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66 jaar

Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

van Elderenlaan 24a
5581 WJ Waalre

Mobiel: 06 487 687 25
Fax: (040) 23 004 54
E-mail: johnsweere@gmail.com 

Voor een vrijblijvende afspraak,  bij u thuis 
of in onze showroom.

John Sweere Wonen
Complete woningstoffering

Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

4Maat interieurbouw BV

De Run 8255

5504 EM Veldhoven

Belangenvereniging van senioren
afdeling 



Locht 5 – 5504 KA Veldhoven 
Tel. 040 253 31 45

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl



Dorpstraat 16  

5504 HH Veldhoven

Tel. 040 - 254 36 36 

www.vankasteren.nl

info@vankasteren.nl

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.

Indien u slecht ter been en van vervoer afhankelijk bent van familie of 
speciale taxi’s is er de mogelijkheid om uw kunstgebit aan huis te laten 

repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

Wij kunnen dit voor u verzorgen  zonder extra kosten. Gelukkig hebben wij 

een  tandprotheticus  die mobiele apparatuur heeft en een kunstgebit aan 

huis kan maken. Voor een nieuw kunstgebit aan huis krijgt u een aantal 

afspraken. 

Voor reparaties wordt de prothese bij u thuis opgehaald en wordt bij u thuis 

eventueel een afdruk gemaakt. Een deel van de behandeling zal thuis 

gebeuren, maar de technische handelingen zullen op het laboratorium 
plaatsvinden.

Woont u in Veldhoven neem dan telefonisch met ons contact op.

Telefoon  040-2530339

op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 

Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een 

kunstgebit aan huis te  laten maken. 
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       ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 29 nr.4                           april   2019  
       Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen 

 Afdeling Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ‘t Look 
 Redactieadres: Ad Michielsen Pegbroekenlaan 36 5504 MN            
Veldhoven 

      E Mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl   
      Tel: 040-2535733                                          

 
Inhoud: - Vanuit het bestuur blz.       2 

 - Fit Gym Outdoor voor senioren blz.       3 
 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       4   
 - Wekelijkse activiteiten blz.       5  
 - Overige activiteiten blz.   6  
               - Nieuwe leden / Overleden leden blz.   6 
 - Samen uit eten met ouderen blz.        6 
 - Koningsdag blz.       7 
 - Verjaardagen blz.       8     
               - Kortingen op uw ledenpas blz.       9 
 - KBO Carnavalsbal blz.     10 
 - Kort verslag Jaarvergadering blz.11 t/m 14 
 - Hajim Lente kriebels  blz. 15 
 - Doden herdenking blz. 16 
 - Informatieadressen blz.       17 
 - Ouderen adviseurs  blz. 18 
 - belasting invulhulpen blz. 18 
 - clientondersteuners blz. 18 
 - Loket welzijn wonen en zorg blz. 19 
  
 
Als de zieken prijs stellen op een bezoek van ons, dan zullen  
wij daar gehoor aan geven. Wij sturen altijd eerst een kaartje. 
Bel svp. Mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.2535811 
of Mevr. Marian Mikkers, tel.nr. 2544272 
 

    Kopy voor het mei- nummer uiterlijk 23 april inleveren.  
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VANUIT HET BESTUUR 

 
In verband met de Carnaval is vergadering een weekje opgeschoven zodat we 
nu fris aan de gang kunnen. Het is een flinke agenda mede door de 
aankomende jaarvergadering. 
Na de gebruikelijke punten, mededelingen, verslag vorige vergadering etc. 
afgehandeld te hebben gaan we over tot de andere punten van de agenda. 
Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan het nieuw plan van de KBO wat 
heet “voor de ouderen”. Met een goed onderbouwd verhaal kunnen we hiervoor 
een tegemoetkoming in kosten verkrijgen  
Via de KBO-Brabant bereiken ons berichten dat er binnen een paar jaar 
rekening gehouden moet worden met een contributieverhoging. 
Wij willen proberen om deze zo lang mogelijk uit te stellen maar ook voor ons 
geldt: Alles wordt duurder! Gelukkig zal dit niet voor 2021 ingevoerd worden. 
 
We bespreken de agenda voor de jaarvergadering en verdelen de taken. 
Er moet van alles gebeuren om de vergadering soepel te laten verlopen. Van 
koffie tot de goede beelden bij de presentatie.  
Als spreker hebben we Egi Pellemans uitgenodigd met een mooie presentatie 
over “Eenzaamheid”. We hopen op een grote opkomst.  
 
