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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. 

Heeft u dat nou ook?
Windows 10 heeft voor veel gebruikers heel 

wat vraagtekens.
Blijf hier niet mee zitten. Kom gerust langs. 
Wellicht is het probleem in een oogwenk 

opgelost.
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
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      KBO-ER 

       ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 29 nr. 2                          februari  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 

 - Dementie Café blz.       3 
 - KBO Carnavals Feest blz.       4 
 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       5   
 - Wekelijkse activiteiten blz.       6  
 - Overige activiteiten blz.   7  
               - Nieuwe leden / Overleden leden blz.   7 
 - Samen uit eten met ouderen blz.        7 
 - Gezellige Ouderen middag IJsbaan blz.       8 
 - Verjaardagen blz.       9     
               - Kortingen op uw ledenpas blz.     10 
 - Info Zorg- Huur toeslag blz.     11/12 
 - Vervolg verhaal “geloof op schoot” blz.     13/14  
 - Passie Muziek in de Goede week blz.     15 
               - Informatie-adressen blz.       16 
 - Ouderenadviseurs  blz.       17 
 - Cliëntenondersteuners blz.       17 
 - Belasting invulhulpen blz.       17 
 - Loket welzijn, wonen en zorg blz.  18/19/20 
 
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 maart - nummer uiterlijk 22 februari inleveren.  
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VANUIT HET BESTUUR 

 
 
 

Eenzaamheid komt vaker voor dan we denken, vooral bij ouderen 
boven de 75 jaar. Over de toename van eenzaamheid zijn veel 
oorzaken te noemen, maar één ervan wil ik met name noemen en 
dat is armoede, ook bij senioren. Onlangs kreeg ik cijfers onder 
ogen van een middelgrote gemeente in Noord-Brabant waar 27% 
van de ouderen moet rondkomen van uitsluitend een AOW-
uitkering, beslist geen vetpot. Ouderen, levend van een inkomen 
op of onder het minimum, staan vaak aan de rand van de 
samenleving en zijn bijna nergens meer lid van. 
Tegen deze achtergrond is het een prima zaak dat recent het 
landelijk programma Eén tegen eenzaamheid is gestart. Overheid 
en maatschappelijke organisaties pakken samen de handschoen 
op. Ook KBO-Brabant is daarin partner, en keer op keer wijs ik 
erop dat wij een organisatie zijn die al veel langer met dit bijltje 
hakt. Wij zijn bij uitstek een vereniging die niet alleen vitale 
senioren bindt, maar ook dicht bij kwetsbaren staat. Wij kennen ze 
door de inzet van onze cliëntondersteuners, belastinginvullers, 
vrijwillige ouderenadviseurs, thuisadministrateurs, Ons-bezorgers 
en alle andere KBO-vrijwilligers in onze provincie, samen zo’n 
tienduizend. Wij kennen de gezichten van eenzaamheid en 
armoede. 

 
Citaat Leo Bisschops ( Voorzitter KBO Brabant ) 

 
 

Daarom heeft het Bestuur  besloten om tijdens onze 
Jaarvergadering KBO Brabant uit te nodigen om het  
THEMA EENZAAMHEID nog eens toe te lichten. 

 
 

Ad Michielsen 
Secretaris 

 



 3 

 

 
 

 
 



 4 

 

 



 5 

 

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.).   

     Computercafé : 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  17-feb-2019,  17-maart-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., 21-feb-2019, 21-maart-2019 

  
NIEUWE LEDEN 

 
       Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling.  

 
        Heer A. Teeuwisse. 

 Mevrouw Th.Teeuwisse-Banning 

 Mevr.L.Verest 
 

OVERLEDEN LEDEN 
 

De Heer H.Bazelmans 
   

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 14 februari Crème de la Crème  Meiveld 162 
Donderdag 12 Maart De Wok Heuvel 15 A 
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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Gezellige Ouderenmiddag KBO leden  
bij Echt Veldhovenz ON ICE 

 

 
 

Op vrijdagmiddag 5 Januari is er in het IJspaviljoen een gezellige 
middag georganiseerd door Echt Veldhovenz On Ice voor de 

ouderen in samenwerking met de KBO Veldhoven. 
 

