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Activiteiten Seniorenvereniging KBO                   

Meerveldhoven-d`Ekker   

Februari – maart 2023 

Met enige regelmaat plaatsen we een nieuwsbrief op de  

nieuwspagina van onze website.       

www.kbomeerveldhoven.nl 

Donderdag 2 maart informatiemiddag Ouderenzorg W.M.O / 

W.L.Z   14.00 uur zaal open 13.30 uur                            

-Wet Langdurige Zorg- 

Locatie: Ontmoetingscentrum de Ligt   Ligt 157 

 

Donderdag 23 maart ledenvergadering zie nieuwsbrief maart 

2023 

Aanvang: 14.00 uur zaal open 13.30 uur 

Locatie:    Ontmoetingscentrum de Ligt   Ligt 157 

De wekelijkse activiteiten:                                                         

Gedurende de maanden februari en maart: 

Kaarten elke Maandagmiddag           van 14.00 tot 16.00 uur 

Kienen elke dinsdagmiddag           van 14.00 tot 17.00 uur 

Koersbal elke vrijdagmiddagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

Let wel 10 februari i.v.m. 50+ bal geen koersbal 

Kienen elke zaterdagmiddag  van 14.00 tot 17.00 uur 

Locatie: Ontmoetingscentrum de Ligt 

Zaal open 13.30 uur. 

                                                                                               

In de maand mei en september is er een busreis.  

In de maand april gaan we weer fietsen.                 

Leden vergadering is op 23 maart.                        

Koningsdag is op 20 april.   

                                                                                  

ZET HET ALVAST IN UW AGENDA 

http://www.kbomeerveldhoven.nl
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Mededeling.  

Beste mensen in deze dure tijd koopt u toch ook bij onze   
adverteerders !                                                                       
Maak ook gebruik van de kortingen bij diverse winkeliers, zie 
hiervoor pagina 38 in deze meedenker.  

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

Tussentijdse informatie over onze activiteiten, kijk dan       

geregeld op onze website. www.kbomeerveldhoven.nl      

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

Wandelen met KBO Zeelst kijk dan op de website                

www.kbo-zeelst.nl  Wil u zich aanmelden hiervoor bel dan 

naar Ad Schoofs telefoon: 06 11582290                                        

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                        

Heeft u iets te vragen, vraag het aan het bestuur. 

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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Leden van senioren vereniging KBO Meerveldhoven-d’ Ekker. Het 

nieuwe jaar 2023 is weer begonnen als u deze tekst leest. In decem-

ber 2022 nog onverwachte kou en zelfs sneeuw in Limburg. Ook tot 

wel 10 graden vorst en schaatsen op natuurijs. Het kan verkeren want 

kort daarna weer regen en 10 graden boven nul. Wel weer goed voor 

de energie huishouding en de rekening. Bij de start van een nieuw 

jaar is het goed en vaak een gewoonte om terug te kijken op het    

afgelopen jaar 2022. Voor mij terugkijken op een aantal maanden als 

interim bestuurder en een intensieve kennismaking met KBO senio-

renvereniging KBO Meerveldhoven-d’ Ekker. Een boeiende periode 

en ik leer er veel van. Met veel inzet van onze vrijwilligers en het    

bestuur hebben we de draad na corona weer opgepakt. We hebben 

dat zeker kunnen merken aan het aantal deelnemers bij de Kerst-

lunch. 120 deelnemers zelfs, geweldig. Ik denk dat we het samenzijn 

en het bij elkaar komen heel erg gemist hebben de afgelopen 2 jaar. 

Overigens u vindt in de Meedenker een uitgebreid verslag van de 

Kerstlunch. Ook op de website het verslag met een link naar 4 leuke 

filmpjes van deze  middag. Samen met u kijken we er als bestuur dan 

ook met veel plezier op terug.Wat zegt die grote deelname ons? Naar 

mijn idee een grote behoefte aan samen komen en elkaar weer eens 

zien en gezelligheid. Het is goed als bestuur om daar eens over na te 

denken maar ook op het hele afgelopen jaar terug te kijken. De en-

quête die tijdens de Kerstlunch door velen is ingevuld kunnen we   

bijvoorbeeld als basis gebruiken en met die terugblik ook bedenken 

wat we u weer als programma in 2023 kunnen bieden. Misschien een 

nieuwe activiteit organiseren of aan bestaande activiteiten wat       

veranderen om bijvoorbeeld het aantal deelnemers te vergroten.   

Hoe meer zielen hoe meer vreugd en elkaar meer ontmoeten en    

gezelligheid. Kom, doe mee, blijf niet thuis zitten en aarzel niet!!. U 

weet nog wel spring  gewoon in het diepe. Tenslotte. We houden de 

contributie voor u in 2023 gelijk aan die als in 2022. U begrijpt de huur 

die we moeten   betalen aan de Ligt is onvermijdelijk gestegen Moge-

lijk  moeten we aanpassingen doen aan de kostenkant of bijvoorbeeld 

aan de  organisatie van activiteiten of de reizen anders inrichten. 

Gaan we in elk geval aan werken. Genoeg taken weer voor het      

bestuur en genoeg te doen in 2023. We kijken samen met u weer uit 

naar een geslaagd verenigingsjaar 2023.                                                                                   

Jan de Bonth 
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Een terugblik op een zeer geslaagde Kerstlunch    