Zoals bij veel verenigingen en ook bij ieder van ons thuis zijn de financiën een 
belangrijk aandachtspunt. Het blijft lastig om de begroting sluitend te houden. 
We bespreken daarom het belang van ons beleidsplan, dat gezien de 
voortschrijdende inzichten moet worden aangepast, en welke meer duidelijkheid 
kan geven over onze uitgaven tegenover de inkomsten.  
Een beleidsplan samenstellen is niet zomaar een, twee, drie geregeld maar het 
staat voor dit jaar elke vergadering op de agenda. 
 
Vanuit het kringbestuur is het idee ontstaan om de penningmeesters van de 
verschillende afdelingen bij elkaar te laten komen en zo van gedachten te 
wisselen over de verschillende manieren van werken. Misschien levert dit 
nieuwe inzichten op. Onze penningmeester is enthousiast! 
 
De fietsclub begint vanaf 1 april weer met de wekelijkse toertochten. Om deze 
nog  veiliger te laten verlopen willen we proberen om voor elke fietser een geel 
hesje te organiseren.  Wordt vervolgd. 
Gelukkig is de rondvraag kort en sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Groetjes, Gerry van Tuijl-Engelen 
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Fit gym Outdoor voor Senioren 
Start 8 april – 14.30-15.30 uur 
Fit gym Outdoor is er voor senioren die overdag tijd hebben, aan hun fitheid 
willen werken en wonen in Veldhoven-Dorp, Zonderwijk ’t Look. 8 april is de 
startdatum. We verzamelen bij Ontmoetingscentrum  ’t Tweespan in Zonderwijk 
en maken dan gebruik van het vele groen dat er in het ‘Hart’ van Veldhoven 
aanwezig is. Stukjes wandelen of in laag tempo trimmen, gevarieerd met 
oefeningen met en zonder materialen. Dit alles onder leiding van een 
gediplomeerde trainer, werkzaam bij de Regionale Stichting Zorg de Kempen 
(RSZK). Centraal staat de fitheid en de gezelligheid in de groep. We doen 
oefeningen voor conditie, lenigheid, kracht en balans (coördinatie). En vergeten 
de lachspieren niet  
Algemeen bekend is dat ‘buiten zijn’ belangrijk is voor de mens. Maar met name 
in de donkere periode van het jaar is er een prikkel nodig om naar buiten te 
gaan. En dat kan een gezellige sportieve groep met leeftijdgenoten zijn. Het 
Nederlandse weer lijkt soms niet mee te werken. Maar 40 van de 52 weken is 
het heel lekker buiten. En met wat aangepaste kleding gaat dat lukken. In 
overleg met ’t Tweespan kunnen we in noodsituaties ook binnen onze ‘work-out’ 
doen. We starten nu in het voorjaar met mogelijk het zonnetje erbij. 
Graag tot maandagmiddag 8 april om 14.30 uur in ‘t Tweespan. Op 18-03 is 
daar de informatiemiddag geweest. Mocht u die gemist hebben, u kunt ter 
kennismaking naar ’t Tweespan komen. Neem lekker zittende schoenen en 
kleding mee. De eerste keren is het gratis. Eind april bekijken we of er 
voldoende deelnemers zijn om verder te gaan. Dan kan iedereen inschrijven.  
 
Jack Gudden        Trainer   088 – 2457795 
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KEURINGSARTSEN V00R UW RIJBEWIJS 

U dient zeer alert te zijn op rijbewijskeuring voor 75-plussers. 
In de regio zijn artsen die, voor leden van de KBO, zo’n keuring  
doen.                 

 
Rijbewijskeuringen in Veldhoven 
Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18. Voor afspraken bellen 
tussen 19.00 en 20.00 uur. Tel.nr. 230.14.52. 
Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40 voor niet leden. 

 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten. 
Tijdelijk adres: Nieuwe Waalreseweg 69 Valkenswaard 
Tel. Nr. 221.71.88. Kosten: € 25. 

 
Veldhoven: J. Swijgers  Dorpshuis D’n Bond 
                   Rapportstraat 29  Veldhoven 
                   Tel. 06 10328298 
                   Kosten € 37,50 
       Op afspraak. 

 
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig.  
Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten,  
het CBR of Regelzorg.   

  
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.  
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

 
Biljarten  : maandag van 09.00-12.00 uur (okt. t/m mrt.), 

dinsdag hele dag alleen onderlinge. competitie, 
(periode juni, juli, aug. Alleen voormiddag). 

   woensdag nm. teams die meespelen in de  
  Competitie (sept. t/m april). 
  vrijdag nm. KBO Kring-competitie (okt. t/m 
  febr.).   

