkere hapjes en drankjes. Een openings-
woord werd gehouden door iemand van ASML. Vele      
KBO ers hadden de weg naar het stadion gevonden. En  
zodoende was het gezellig druk. Mijn vrouw en ik herkende 
vele van de aanwezige, dus een praatje maken was niet 
moeilijk. Toen was het tijd voor de wedstijd, iedereen had 
een mooie plaats, je kon het hele veld overzien. Het was 
een mooie wedstrijd, PSV kwam op voorsprong door een 
mooie treffer van Luuk de Jong. Na de pauze werden alle 
spelers gewisseld omdat zo alle spelers aan bod zouden 
kunnen komen. Het werd 1-1 en in het laatste kwartier 
maakte Villareal 1-2. Jammer voor PSV, maar wij hadden 
een mooie wedstrijd gezien. Ook tijdens de wedstrijd kregen 
we nog een portie friet en wat borrelhapjes en als je dorst 
had kon je aan de bar wat te drinken halen. Na de wedstijd 
was er nog een gezellig samen zijn tot ongeveer 21.45 uur. 
Het was een mooie belevenis  en ik hoop dat de volgende 
groep op 23 juli ook   
zo’n leuke avond heeft 
gehad.                                                                       
KBO en ASLM bedankt. 

Ben v. d. Braken 
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Aankondiging modeshow 
Modemobil geeft weer een modeshow 
Wanneer:   dinsdag 4 oktober  

Plaats: Ontmoetingscentrum de Ligt. 

Aanvang: 14.00 uur 

Zaal open:13.30 uur 

  

De show begint +/- 14.30  uur er is van tevoren nog even tijd 

om de kleding te bekijken. 

Seniorenkleding van Modemobil heeft een sportief, modern 

uiterlijk met frisse details. 

We kijken er naar uit om u op 4 oktober a.s. te ontmoeten en 

u onze mooie nieuwe collectie te laten zien. 

 

Lodewijk van den Biggelaar  

Modemobil Nederland 

 

 

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

Breifabriek Marcienne 

 
U kunt weer inschrijven voor de kerstshow in de breifabriek 

Marcienne. 

De inschrijving is op woensdag 26 oktober om 14.00 uur   

kosten € 9,- 

Het bezoek aan de breifabriek is op woensdag 2 november. 

 

Wees er snel bij want vol = vol 
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Deelname Rabo ClubSupport. 2022 

Beste leden, 

Heeft U ’n rekening bij de Rabobank, dan kunt U stemmen op                                    
Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven- d, Ekker. 

Voor iedere stem ontvangen wij ’n donatie van de Rabobank. 

Start stemperiode 5 september, einde stemperiode 27 september,                        
lokale bekendmaking resultaten 3 t/m 14 oktober 2022.  

Helaas is t.o.v. vorig jaar niet aangepast dat mensen die niet bij    
Rabobank Regio Eindhoven bankieren kunnen stemmen op vereni-
gingen die daar wel bankieren. Dit heeft met de coöperatiestatuten te 
maken .Dit jaar gaat het stemmen anders dan vorig jaar. Stemmen 
gaat voornamelijk via Internetbankieren en de Rabo App. Hier is 
geen stemcode voor nodig. Alle leden, dus ook iedereen die vorig 
jaar lid geworden is, kunnen in de App of Internetbankieren direct 
stemmen van 5 tot en met 27 september.                                                                                       
Stemmen kan gemakkelijk onder de knop ‘                                                              
Zelf regelen’-lidmaatschap-Rabo ClubSupport- Stemmen.                                   
Leden die vorig jaar gestemd hebben, maar geen  Internetbankieren 
hebben of de App gebruiken, krijgen nog wel een stemcode.                                                         
Nog geen lid?                                                                                                                
Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet automatisch dat je 
ook lid bent. Wil jij er zeker van zijn, dat je jouw favoriete club kunt 
steunen, zorg er dan voor dat je lid bent. Regel je lidmaatschap ge-
makkelijk via de Rabo App of via www.rabobank.nl.                                                                                                    
Als je lid wordt, betekent dit dat je in de stemperiode van Rabo   
ClubSupport direct kunt stemmen op jouw vereniging of stichting.         
Het lidmaatschap van Rabobank is gratis.                                                                                                                            

Steun Uw vereniging, het kost U niets.  
Breng vanaf 5 september Uw stem uit.                                                  
Is Uw meldcode via  mail toegezonden ?                                                                                       

Klik op de link ; www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/
deelnemers   (U zit nu op de Side van de Rabobank)                                                                                                        

Of log rechtstreeks in; www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/
deelnemers 
 

http://www.rabobank.nl
http://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers
http://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers
http://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers
http://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers
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Donderdag 13 oktober is er een Bedevaart naar de                        
Sint Gerardus Majella te Weebosch.                                                                      

De H. Mis  met voorganger  Pastoor Fr. As begint om 11.00 uur. 
Dit met uitstalling van de relikwie van Sint Gerardus.                          
Tevens worden er liederen gezongen. 