Op zaterdag 10 december hebben circa 120 personen deelgenomen aan 
onze Kerstlunch. Aanvankelijk hadden zich 127 mensen ingeschreven en 
daarmee waren we nagenoeg volgeboekt. Hoewel 10 december natuurlijk 
best nog wel vroeg is om al de Kerststemming te komen hadden onze  
gastheer en gastvrouw, Ton en Hetty, er alles aan gedaan om een gezellige 
sfeer te creëren. De grote zaal was voorzien van leuke kerstversiering aan 
de wand, het plafond, een mooi opgemaakte kerstboom en ook de tafeltjes 
waren gezellig opgedekt en er brandde een knus digitaal haardvuur.     
Hoewel de zaal eigenlijk pas om 12 uur zou openen arriveerden de eerste 
gasten al ruim voor die tijd. Zoals volgens programma opende onze interim-
voorzitter Jan de Bonth om 12.30 de bijeenkomst, onder het genot van een 
glaasje glühwein. Hierin besteedde hij met name aandacht aan het begrip 
warmte wat we in deze dagen zo nodig hebben. Enerzijds warmte in de zin 
van een aangename temperatuur in deze dure energietijden maar ander-
zijds zeker zo belangrijk de warmte die we elkaar kunnen geven door    
aandacht aan elkaar te schenken. Na dit openingswoord werd de Kerst-
lunch begonnen met een  heerlijke kop groentesoep met de nodige ballen. 
Na het broodje kroket was er nog keuze uit broodjes kaas of vlees en niet te 
vergeten het kerstbrood. Na de lunch werden we door Lisette Oosterbosch 
van de Verhaalderij uit Veldhoven getrakteerd op een Kerstverhaal over 
een mormel en de Kerstman op de Noordpool. Vervolgens maakten we 
kennis met Gerard van Kol die ons vermaakte met zijn herkenbare muziek 
en leuke verhalen en anekdotes in het Lieselse dialect. Na een korte pauze, 
waarin we onze muntjes konden verzilveren aan de bar en waarin gevraagd 
werd om een enquête over mogelijke busreizen voor 2023 in te vullen, 
kwam Lisette met haar tweede verhaal. Niet een echt kerstverhaal maar 
een verhaal met een dieperliggende boodschap via 3 dikke dames die al 
jarenlang kwamen zingen in een bejaardenhuis, wat de aanwezigen       
eigenlijk verschrikkelijk vonden. Maar omdat niemand het lef had om er iets 
van te zeggen bleef de situatie maar jaar-in jaar-uit doorgaan. Tot iemand 
de stoute schoenen aantrok en tegen de dames zei dat iedereen vond dat 
ze er mee zouden moeten stoppen. De moraal van het verhaal, zeg als iets 
je niet aanstaat want dat is de enige manier om iets te veranderen. Hierna 
was het weer de beurt aan Gerard van Kol om ons muzikaal te vermaken. 
Er werd op kleine schaal gedanst, er werd ingehaakt en meegedeind en 
meegezongen, kortom een gezellige boel. De middag werd afgesloten door 
Jan de Bonth door iedereen te bedanken voor de aanwezigheid en een 

speciaal woord van dank aan Lia Jansen voor het vele voorbereidende 
werk en aan Ton en Hetty en hun team van  vrijwilligers voor de       
uitstekende verzorging. Bij het vertrek werd aan alle deelnemers een   
kerstwens en een presentje in de vorm van hyacinten  aangeboden. We 
kunnen terugkijken op een geslaagde middag. 

Een enthousiaste deelnemer 
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Nieuwe leden.                                                  
Mevr. Gonny Jansen-Cornelis, De heer Jo Steenbakkers                                             

Mevr. Toos Steenbakkers –van Zon                                                                                                      

Mevr. Nellie Cools-Prins, Mevr. Annelies Convents-Geboers                                        

Mevr. Helma Mooren-Leijten , De Heer Frans Vermeulen                                                 

Mevr. Jeannette v.d.Braken-Ooms,  De heer Ben v.d.Braken                                                                        

Overleden Leden                                                      
Mevr. Hetty Coehorst-Dirks                                                       

De Heer W.Kokke                                                                      

De Heer J.Pomp                                                                      

Mevr. R.Hendrix - Diepen                                                          

De Heer A.v.d.Schoot                                                                                             

Beste mensen geef s.v.p. veranderingen door aan het                   

secretariaat 

Samen uit eten in 2023                                                             
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE.   € 17,50 P.P.                                                                                    
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen rekening. (extra)
Aanvang 17.30 uur                                                                            
van te voren -een week- opgeven bij:                                             
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418                                        
Gerrie Berden : 2536700 / 06-40326757                                     
Graag bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of vlees! 

ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET  DEELNEMEN:            
dus altijd aanmelden 
BIJ VERHINDERING ALTIJD EVEN BELLEN A.U.B.                           
naar bovenstaande personen 
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT  VELDHOVEN 
ZIJN WELKOM !! 

donderdag 16 feb Sowieso Lange Kruisweg 66 

dinsdag 14 mrt Dorpsgenot Toterfout 13A 

donderdag 13 apr De Kers Zandoerlseweg 4 

dinsdag 16 mei De Wok Heuvel 15a 

donderdag 15 jun Sowieso Lange Kruisweg 66 

dinsdag 11 jul Crème de la Crème Meiveld 164 

Dag datum locatie adres 
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Lies op bezoek bij…                     

Na een koude decemberwandeling 

kreeg ik, in de Broekweg, een warm 

onthaal bij                                      

Leo en Mieke van Keulen.                    

In het gesprek was het niet te merken 

dat dit paar al dicht bij de 90 jaar is 

gekomen; ze zijn steeds heel enthousiast druk  bezig met hun 

vrijwilligerswerk. Leo is 23 jaar lid van het KBO bestuur en 70 

jaar lid van harmonie Sub Umbra; 40 jaar blies hij bij de 

Obergänderkapelle, was daarna jaren bij de Fistkapel en dan 

had hij nog lucht  genoeg over om aan de concerten van de 

Alexanderband zijn  bijdrage te leveren, zoals ook aan het blue 

Monday senioren orkest van de Muziekschool. Voor deze     

activiteiten gaat hij drie keer per week naar een repetitie.  