     Computerc@fé : Elke tweede en vierde dinsdag van de maand 
   van 13.30 tot 16.00 uur      
     Fietsen  : van 1 april tot 1 november. 
                                  maandag 13.00 uur (ca. 35 km) 

  woensdag 10.00 uur (60 à  70 km)  
Gymnastiek : woensdag van 08.45-09.30 uur.  
Linedance : woensdag van 10.00-12.00 uur. 
Handwerken : donderdag van 09.30-11.30 uur. 
Kaarten  : donderdag van 13.30-16.30 uur  
Kienen  : dinsdag van 13.30-16.30 uur. 
Spelmiddag : maandag van 13.30-16.30 uur  

  (tafeltennis, sjoelen, darten en koersbal). 
 

 Al deze bijeenkomsten zijn in Dorpshuis D’n Bond,  
 Rapportstraat.29,tel.253.44.46.  
 

     Kienen in ’t Tweespan aan de Mira: elke donderdag van de maand 
     van 13.30 uur – 16.00 uur. 

 

      De openingstijden van D’n Bond zijn:  
      maandag t/m donderdag: van 09.00-12.00 uur, 

    van 13.00-17.00 uur en  
    van 18.45-01.00 uur. 

 vrijdag      : van 13.00-17.00 uur en  
    van 19.30-01.00 uur. 

Vrijdagvoormiddag en zaterdag gehele dag gesloten. 
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud) 
 

Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur 
Elke zondag om de 2 weken  14-april-2019,  28-april-2019 
  

       Zingen in  D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het  
       KBO-koor “Zingen houdt jong”  
       Elke 3de donderdag van de maand.,18-april-2019, 16-mei-2019 

  
NIEUWE LEDEN 

 
       Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling. 
 
Geen 
  

 
Overleden 

 
       De heer A.de Cortie 
 
 

SAMEN UIT ETEN MET OUDEREN 
 

Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. €14,- p.p.  
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen rekening. (extra). 
Aanvang 17.30 uur. van tevoren -een week- opgeven bij:  
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418. 
Bert de Joode :  06-336.807.45. 
Bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of 
vlees! 
Donderdag 11 april De Kers Zandoerleseweg 4 
Dinsdag 14 mei Route 66 Lange kruisweg 66 

      Als u zich niet opgeeft, kunt u niet deelnemen: dus 
altijd aanmelden. Bij verhindering altijd even 
bellen naar bovenstaande personen. Alle 
ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom. 
Kent u familieleden en/of kennissen die nog geen KBO-lid zijn? 
Probeer ze dan lid te maken. 
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ORANJEFEEST 2019 

 

KONINGSDAG 
 

Op vrijdag 26 April 2019 
 

Zaal open vanaf 13.30 uur. 
 

Het feest begint om 14.00 uur 
 

U wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee  
met iets lekkers.  

 

 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door  

t’Orkestje 
met gezellige luister en dansmuziek. 

de entree is € 5,00 
U krijgt 1 consumptiebon en 1 lotje voor de loterij 

De middag wordt afgesloten met een loterij  
De Feestcommissie 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN MEI 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

DAMES DAMES HEREN 

   
A. Assink-Giling,  A. Peters-v.Gompel,  H. Beckers,  
C. Bartels-van de Rijt,  H. Schut,  P. de Bont,  
E. Bazelmans-v. Hapert,  M. van der Velden-Senders,  A. Borghaerts,  
C. ter Bogt-Daris,  M. van der Velden-Sanders,  M. van Bourgondiën,  
E. den Brok-v.d.Wacht,  G. van der Velden-Jansen,  A. Corbeels,  
 M. Dielis-v.Baar, C. van der Vleuten-v.d.Borne,  F. Cremers.,  
M. van Diessen-Schilders,  C. Vos,  A. van Geffen,  
J. Donkers-v.d. Looij,  R. van Wijlaars-van Bokhoven,  F. Groenen,  
G. Eliëns-Cools,   A. van der Haar,  
M. van Esch-van Hoeij,    B.M.A Hijdra, 
C. Gofers,   T. Hoogervorst,  
M. de Graef,   F. Jansen,  
J. van der Hagen-Kox,   J.M. Jansen,  
J. Heeren-van Gerwen,    W. van Knegsel, 
D. Herremans-Drabbe,    A. Kortooms, 
C. Van de Heuvel-v.d. Mierden,  H. van Kuringen,  
M. van Hirtum-Follon,   H. van Laarhoven,  
J. Hulshof,   H. Langenhuizen,  
M. Jansen,   Th. Laurenssen,  
P. Jeuringa-Niemer,   A. Michielsen,  
H. Jonkers-Peeters,   J.J.G.M. Ramakers,  
G. van Knechsel-Bazelmans,   A. Sanders,  
J. van Kuringen-v.d.Ven.,   W. Sleegers,  
M de Lange,   A. Smits,  
J. van de Linden-Leemans,   A. van der Velden,  
C. Luijten-Simons,   A. Verhagen,  
F. Merckx-Castelijns,    J. Vialle, 
E. van Oorschot-Bruijninckx,   A. Vrijhoeven,  
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KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS 