 

Na de H. Mis gaan we naar                                                             
Witrijtseweg 9 Weebosch.                                                              
Hier krijgen we gratis erwtensoep van de KBO,                                   
we kunnen daar ook onze meegebrachte lunch 
opeten, of iets bestellen. 

Vertrek met de fiets om 9.00 uur                                              
Vertrek met de auto om 10.00 uur, vanaf            
“de LIgt” Ligt 157                                            
Heb je geen vervoer                                                                
Bel dan Leo van Keulen tel 040-2539567 of  
iemand van de organisatie die voor vervoer kan 
zorgen, de kosten daarvan is € 2.50                                                                                     
Degene die naar de bedevaart willen gaan graag  
vooraf melden. Dit i.v.m de erwtensoep.  

OPGAVESTROOK:                                                      
Naam en telefoonnummer ……………………………..                              
Met de fiets of per auto ………………………………... 

Bedevaart naar Sint Gerardus Weebosch 13 okt . 2022 
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1 september                                                                          
Oirschot-Haghorst-Oostelbeers 

8 September                                                                           
GROTE route +/- 50 km               
Vertrek 10.45 uur                              
Eersel-Cartierheide-Wilde zwijn 

15 september                                                                         
Achselse Kluis 

22 September                                                                                      
Dommelroute Eindhoven 

29 september                                                                           
Wintelre-Vessem-Hoogeloon 

6 Oktober                                                                                  
GROTE route +/- 50 km Vertrek 10.45 uur                                                                
Klompenroute via Liempde 

13 Oktober                                                                                       
Weebosch  H. Gerardus                              
Vertrek 9.00 uur                                            
Na H. Mis gratis ERWTENSOEP in          
Clubhuis ,t Sant Witrijtseweg 9.                  

Dit is de laatste fietstocht dit jaar            
Volgende april 2023  

De Fietscommissie.                                                                                                                 
Groet en fijne tochten toe gewenst,                                                   
Piet Kemp           tel.040-2539421                                                                     
Leo van Keulen  tel. 040-2539567 
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P R IJ S P U Z Z E L. 

Let op dit is een doorloper. 

Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop;      

vogelverblijf - 3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord;       

scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan; 

seconde; onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas;       

verheven stand; riv. in Spanje - 7 onverschrokkenheid; slot;       

vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); schoeisel; soortelijk 

gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; 

wandversiering - 10 deel v.e. boom; schootcomputer;                

herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 

12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 

 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds;      

zonderling - 3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische  

hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht; 

schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 

7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 

9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 

11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 

12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man 

van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 

SUCCES 
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OPLOSSING PUZZEL september– oktober 
                                       ( inleveren vóór 1 oktober 2022) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
Adres……………………………………………………………. 
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Indringende boodschap aan Tweede Kamerleden: neem  

kritiek pensioenexperts serieus! 

Onder deze kop is er een persbericht verschenen op 26 juli 

2022 namens Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant, KBO 

Noord-Holland, Omroep MAX en de Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen. Ze gaan gesprekken voeren met woord-

voerders pensioenen in de Tweede Kamer. Inzet herbezinning 

en zorgvuldigheid bij het invoeren van de nieuwe pensioenwet 

in plaats van snelheid. Na de reces wordt deze wet behandeld 

in de Tweede Kamer. 

Eindelijk een paar organisaties die zich zorgen maken over    

onze pensioenen en de uitwerking van de “nieuwe wet”.       

Pensioenen die niet alleen voor ons van belang zijn maar zeker 

ook voor jongeren die mogelijk nog niet eens aan pensioen  

denken. 

In mijn teksten merkt u misschien wel dat ik vaak het woord   

belangenbehartiging noem als voordeel bij het lidmaatschap 

van KBO naast het elkaar ontmoeten en de activiteiten. Ik noem 

dan ook vaak wordt lid want zo kunnen we wat bereiken in     

politieke zin. Nou hierbij dan een concreet voorbeeld. 

Houdt u a.u.b. de kranten goed in de gaten over dit beladen   

onderwerp.  Als u ook vertegenwoordigt wilt worden door KBO 

Brabant als het om dit belang gaat maar ook over   senioren  

woningen, zorg en hulpverlening, wordt dan ook lid.             

KBO Brabant vertegenwoordigt nu 120.000 leden maar hoe 

meer hoe liever. 