Daarnaast staan er verschillende vergaderingen in zijn agenda.                                                               

Het hele jaar hebben ze een “thuiskantoor”, want de           

Meedenker wordt, nadat die is gekopieerd, bij hen gevouwen, 

in elkaar gezet en geniet. Daarna worden er stapeltjes ge-

maakt voor de bodes, die deze boekjes en ook de ONS, het 

leden magazine van KBO-Brabant, bij hen, voor hun wijk,     

komen ophalen. Ik vraag of hij dan thuis een rustige bestaan 

leidt. Met een lach vertelt hij verder. In de winter valt het wel 

mee, maar bij redelijk weer maakt hij korte of wat langere   

fietstochtjes. In de zomer komen de KBO fietstochten er bij, 

waarvoor hij jaren lang    routes uitzette.                                                                      

Werken in de groentetuin achter zijn huis vindt hij steeds    

prettig. Als je daar dan in de zomer rondkijkt, zie je de prei, de   

selderij, de peultjes, sla en tuinbonen groeien, net als rabarber, 

die Mieke ondanks dat zij die niet lekker vindt, met liefde   

klaarmaakt.                                                                              

De hulp van Mieke kan niet gemist worden. Ook zij heeft een 

groot sociaal gevoel en staat altijd klaar voor hen, waarvan ze 

weet, dat zij hulp nodig hebben.  



9 

 

Het betreft haar kinderen, veel familieleden, maar ook anderen 

hebben van haar hulp en aandacht genoten.                          

Voor een ouderloze neef en nicht is Mieke jarenlang en nog  

steeds een tweede moeder.                                                    

Heel wat jaren wandelde ze in Eindhoven, een dag per  week, 

met een oudere man.                                                                

In het verleden stond, namens de harmonie, een maal per 

week, het poetsen in Whent op het programma. Met enkele 

andere dames verrichtte ze deze grote klus in het oude        

gebouw.                                                                                 

Wekelijks in de kerk poetsen doet ze al ja-a-aren en ze wil dit 

volhouden, ondanks haar fysieke beperkingen,                         

Wat te denken over de zorg voor de 15 augustus bruidjes die 

van 1983 tot 2019 duurde. Een maand van te voren haalde ze 

de jurken naar hun serre waar ze gepast en, indien nodig,   

door haar pasklaar gemaakt werden. Na de processie kwam 

de wasbeurt en “genoot” Leo daarna van de lange rij witte    

gewaden op de waslijn.                                                           

Op de laatste zaterdag van de maand verandert hun huis in 

een lunchroom; de oud papier ophalers van de harmonie    

worden dan door Leo en Mieke getrakteerd op koffie met     

boterhammen. Totdat de kliko’s kwamen liep Leo ook de route 

mee. Geen wonder dat zij vaak met de carnaval, geëerd       

werden, maar heel verdiend kwam de benoeming als lid in de 

orde van Oranje Nassau, voor  Leo in 2003 en voor Mieke in 

2015. Als oudste lid van het Broekwegkoor zong Mieke lang 

een nootje mee. Leo en Mieke behouden, ondanks dat er toch 

wel wat mankementen zijn gekomen, steeds hun vrolijkheid en 

goede zin en vinden het heel fijn dat hun dochter met haar   

gezin nu naast hen woont, zodat men wederzijds, vaak kan  

genieten van hulp en aanwezigheid. Mieke heeft nog veel   

verdere verhalen, ze raakt niet gauw uitgepraat, maar voor dit 

alles neem ik nu mijn petje af voor deze mensen.                 

Lies Schoofs.    
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MOESKOPS DE ECHTE BAKKER 

Kromstraat 10  - Veldhoven 040-2532273                          
Van Vroonhovenlaan 59—Veldhoven  040-2546838                                                                                        
Meiveld 83 - Veldhoven   06-19483366,  

moeskops@echtebakker.nl 

mailto:moeskops@echtebakker.nl
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Dit zijn onze jarigen             
De heer    J. Arens 

Mevr. T. Bieshaar- Vaessen 

Mevr. H. Breeve                     

De heer P.de Bruijn 

Mevr. E. Chamboné- v. Gent 

Mevr. A. Convents-Geboers 

Mevr. N. Cools-Peek 

Mevr. H. Daamen-v.d.Ven  

Mevr. N. Denissen            

Mevr. L. Derks-Thissen         

De heer P. Dielemans 

Mevr.  M. van Doorn              

De heer J. van Ham 

De heer J. van der Heijden 

Mevr. A. Hellings 

Mevr. H. v. Hoek-v.d.Meer 

Mevr. G. Jansen-Cornelis 

Mevr. M. Jansen-Spelbos     

De heer C. van Keulen 

De heer  L. van Keulen     

Mevr. A. van der Looij-Megens 

Mevr. C. Louwers-Loijen 

Mevr. W. van Luijt 

De heer  H. Van Nistelrooy 

De heer  P. van de Oetelaar 

Mevr. Th. Pril-Jansen     

Mevr. M. Sanders- de Backer           

Mevr. P. Smans  

De heer P. Smetsers             

De heer    S. Spoelstra        

Mevr. M. Thielen                    

Mevr. H. Verberne- Verwimp                 

in februari 2023        
Mevr. C.Verhoef-de Jong    

De heer Fr. Vermeulen   

Mevr. N. Verwimp                

De heer C. v.d.Wildenberg 

Wij wensen U allen een 

fijne verjaardag 

Extra aandacht voor de 90 

jarige.                                   

De heer J.van der Heijden    

De heer  L. van Keulen                     

Voor de 85 jarige                  

Mevr. P. Smans  

Van harte gefeliciteerd                                       
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En deze  in maart 

De heer J. Beelen 

De heer B. van den Braken 

De heer  W. Crooymans 

De heer A. Cortooms 

Mevr. S. Daniëls-Coolen 

Mevr. J. Dekkers-Bullens 

De heer C.  Dillen 

De heer J. Dingen 

Mevr. J. v. Eerd-v. Boxtel 

Mevr. L.v. Genesen v.Rijswick 

Mevr. M. Geurts-Hendriks 

De heer J.  van Ham jr. 