 

 
 
 

Onderstaande bedrijven geven korting aan KBO-leden: 
 

- Bruna kantoorartikelen, Citycentrum (5%) 
- ConXions, Computerondersteuning, Meiveld 154 (5%) 
- Coppelmans, Kapelstraat (5%) 

      - Coppelmans, Sondervick (5%)  
      - Daniëlle’s Kniphuis, De Ligt 12a  (10%) 

- Dürlinger Schoenen, Citycentrum (10%) 
- Prinsen Tools & Techniek (5%) 
- Heesakkers, Kapelstraat (10%) 
- Optiek Verhoeven (10% op een complete bril)  
- Verhoeven hoorcomfort: bij aankoop van een hoortoestel 
  kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten en krijgt u 10% 
  korting op dit plan 

      - Thuiszorgwinkel (10%) 
     - Tuincentrum Groenrijk (5%) 

- TipoTelecom, Meiveld 80 (10%) 
- Hedo, Computers, Burg.van Hoofflaan 95a (5%) 
- Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%) 

     - Frans Jansen, Waalre (€ 2,50 korting omzetten videoban- 
       den in Dvd’s) 
     - v.d.Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven 
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Jaarvergadering gehouden op Vrijdag 22 Maart 
 
 

 
 
 
Op Vrijdag 22 Maart heeft de Voorzitter ons aan de hand van de agenda 
veel informatiegegeven over het afgelopen jaar en verwachtingen in de 
toekomst. 
De opkomst was goed maar mag meer zijn gezien de belangrijkheid over 
de toelichting van de financiën, en het reilen en zeilen van onze afdeling. 
Maar ook de interessante presentatie over “Eenzaamheid”. 
De voorzitter gaf een duidelijke uitleg over het negatieve verschil welke 
afgelopen jaar(en) zich voordoen tussen de begroting en de werkelijke 
kosten. 
Deze verschillen zijn de afgelopen jaren aangevuld vanuit de reserves, 
maar men kan aanvoelen dat we dit natuurlijk niet kunnen blijven doen. 
Er zal wel degelijk gekeken moeten worden waar deze negatieve 
verschillen vandaan komen. 
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De Voorzitter gaf als voorbeeld de carnavalsmiddag gehouden op 1 
maart jl. Hier werd duidelijk dat de kosten 3x zo hoog zijn als de inleg 
van de bezoekers 

 

 
 

Daarop gaf hij dan ook aan dat de eigen bijdrage van de bezoekers zal 
moeten worden verhoogd.   Zie voorstel. 

 

 

 

Uiteraard moeten deze voorstellen nog wel door het bestuur besproken 
en geaccordeerd worden. 

 

Kosten Carnavalsmiddag
IN UIT

Aantal Leden 52 x € 5,00 = € 260,00

Kosten DJ € 200,00
Koffie,Thee € 91,00
Appelflappen en worstenbroodje € 45,30
conmsumpties 2 per persoon € 328,00
Bittergarnituur 2x € 37,50
Totaal € 260,00 € 701,80

eigen bijdrage KBO € 441,80

De kosten per lid   € 701,80 /52 € 13,50

voorstellen t.b.v  begroting.
      eigen bijdrage         consumpties             diversen

is wordt is wordt is wordt
nieuwjaars receptie -€          -€          vrij 1 tractatie  ?
vrijwilligers bijeenkomst -€          -€          vrij 2 tractatie  ?
carnaval 2,50€        5,00€        2 1 tractatie  ?
koningsdag -€          5,00€        2 1 tractatie  ?
sinterklaas 5,00€        5,00€        2 1 tractatie  ?
adventsviering 5,00€        7,50€        0 0 koffietafel  ?
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Tevens gaf de Voorzitter aan dat er ook acties worden ondernomen om 
de kosten / baten meer in lijn te brengen.  
Denk hierbij aan: leden werving en het subsidie plan vanuit de KBO 
Brabant dat de naam draagt “Voor de Ouderen” aan te spreken. 
Maar ook voor de inloopmiddag op de Zondag een mogelijke sponsor te 
zoeken, en eventueel ook meer advertenties te vinden voor onze KBO-er 
om de kosten te dekken. 
Al met al nog voldoende te doen om deze budgetverschillen te dichten. 