Jan de Bonth  
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=========================================

Oplossing Prijspuzzel: 

                   LENTEBOEKET 

Winnaar / winnares is geworden :                              

De Heer M. van Rossum 

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                                                                  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 

  

Te koop het boekje  Een Toren als hart van de wijk,                       

geschreven door Jacq Bijnen is hier te koop voor € 5,-  

 

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  leden € 30,00  Niet leden € 40,00 

 

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 € 50,00 
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Van bestuurslid activiteiten 

Beste Mensen 

Wat gaat de tijd snel juli is al voorbij en augustus bijna. 

De dagtocht “Rode vruchten & techniek van weleer” is niet  

doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. De Kring heeft 

van ASML 280 vrijkaarten gekregen voor twee wedstrijden van 

PSV op 16 en 23 juli onze afdeling kreeg in totaal 50 kaarten 25 

per wedstrijd. De mensen die geweest zijn waren allemaal vol 

lof over ASML, het was goed verzorgd ruime keuze uit          

verschillende soorten drankjes en ze kwamen ook met hapjes 

en frietjes rond. Een mooi initiatief. Helaas kon ook het jeu de 

boules toernooi op woensdag 10 augustus geen doorgang    

vinden vanwege de voorspelde hittegolf, er is getracht een     

andere datum te vinden maar dat is niet gelukt, dus dit jaar  

jammerlijk genoeg geen toernooi. Voor september – oktober 

staan er weer leuke activiteiten op het programma; de dagtocht 

“Varen naar Luik” donderdag15 september inschrijven woens-

dag 24 augustus. Een modeshow op dinsdag 4 oktober van  

Modemobil Lodewijk van de Biggelaar, een lange fietstocht op 

donderdag 6 oktober, bedevaart in de Weebosch op donderdag 

13 oktober, nieuwe ledenbijeenkomst op donderdag 6 oktober. 

U kunt zich op woensdag 26 oktober inschrijven voor een be-

zoek met  kerstshow in de breifabriek Marcienne op woensdag 

2 november. Wie houdt de verkeersregels nog bij?                    

Cor v.d. Wildenberg geeft ons een opfriscursus verkeersregels 

op donderdag 27   oktober. We beginnen met een kopje koffie/

thee en  eindigen met een drankje naar keuze. Neem als u wilt 

iemand mee. Geen probleem. 

Vergeet niet te stemmen van 5 t/m 27 september 

via Rabobank clubsupport op onze afdeling        

Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven-d`Ekker  
Mensen die mee willen denken over nieuwe leuke activiteiten, 

en ook mee willen helpen om ze te organiseren, jullie zijn van 

harte welkom.    Lia Jansen tel. 06 1666 3068    
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Ons Leden voordeel Postbus 1469, 4700 BL Roosendaal       
E: klantenservice@onsledenvoordeel.nl                                      
U kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief 

U bent lid van KBO Meerveldhoven-d’ Ekker. Geweldig. Zo 
kunt u mee doen aan activiteiten, mee gaan met de busreizen 
die georganiseerd worden en meer. KBO Meerveldhoven is 
ook een belangenvereniging. Samen met KBO-Brabant-
Zuidoost (120.000 leden) worden punten besproken met de 
politiek zoals pensioenen, huisvesting voor senioren, wonen en 
welzijn. Maar nog een belangrijk punt is LEDENVOORDEEL.  

Regelmatig zijn er aanbiedingen die mogelijk voor u van       
belang zijn. Niet moeilijk, u krijgt automatisch bericht van         
nieuwe aanbiedingen via email als u zich tenminste aanmeld 
hiervoor.                                                                                          
Hoe lees de uitleg en mis geen voordeel meer. 

 

Type KBOMeerveldhoven.nl Ga naar de onderkant van de 
bladzijde en abonneer u op de nieuwsbrief.  Snel gedaan en u 
bent en blijft op de hoogte van alle nieuwe aanbiedingen. 

 

Kies je zoekmachine - vul in www.kbo-brabant.nl - scrol        

helemaal naar beneden op de pagina - in het blok Aanmelden 

kiezen voor Nieuwsbrief Onsledenvoordeel - weer helemaal 

naar beneden scrollen - kies voor INSCHRIJVEN NIEUWS-

BRIEF - vul je email adres in - klik op het pijltje voor verzenden 

- Klaar.  

 

 

Bekijk al onze voordelen op de website 

www.onsledenvoordeel.nl 

http://www.kbo-brabant.nl
https://onsledenvoordeel.us9.list-manage.com/track/click?u=e954c4df2b66da603b80b1d63&id=5472386e81&e=abc6e31263
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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 