Mevr. P. v. Hout v.d. Haterd 

De heer H. van Laarhoven 

Mevr.  H. Lathouwers- Brokke 

Mevr. W. Liebergen 

Mevr.  N. van der Looij 

Mevr. M.  Lubbers-Vugt 

Mevr. T.  Meerman-Dirkx 

De Heer J. Mehagnoul 

Mevr. L. v.d. Oetelaar– v.Hest 

Mevr. W.Op ’t Ende       

Mevr.I.van de Rijt-Louwers        

De heer  E. Scharpach 

De heer  P. van der Steen 

De heer  A. Teunissen 

Mevr. G. Teunissen-Hermsen 

Mevr. A. van Tuyl-v.d. Mierden 

Mevr. M. Verberk-Clout 

Mevr. D. Veulings 

De heer H. van Vugt                 

De heer H. van Weert 

De heer R. van der Wiel 

 

 

 

Extra aandacht voor de 90  

jarige De heer H. van Weert 

Voor de 85 jarige             

Mevr. G. Teunissen-Hermsen 

 

          Proficiat 

Wij wensen u allen een 

fijne dag 
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Kruisstraat 70a 5502 JG  Veldhoven                                               

               Tel : 040-2300777   

www.danielleskniphuis.nl                            

facebook.com / danielleskniphuis 
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 Uitslag enquête voor mogelijke busreizen in 2023 

In de pauze van de kerstlunch is er onder de aanwezigen een 
enquête gehouden over mogelijke busreizen, zodat we ons 
aanbod voor 2023 beter aan kunnen laten sluiten bij wat onze 
leden graag zouden willen. Het aantal ingeleverde formulieren 
was 85.                                                                                                                      
Hieronder volgt de uitslag van deze enquête:                             
Heeft u interesse in een bezoek aan een Kerstmarkt begin    
december 2023 in Duitsland bv Oberhausen met een           
schitterend winkelcentrum Centro  Ja  36 ofwel 41% voor      
Wilt u alleen een busreis en verder alles zelf regelen               
(max € 25)                                                                                       
Wilt een busreis met koffie en gebak en diner (ca € 65)        
Hierover bestond geen eensgezinde mening, 50% was voor 
alles zelf regelen en 50% voor het uitgebreide pakket                      
Heeft u interesse in een stedenbezoek naar België bv Gent met 
een bootje varen over de Leie en koffie met gebak, lunch en 
diner (ca € 85) Ja 55 ofwel 65% voor                                        
Heeft u interesse in een stedenbezoek in Nederland met een 
vol programma dus koffie met gebak, lunch diner (ca € 80-€85)
Ja 49 ofwel 58% voor                                                                 
Heeft u interesse in een reis naar een musical (€ 130-€140)   
Ja  28  ofwel 33% voor                                                               
Heeft u interesse in een excursiereis, bv naar een museum of 
een expositie met een vol programma dus koffie met gebak, 
lunch diner (ca € 80-€85)                                                           
Ja 27 ofwel 32% voor.                                                              
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de top 3: Stedenbezoek  
België, Stedenbezoek Nederland en kerstmarkt in Duitsland.               
We willen iedereen die de moeite genomen heeft om het        
formulier in te vullen hartelijk danken en hopen dat als we u dit 
programma aan gaan bieden u ook besluit tot inschrijven op dit 
aanbod. Laten we er met zijn allen mooie reizen van maken. 

 

Bestuur 11-12-2022 
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                   Uitnodiging 50 + bal 
 

                 ,,Er kan er wir inne bij,, 
 

                             ,, 60 ,, 
 

              ,,Dat moet gevierd worden,,                   
 

Vrijdag 10 Februari  2023  wordt voor de zestigste keer  het 
50 Plus Bal gehouden ,de gezellige carnavals avond ,waarbij 
U, ALS 50 PLUSSER van harte bent uitgenodigd, vindt plaats 
in het gastvrije Ontmoetingcentrum De Ligt.                          
De organisatie is in handen van  de Plekkers ,                    
Vrijwilligers ,K.B.O. en  Ontmoetingscentrum De Ligt. 

Aanvang van deze avond is 20.00 u zaal is open om 19.30 u 

De muziek wordt verzorgd door de Kapel en Discotheek    
Mister-DJ. 

Er hebben diverse verenigingen en groepen hun                
medewerking weer toegezegd ,om van deze avond , een van 
de hoogtepunten ,uit de Rommelgatse  Karnaval te maken.   
o.a .Marvilde Toneel, Ex-Prinsen, Bestuur S.O.K.,G.O.V.De 
Mulders, Tres Bonne  ,Brassers, Tis Goed  ,Witte Nie ,en vele 
anderen.            

Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld ook het bezoek van  
Jeugdprinses H.D.H. Wendy d,n Urste  met Haar Gevolg en 
als klap op de vuurpijl De Grote Prins van Rommelgat, Zijne 
Dorstlustige Hoogheid Prins Joris d,n Opschepper en zijn 
Paplepels.       

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis, er 
wordt  gezorgd voor koffie, drankje en een hapje. Verder is er 
een gratis loterij met prachtige prijzen en voor de mooist    
verkleden zijn er ook prijzen te verdienen. 

Tot Ziens Vrijdagavond in Ontmoetingscentrum  De Ligt. 
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 ACTIVITEITEN "De Ligt" februari maart 

Maandag                     

Sjoelen - 6 13 20 27 - 6 13 20 27 

Rikken PVGE - 6 13 20 27 - 6 13 20 27 

Ligtklanken PVGE - 6 13 20 27 - 6 13 20 27 

Dinsdag                     

Bridge PVGE - 7 14 21 28 - 7 14 21 28 

Kienen KBO - 7 14 21 28 - 7 14 21 28 

Woensdag                     

Jeu de Boulen/Darten 1 8 15 22 - 1 8 15 22 29 

Gymnastiek OKTOBER 1 8 15 22 - 1 8 15 22 29 

Bridge PVGE 1 8 15 22 - 1 8 15 22 29 

Donderdag                     

Handwerk  2 9 16 23 - 2 9 16 23 30 

Bridge Look Out 2 9 16 23 - 2 9 16 23 30 

Vrijdag                     

Bridge-Instuif 3 10 17 24 - 3 10 17 24 31 

 Koersbal KBO 3 10 17 24 - 3 10 17 24 31 

Zaterdag                     

Kienen KBO 4 11 18 25 - 4 11 18 25 - 

           

AANVANGSTIJDEN 

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

10:30 uur tot 11:15 uur Gymnastiek 

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

Kienen, Koor, Koersbal, Bridge Biljarten 

 Ochtend  Middag  Avond 

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

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

Begin              vrijdag 09:00u   13:30u     

Einde 12:00u   17:00u     

Begin           zaterdag     13:30u     

Einde     17:00u     

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

www.deligtveldhoven.nl/activiteiten. 