 

 

Dan was er ook nog de huldiging van de jubilarissen. 

Dit jaar waren er 5 personen die het 25-jarig lidmaatschap hebben 
bereikt van de KBO Brabant. 

Te weten de dames;  
P Kennis-Tils, A Schellekens-van Uitregt, P de Vos-Crooymans, en H 
Wijnen-Luyten. 
en de heer; L van Hulst. 

Zij werden door de Voorzitter in het zonnetje gezet, met een bloemetje, 
Oorkonde en een gesloten envelop 

. 
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Tijdens deze middag werd er door de heer Egi Pellemans een 
interessante presentatie gehouden over het thema  “Eenzaamheid”.  
Met grote aandacht werd geluisterd naar zijn verhaal over hoe 
voorkom ik mogelijke eenzaamheid en hoe herken ik dit. Maar ook wat 
kan ik er zelf aandoen om dit te voorkomen.  
Hij heeft ons beloofd om regelmatig een stukje aan te leveren wat wij 
in onze KBO-er  kunnen plaatsen over dit onderwerp. 

Na de bekende loterij werd de jaarvergadering gesloten en dankt de 
Voorzitter nog alle aanwezigen voor hun aandacht en aanwezigheid. 

 

Ad Michielsen 

Secretaris  
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Zang en verhalen in D’n Bond tijdens de KBO-inloopmiddag! 
 

 

 
 
 

m.m.v. Zanggroep Hajim en verhalenverteller Lisette Oosterbosch 
op zondag 14 april 2019, aanvang 14.00 uur 
 
Lentekriebels! 
 
Het is lente en Pasen nadert.  
 
Een mooie gelegenheid voor Hajim en Lisette Oosterbosch van            
De Verhaalderij om hun krachten te bundelen. 
Zij willen hun ei kwijt. 
De een door liederen te zingen, de ander gebruikt het gesproken woord. 
Zo vertellen ze samen verhalen.  
Bekend en onbekend, vrolijk, verrassend en verklarend.  
Want waarom zijn de dingen zoals ze zijn? 
Samen zorgen Hajim en Lisette van De Verhaalderij voor een 
gevarieerde en vermakelijke luistermiddag! 
Iedereen is welkom, ook niet-KBO leden! 
Gratis entree, een vrijwillige bijdrage is welkom. 
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4 mei-herdenking 2019 

 

Gezamenlijke STILLE TOCHT  naar het 
Klokmonument om 19.40 uur 
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, 
verzamelen de leden van het College van burgemeester en wethouders, 
de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. Caecilia, 
leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. 
Stanislaus Kostka zich om tezamen met andere belangstellenden te voet 
te gaan naar het Klokmonument aan de Kleine Dreef. 

Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument 
om 19.50 uur 
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en het luiden van de 
klok worden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna speelt het 
Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de burgemeester een 
toespraak. Hierna volgt een voordracht door kinderen van Veldhovense 
basisscholen en wordt de World Peace of Flame aangeleverd voor het 
ontsteken van de fakkel. 
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht ten gehore 
brengen en er klinkt koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de 
gildevlag.  
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk 
worden gelegd, bijgestaan door leden van de Scouting St. Stanislaus 
Kostka. 
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INFORMATIE-ADRESSEN 
 

Website  : www.kbo-kringveldhoven.nl 
 
Voorzitter  : Hr. G. de Wilt, De Dam 11 

     5504 TC Veldhoven tel. 253.52.05 
     E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl 
 

Secretariaat : Hr. A. Michielsen, Pegbroekenlaan 36  
  5504 MN Veldhoven tel. 253.57.33 
  E-mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl 
 

Penningmeester : Hr. H. Lodewijks, Houtwal 40 
     5509 KK Veldhoven tel. 295.40.12 
     E-mail: h.lodewijks100@gmail.com 

  Contributie € 25,- p.p. per jaar.  
                         Bankreknr. KBO Veldhoven nr.  

  NL68RABO0153698047. 
 

Ledenadm.   : Hr. A. van Amelsfort, Abdijtuinen 153 
     5504 ET Veldhoven tel. 253.59.82 

    E-mail: ad.van.amelsfort@chello.nl   
      Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december  
    bij Ad van Amelsfort. 

 
Parochie  : Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18 

     5503 CW Veldhoven, tel. 253.22.31   
 

Pastores  : F.As, pastoor,  tel. 282.70,68 
  J. Aruldoss, pater Jozef tel. 205.13.50 

 
Kapellen  : H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18                                         

                                  St. Jan de Doper, Oerle 
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 
 

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look  Telefoon 
Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  253.52.05 
 
Meerveldhoven/d’Ekker 
Mevr. C. Louwers Ligt 45  253.60.65 
Dhr. J. Peters  Hermannistraat 93 253.17.03 
 
Heikant/de Kelen 
Dhr. H. Bukkems Reijenberg 98 254.90.47 
Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  787.35.18 
 
 

CLIENTËNONDERSTEUNERS 
 
Corry  Pollemans   254.96.43  Namens de KBO 
Huub Bukkems      254.90.47  Namens de KBO 
Alien Kikkert–Heutink  253.61.38  Namens de PVGE 
Olga Grootveld    253.54.84  Namens de PVGE 
 
 

BELASTINGINVULHULPEN  
 

Dhr. H. Bukkems Reijenberg 98 254.90.47 
Dhr. E. Colnot  Berg 80  254.05.97 
Dhr. R.v.Lisdonk Biezenkuilen 90 06.19665612 
Dhr. H. Hoffand  Bovenhei 66  254.42.59 
Mevr. T. Louwers Ligt 45  253.60.65 
Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13 253.02.30 
Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5 251.03.40 
Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  787.35.18 
 
Contactpersoon team Belasting invulhulpen: H. Bukkems. 
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LOKET WELZIJN, WONEN EN ZORG VELDHOVEN 
 

Een centraal punt voor al uw vragen op het gebied van welzijn,  
wonen en zorg. 
Voor alle inwoners van de gemeente Veldhoven. 
De juiste informatie en een helder advies. 
Discrete behandeling van al uw vragen en dit alles zonder kosten. 
Het Loket Welzijn Wonen Zorg is geopend van ma t/m vr van 09.00 tot 
13.00 uur.  
U kunt ons vinden in het gemeentehuis, tel.  258.41.25. 
 
STICHTING WELZIJN OUDEREN VELDHOVEN (SWOVE): 
Tel:254.00.66  info@swove.nl      www.swove.nl.                                                                                                                                                                                                           
 
Welzijn:  
U wilt informatie over de mogelijkheden op gebied van sociale 
contacten, ontspanning, deelname aan een van de vele activiteiten om 
meer buiten te komen of onder de mensen te zijn. Het kan ook zijn dat 
u vragen heeft op gebied van gezondheid, inkomen, vrijwilligerswerk 
of uw algeheel welbevinden of welzijn.  
Wonen: 
U wilt graag meer weten hoe u langer in uw eigen woning kunt  
blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan vragen op gebied van 
aanpassingen in de tuin, sanitair of indeling van uw woning.  
Zorg: 
Het aantal voorzieningen en diensten op gebied van zorg verandert de 
laatste jaren erg sterk. Waar kunt u wel of geen aanspraak op maken? 
Waar kunt u dat aanvragen en hoe gaat het dan verder? 
Advies: 
Soms is het niet altijd duidelijk wat precies de vraag of belemmering is 
en wat in uw unieke situatie de beste oplossing kan zijn. De 
ouderenadviseur bekijkt met u de situatie en geeft persoons-gericht 
advies. Daarnaast begeleidt ze u naar de beste oplossing, de 
uiteindelijke keuze bepaalt u altijd zelf. 
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Heeft u dat nou ook? 
Windows 10 heeft voor veel gebruikers heel wat vraagtekens. 

Blijf hier niet mee zitten.  
Kom gerust langs.  

Wij hebben een leestafel met computer- ondersteunende bladen en cursussen  
op DVD ’s om mee te oefenen. 

Kleine probleempjes lossen we indien mogelijk in een korte tijd op. 
Ook geven we advies voor reparatie of aankoop. En kunt u hulp krijgen om 
foto’s op een geheugenstick zetten of met het branden van een CD of DVD. 
Het Computercafé is iedere tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand 

geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 

KBO 

Computerc@fe 