 

ACTIVITEITEN “De Ligt” en KBO  

1-2: KBO bestuursvergadering 

6-02: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 

13-02: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 

10-02: geen Koersbal i.v.m. het 50+ bal 

10-2: 50+bal komen jullie ook 

20-2: Gesloten i.v.m. Carnaval 

27-02: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 

 

1-3: KBO bestuursvergadering 

6-03: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 

13-03: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 

15-03: Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap 

20-03: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 

26-03: Concert Alexanderband 

27-03: KBO Meerveldhoven kaartmiddag 
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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  

De eerst volgende vlooienmarkt is op de 3e zondag van januari. 

Komt u ook eens een keer kijken. Tot dan. 

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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Meedoen-voorziening is er 
voor U !!                                
Als de kosten van de activiteiten van onze vereniging 
KBO Meerveldhoven-d’ Ekker voor u te hoog zijn kunt 
u gebruik maken van de meedoen-voorziening van de 
gemeente Veldhoven, tenminste als u aan een tweetal voorwaarden    
voldoet. De twee voorwaarden zijn:                                                                              
uw maandinkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm. Dit is mo-
menteel voor een alleenstaande AOW’er € 1.517 netto en voor  samen-
wonend/gehuwd € 2.060 netto. Dit is exclusief vakantiegeld.   u als een 
eenpersoonshuishouden niet meer vermogen ( dit zijn uw bezittingen  
minus uw schulden, zoals spaargeld, auto, caravan, sieraden, waardepa-
pieren etc.) heeft dan € 7.605 of niet meer dan  € 15210 als gezin.                                                                                   
Op de internetpagina van de Gemeente Veldhoven kunt u er alles over 
lezen: https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening     

Op deze site kunt u ook het aanvraagformulier dat u moet invullen        
vinden. Het formulier is echter ook telefonisch aan te vragen of kunt u 
ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Indien u gebruik kunt    
maken van de regeling worden de volgende kosten vergoed door de    
gemeente:   

                                                                                                                       
1    de jaarcontributie van de KBO Meerveldhoven– d’ Ekker                        
2    de eigen bijdrage voor 2  ½ dagreizen van de KBO Meerveldhoven–             

d’ Ekker                                                                                                         
3     de eigen bijdrage voor de diverse activiteiten van onze vereniging    
Het gaat het in totaliteit om een bedrag van € 225,00 per jaar per        
deelnemer die wij bij de Gemeente kunnen declareren, zodat u aan veel 
activiteiten kunt deelnemen. Misschien komt u zelf in aanmerking voor 
deze regeling of kent u mensen die, mede om financiële redenen, geen lid 
zijn van onze vereniging en mogelijk van deze meedoen-voorziening   
gebruik zouden kunnen maken. Informeer hen dan dat deze mogelijkheid 
bestaat zodat ook zij kunnen deelnemen aan onze activiteiten zonder dat 
ze er kosten voor hoeven te maken.  

Let wel, u moet de aanvraag voor deze meedoen-voorziening ieder 
jaar opnieuw, het liefst in de maand december, aanvragen.  

Als u de goedkeuring van de Gemeente heeft ontvangen graag een kopie 
naar sturen naar kbo-meerveldhoven@outlook.com 

Komt u er niet uit, vraag dan onze hulp via telefoonnummer 0641733675. 

Bestuur KBO Meerveldhoven-d’ Ekker 

https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening
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SENIORENRAAD VELDHOVEN 
Vrijwilligersraad voor belangen van ouderen 
Jaren geleden sloegen KBO en PVGE de handen ineen. Ze 
hebben de Seniorenraad opgericht. KBO en PVGE organi-
seren allerlei activiteiten voor senioren. Maar ze wilden ook 
meer samenwerken voor de belangen van alle senioren.   
De Seniorenraad (SR) is sindsdien de spreekbuis van en 
voor senioren in Veldhoven.  
De SR  is een onafhankelijke Stichting en werkt uitsluitend 
met vrijwilligers. Mensen met veel ervaring in het maat-
schappelijke veld. Er zitten mensen vanuit de Senioren-
verenigingen KBO en PVGE in de raad en een aantal      
onafhankelijke leden. 
De Seniorenraad geeft gevraagd, maar ook ongevraagd, 
advies aan de gemeente en Veldhovense organisaties die 
zich richten op senioren.  
Er wordt dan ook veel gesproken en samengewerkt met  
deze organisaties en met de gemeente. 
In 2022 ondernam de Seniorenraad bijvoorbeeld de         
volgende activiteiten : 
Politiek debat 
Er is kort voor de verkiezingen een politiek debat georgani-
seerd met als thema Senioren in Veldhoven.  Doel was om 
de politiek te wijzen op de vergrijzing en op de gevolgen 
daarvan voor de samenleving. 
Alle Veldhovense politieke partijen debatteerden mee.   
Er is een digitaal Seniorenpanel opgericht. 
De leden van dit panel wordt een paar keer per jaar         
gevraagd om via internet een korte vragenlijst in te vullen. 
Daardoor kan de Seniorenraad : Snel en op eenvoudige  
wijze opvattingen verzamelen en zich een beeld vormen van 
de meningen van senioren. Iedere inwoner van Veldhoven 
die ouder is dan 55 jaar kan deelnemen aan dit panel. Er is 
wel de voorwaarde dat de senior niet werkt bij de gemeente 
Veldhoven en geen lid is van de gemeenteraad. Wil je lid 
worden of wil je meer weten over de resultaten van het   
eerste onderzoek over wonen en zorg ?Een email sturen 
naar secretaris@seniorenraadveldhoven.nl is voldoende. 
 

mailto:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl
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Seniorenwijzer 
Er is een nieuwe Senioren-wijzer uitgegeven. Een handig 
boekje met adressen en telefoonnummers voor de doelgroep. 
Al deze informatie staat ook op onze website: 
www.seniorenraadveldhoven.nl. 
Nieuwsbrief Herfstblad 
Verder is onze eerste nieuwsbrief “Herfstblad" verschenen. 
We berichten daarin over zaken waar we mee bezig zijn. Wie 
het Herfstblad wil ontvangen kan een mail sturen naar         
secretaris@seniorenraadveldhoven.nl   
Motie in gemeenteraad 
Er is bij de gemeenteraad een motie ingediend door een   
aantal partijen. Die is bij de algemene beschouwingen op ons   
advies aangenomen. Het betreft de toekomstige zorg voor  
senioren. Die zorg is niet meer zo vanzelfsprekend en de    
gemeente moet daar aandacht aan besteden.            
Adviezen over wonen en zorg 
Over woningbouwprojecten zijn door de Seniorenraad diverse 
adviezen gegeven. Zoals bij het woningplan Djept. We pleiten 
voor mogelijkheden voor senioren om betaalbaar te wonen in  
geschikte woningen en bij voorkeur met zorg in de buurt. 
En in de Woonzorgvisie van de gemeente zijn deze wensen 
opgenomen voor alle toekomstige woonprojecten  

 

 

 

 

 

 

 

           

http://www.seniorenraadveldhoven.nl/
mailto:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl
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Komt allen!       Heel belangrijk!                                           

In 2023 hebben we twee informatiemiddagen gepland. De 

eerste is op donderdag 2 maart 2023 in de Ligt. Belangrijk? 

Ja want het gaat over twee belangrijke onderwerpen. Deze 

middag hebben we twee sprekers. Dhr. Theo van Hamond 

deskundig als het gaat over  WLZ (Wet langdurige Zorgen) 

en Notaris Peter van Dongen. Peter van Dongen met kennis 

over nalatenschap. Hij schreef hierover recent nog een stuk 

in de ONS.(bladzijde 22). Weten hoe het met nalatenschap 

en de WLZ zit en wat de gevolgen kunnen zijn ook in         

financiële geeft u veel inzicht maar voor ook uw kinderen of 

nabestaanden. Beide sprekers zullen graag al uw vragen   

beantwoorden. Misschien denkt u beide onderwerpen zijn 

toch te ingewikkeld voor mij neem dan een zoon of dochter of 

kennis mee naar deze middag. Wist u ook dat u als lid van 

KBO gratis gebruik maken van de kennis van onze                 

clientondersteuner Mevr. Corry Pollemans. Corry is          

deskundig op het gebied van de WMO. In de Meedenker 

staat haar telefoonnummer. Heeft u  een keukentafelgesprek 

over een woningaanpassing of een andere vraag dan is Corry 

de uitgelezen persoon om u daarbij te helpen. Dus schrijf in 

uw agenda donderdag 2 maart 2023 informatie over nalaten-

schap en de wet WLZ. Het begint om 14:00 uur locatie     

Ontmoetingscentrum de Ligt zaal open vanaf 13.30 uur. Niet  

vergeten iemand mee te nemen als het voor u wat te lastige 

onderwerpen zijn. Graag deze persoon ook aanmelden.     

Inleveren voor 23 februari in de oranje brievenbus in de Ligt   

……………………………………………………………………   

U kunt zich voor deze middag aanmelden d.m.v. dit formulier                                                                  

Naam………………………………………………………………. 

Lidnr…………………………...Telnr…………………………….. 

Email ………………………………………………………………. 
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Wist u dat u bij KBO Brabant voor veel zaken terecht kunt!     

Waar kunt u bij de KBO  gebruik van kan maken. Hierbij een paar 
voorbeelden.                                                                                                                 
WMO-cliënt-ondersteuners, gratis hulp van WMO-cliënt-
ondersteuner voor zorg, hulp of hulpmiddelen. U regelt het via WMO 
(wet maatschappelijke ondersteuning) Tel.nr. (073) 644 40 66                                                            
Telefonisch advies mondzorg en telefonisch advies medicijnen.                                          
Tandarts gratis advies: Bel Peter de Goed op woensdagmiddag    
tussen 13.30 uur en 14.30 uur rechtstreeks tel.nr. (073) 303 64 44 of 
mail naar   info@kbo-brabant.nl Apotheker gratis advies: Bel met 
Roel van Waes op woensdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur 
rechtstreeks tel.nr.(073) 3036445 of mail naar info@kbo-brabant.nl                                                                                                             
Thuis-administrateurs, gratis hulp om uw thuisadministratie op orde 
te brengen. KBO-Brabant zoekt voor u een contactpersoon.                             
Tel.nr.(073) 644 40 66                                                                                
Ouderen-adviseurs, gratis hulp luisterend oor en advies, iemand die 
met u meedenkt over regionale (zorg-) voorzieningen en diensten.                       
Praat met een vrijwillige ouderenadviseur. KBO-Brabant zoekt voor                                                               
u een contactpersoon.Tel.nr.(073) 644 40 66                                  
Woonadviseurs, gratis huistest, een woonadviseur komt bij u langs 
om met u de mogelijkheden van aanpassingen in uw huis te bespre-
ken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KBO-Brabant 
per mail:  info@kbo-brabant.nl of bel met tel.nr. (073) 644 40 66                               
Belastinghulpen, Niet gratis, belastingadvies en hulp bij zorg-of 
huurtoeslag. U kunt gebruik maken van deze hulp als u minimaal de 
AOW leeftijd heeft bereikt. U een eenvoudige aangifte heeft, uw 
AOW-uitkering en pensioen niet meer dan 55.000 euro bedragen 
voor een echtpaar of 35.000 euro voor een alleenstaande. Kosten: 
per adres wordt een onkostenvergoeding van maximaal €12,-
gevraagd, direct te betalen aan de belastinghulp. KBO-Brabant                                                                   
zoekt voor u een contactpersoon.Tel.nr.(073) 644 40 66                                                
WLZ-adviseurs, Niet gratis, heeft u continue zorg nodig en weten 
wat de financiële consequenties zijn? De WLZ( wet langdurige zorg) 
– adviseur bespreekt het met u.     Kosten: per adres wordt alleen 
een onkostenvergoeding van € 25,- gevraagd, direct te betalen aan 
de WLZ- adviseur. Dit is ter dekking van de reis-telefoon-en admini-
stratiekosten die de vrijwillige WLZ–adviseur maakt. U kunt vragen 
stellen via de mail aan KBO-Brabant:  info@kbo-brabant.nl of via 
tel.nr. (073) 644  40 66  KBO-Brabant schakelt dan een WLZ-
adviseur voor u in. Hij of zij neemt dan contact met u op 

mailto:info@kbo-brabant.nl
mailto:info@kbo-brabant.nl
mailto:info@kbo-brabant.nl
mailto:info@kbo-brabant.nl
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Beste KBO leden,                                                                                
Op 16 december kregen we een bericht van-
uit KBO-Brabant over toekomstige samen-
werking van verschillende KBO’s in Senioren 
Netwerk Nederland. Op onze website staat 
de hele tekst maar hierbij een korte samen-
vatting gebaseerd op delen uit de  tekst die 
we ontvingen                                                                             
KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-
Holland en KBO-Overijssel bundelen hun krachten in Senioren 
Netwerk Nederland. Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt ruim 
210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren 
als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, 
veiligheid en mobiliteit.                                                                                                  
Een gedeeld geloof in de noodzaak van krachtiger opkomen 
voor de belangen van senioren op landelijk niveau, maar ook de 
overtuiging dat het bottom-up moet gebeuren en niet vanuit een 
landelijk hoofdkantoor. Dat vormt de basis voor de samenwer-
king van de vijf KBO-bonden in Senioren Netwerk Nederland.  
Gemeenten, maar ook provincies, zijn voor senioren steeds    
belangrijker geworden als het gaat om wonen, zorg, welzijn,   
zingeving en de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Het 
zijn lokale KBO-afdelingen die van oudsher voorzien in ontmoe-
ting, ontspanning, voorlichting, educatie en individuele          
hulpverlening voor senioren.                                                                                    
Senioren Netwerk Nederland zal in navolging van KBO-Brabant 
een steviger en meer activistische koers varen waar het de    
herziening van ons pensioenstelsel betreft.                                               
Wonen en zorg voor senioren vormen een minstens zo urgente 
uitdaging voor de komende jaren.                                                        
Niet óver, maar mét senioren. Zestigplussers kunnen en willen 
een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Senioren 
Netwerk Nederland biedt daarvoor uitstekende mogelijkheden.           
Tot zover delen van de tekst. Toch goed om de hele tekst te   
lezen en te zien waarom u lid bent. Het gaat om uw                  
belangenbehartiging.                                                                      
Lees ook in de ONS het interview met onze wethouder Huub 
Stroeks, de voormalige voorzitter van KBO Oerle.  

Jan de Bonth 
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Regeling eenmalige energietoe-
slag verruimd   

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen krijgen mensen met een 
laag inkomen eenmalig een energietoeslag. De energietoeslag wordt 
per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Een laag inkomen 
heeft u als u inkomsten heeft tot 130% van het sociaal minimum (was 
120%). Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvang-
toeslag niet als inkomen gezien. De inkomensgrenzen zijn per 
maand (excl. vakantiegeld); is uw inkomen lager dan deze grens dan 
komt u in aanmerking voor de energietoeslag van € 1500.             
Inkomen tussen januari - juni 2022                                                                                 

Inkomensgrens per maand zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van 
de bijstandsnorm.  

Inkomen tussen juli - december 2022 
Inkomensgrens per maand zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van 
de bijstandsnorm.  

 
Twijfelt u of u een inkomen heeft onder de inkomensgrens? Dan kunt u de 
energietoeslag aanvragen en beoordeelt de Gemeente uw aanvraag. Voor 
deze regeling kijkt de gemeente alleen naar het inkomen en niet naar      
vermogen. Aanvragen kan online via de website van de gemeente op 
www.veldhoven.nl/energietoeslag of via een papieren formulier dat u bij de 
balie in het gemeentehuis kunt ophalen. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de gemeente Veldhoven. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, 
schroom dan niet en vraag het aan want u heeft er misschien recht op.           
Aanvragen kan nog tot 1 mei 2023.  Bestuur KBO Meerveldhoven-d’Ekker 

Standaard januari 2022 zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van de bijstands-

norm 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand (ouder) € 1.348,26 € 1.498,13 

Samenwonend/gehuwd € 1.926,08 € 2.028,53 

Standaard juli 2022 zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van de bijstandsnorm 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand (ouder) € 1.360,75 € 1.513,71 

Samenwonend/gehuwd € 1.943,93 € 2.050,54 
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P R IJ S P U Z Z E L. 

Let op dit is een sudoku puzzel 

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

 
 
 
 
OPLOSSING PUZZEL  februari en maart    

                                       ( inleveren vóór 1 maart 2023) 
Oplossing:  

                                                                                         
…………….…………………………………………………. 

 
   

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

SUCCES 
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Uw KBO-contributie retour via VGZ – 2023 

Als u bij VGZ een aanvullende verzekering onder het collectief 
van KBO-Brabant hebt afgesloten, kunt u uw contributie tot 
maximaal 25 euro terugontvangen. 

Wij als KBO Meerveldhoven-d’ Ekker zullen het digitale        
formulier op onze website plaatsen www.kbomeerveldhoven.nl 
na het uitkomen van de Meedenker. 

Vul dit digitaal formulier in en u ontvangt van KBO-Brabant een 
betalings-/lidmaatschapsbewijs via uw e-mail. Dit bewijs kunt u 
indienen bij VGZ, zoals u normaliter uw facturen voor uw   
zorgkosten declareert.  

Houd uw e-mailbox dus in de gaten (en ook uw spambox!!)! 
Download vervolgens het bewijs (en bewaar het op uw       
computer) of print het uit. Soms kan het enkele minuten duren 
voordat het bewijs in uw e-mailbox terecht komt.  

Bent u digitaal niet zo handig, dan kan KBO Brabant u          
uiteraard helpen. Bel ze dan op 073 – 644 40 66. 

Let op 
Indien u én uw partner beiden KBO-lid bent en beiden bij 
VGZ aanvullend verzekerd bent, dan dient u het formulier 
voor ieder van u apart in te vullen. 

Voor de duidelijkheid: als u alleen een basisverzekering hebt 
afgesloten, dan geldt dit aanbod niet. U moet aanvullend      
verzekerd zijn. En ook via het collectief van KBO-Brabant. 

Het collectiviteitsnummer is: 87718266. 

Bestuur KBO Meerveldhoven-d’ Ekker 

http://www.kbomeerveldhoven.nl
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=========================================

Oplossing Prijspuzzel: 

                   7 1 9 8 3 

Winnaar / winnares is geworden :                              

Mevrouw Jeanne Kreijveld—Rommelse 

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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Beste Mensen, 

Ieder jaar maakt het bestuur een activiteiten planning helaas 

komt deze planning niet altijd uit. Het afgelopen jaar             

bijvoorbeeld zouden we drie dagtochten maken, zijn er twee 

geworden. Twee informatiemiddagen werd er één, over       

verkeersvoorlichting gepresenteerd door Cor van den          

Wildenberg. Het was een leerzame middag. Na de presentatie 

werd er een quiz over de inhoud gehouden de winnaar kreeg 

een gratis rijles van Cor. De Kerstlunch was een succes, een 

verslag en foto`s staan in de Meedenker en op de website 

staan enkele leuke filmpjes. 

De naam Meedenker wie weet hoe die ontstaan is. Wie het 

weet schrijf het op een briefje en deponeer het in de oranje 

brievenbus in de Ligt, de winnaar wordt bekend gemaakt in de 

Meedenker en krijgt een presentje. 

Voor het nieuwe jaar heeft het bestuur besloten maken we 

twee dagtochten en een excursie dagtocht. Houden we twee 

informatiemiddagen, één informatiemiddag donderdagmiddag 

2 maart om 14.00 uur in de Ligt. Die gaat over de ouderenzorg 

de WMO (gemeente) en de Wet Langdurige Zorg wat de      

financiële gevolgen zijn als je naar een verpleegtehuis moet.  

Voor koningsdagviering 20 april –noteer deze datum in uw 

agenda- hebben we een goochelaar uitgenodigd. Kennen jullie 

Tommie Cooper nog die komische goochelaar, goochelaar 

Korvera doet gelijkwaardige acts als Tommie Cooper. Twee 

modeshows staan op het programma in mei en oktober, de 

breifabriek op 8 november, die bezoeken we in 2023 voor de 

51tigste keer alweer. En de Kerstviering in december niet te 

vergeten. 

Ik hoop dat we elkaar het komende jaar weer ontmoeten bij 

onze wekelijkse activiteiten en dat we samen leuke uitstapjes 

kunnen maken. 

 

Bestuurslid activiteiten Lia Jansen 
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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      
keuringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een    
afspraak maken voor de keuring.  
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten 
bij Zorg Domein. 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      
kantooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau  
088 23 23 300. 
Prijs € 50,00 
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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 Ons 
ledenvoordeel - weer helemaal naar beneden scrollen - kies 
voor INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF - 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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 K.B.O. MEERVELDHOVEN  - D’EKKER  -  Opgericht 2 Mei 1955 

Secretariaat: Hendrikdreef  5                      K.v.K. 17 12 04 38 

IBAN NR.: NL73 RABO 0153 6688 57 

Redactie: E-mail: kbomeerveldhoven@hotmail.com                 

BESTUUR                                                                                               

Interim bestuurder                                                                              
J. de Bonth                          Begijnstraat 26                    5503XX       Veldhoven        

Telefoon: 040-2301020       E-mail: jan.de.bonth@planet.nl   

         
Voorzitter                            VACANT         

 

Tijdelijk Secretariaat:                                                                                               

Lia Jansen                          Hendrikdreef 5                      5503JR       Veldhoven 

Telefoon: 06-16663068      E-mail: liajansen6@upcmail.nl 

Penningmeester:                                

F. Mooren                           Ter Eik 15                             5503DE         Veldhoven 

Telefoon: 06-41733675       E-mail : fmpjmooren@gmail.com                                

Bestuurslid: 

L. van Keulen     Broekweg 26   5503GE Veldhoven 

Telefoon: 040-2539567 E-mail: lpcvankeulen@onsbrabantnet.nl 

Vice - voorzitter: 

S. Reniers   De Witstraat 8  5503XT Veldhoven 

Telefoon: 040-2538417 E-mail: cgccreniers@onsbrabantnet.nl                       

Bestuurslid activiteiten 2e Penningmeester :                                                                                       

L. Jansen                 Hendrikdreef 5  5503JR Veldhoven 

Telefoon: 06-16663068  E-mail: liajansen6@upcmail.nl 

 

EXTRA TAKEN BESTUURSLEDEN / VRIJWILLIGERS   

Ledenadministratie, Ledenmutaties    - Via het secretariaat 

Bode’s en bezorgklachten                 - Leo van Keulen                                           

Fietstochten                             -      Piet Kemp   Tel; 0630044961 

Reiscommissie, Kring-vergaderingen  - Stan Reniers 

Kienen, Reiscommissie, Activiteiten,   -      Lia Jansen     

Kring-vergaderingen         

Redactie Meedenker                           -      Ben v. d. Braken                                   

Telefoon: 0644756732 ,                             Email : kbomeerveldhoven@hotmail.com             

BEZORGEN ATTENTIES BIJ ZIEKTE EN JARIGE. 

N. Denissen                Hermannistraat 25  5503CC   Veldhoven 

Telefoon: 040-8429417   E-mail: n.denissen@outlook.com 

ONTMOETINGSCENTR.DE LIGT   E-mail: info@deligtveldhoven.nl 
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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 