Dat het gezellig was deze middag geeft het aantal bezoekers al aan, 
want er waren een honderdtal ouderen aanwezig die vanuit alle 
afdelingen van KBO Veldhoven naar deze middag waren 
toegestroomd. Zij werden geëntertaind door een Troubadour die al 
wandelend door het IJs paviljoen de mensen liet genieten van mooie 
liedjes. De Troubadour werd op zijn beurt geëntertaind door de 
samenzang van de ouderen. Onder het genot van een kopje koffie 
en een drankje werd er ook gezellig met elkaar gepraat over de leuke 
entourage en invulling van deze middag. Alvorens de mensen weer 
op huis aangingen was er ook nog een verloting van aantal leuke 
prijzen, gesponsord door de winkeliers vanuit Veldhoven. 
Al met al een hele leuke middag die voor herhaling vatbaar is. 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN MAART 2019 

 
 
 

  
  

  

  

Dames Dames Heren

E. van Amelsfort-van Raaij,  F. Kanen-Nouwens, J. Assink, 

M. Boelhouwers, C. de  Kleijn v. d. Moer, A. Beerens, 

C. Borgmans-Groenen, C. Königs-Wierts, A. van  Ditzhuijzen, 

M. van den Borne, A. Lavrijssen-de Poorter , L. Donkers, 

T.C. Boullart, M. Liebregts, W. Eliëns, 

M. Bruin, A. van der  Maden, W. Faassen, 

C. Carli-Makaämpoh, M. van der  Mierden-Fisser, M. Groenen, 

C. Damhuis-Marijnissen, A. Nouwens-de Wit, C. Jansen, 

J. Dierckx-Bolck, A. Olijslagers-Verspaget, G. Jonkers, 

S. Dirks-Alleman, L. Olmanst, J. Kox, 

M. Driessen, B. Peeters-Bekkers, F. van  Lierop, 

J. van Drunen-de Wit, L. van der  Pijl, H. van de  Linden, 

J. van Eerd-van Boxtel, H. de  Ruyter-v.Rijsingen, J. Linssen, 

M. Engelen-Lepelaars, U. Schoen, F. Luijten, 

T. Gommers- v Kemenade , C. Slob-Weijers, F. Mennen, 

A. van  Heeswijk-Aarts, A. Smans-Dekker, P. van Mol, 

M. van de Heijden-Geerlings, J. Smits-Gloudemans, A. Nieuwenhuizen, 

Y. Hoeks- van Soelen, T. Tetteroo-Vollering, A. Rahakbau, 

M. Hopmans-Peters, A. Velthuizen-Veringa, W.Schellen, 

W. van den  Hurk-Mollen, J. Verspaandonk-Verouden, M. Schoenmakers,   

P. Jacobs-Baselmans, H. Wabnitz-de Zwart, J. Sleegers, 

E. Janssen-Peters, P van de Wildenberg-Jacobs, J. de Vaan, 

J. Jonkers-Kuijpers, J. Witmer, H. van Woerkum, 

A. Kalf-Cordewinders, 

M. van der  Kall-v.Lierop, 
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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 (15%) 
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Zorgtoeslag / Huurtoeslag  

Mogelijk heeft U er ook recht op
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Vervolg van het verhaal “Het geloof op schoot” 
 
. 
Een leeg huis  
’N vastentrommeltje han wij nie. We kregen toch nooit snuupkes. 
Op Aswoensdag werd er een kruisje gehaald, ofschoon broer 
Louis ook zelf wel eens voor pastoor speelde, want  as maoken, 
kon-ie hendig zèèlf, zit-ie. Wâ hout stôoken, dè ’s alles.   
Op Witte Donderdag werd de kerk leeg gemaakt: geen hosties in 
het tabernakel, geen kandelaars op het altaar, de Godslamp 
gedoofd, de beelden bedekt met een wit kleed.  
Annie zit met haar moeder, broer Louis en Jo in de kerk. Na de mis 
zegt moeder Van der Meeren tegen haar kinderen: Blî nog mer 
efkes zitten, ge kunt nie allemâal in inne kêer de kerk uît. Toen ze 
onderhand naar buiten mochten gaan, bleek Louis hem al 
gesmeerd te zijn. Een zoektocht in de kerk en daar buiten leverde 
niets op en dus gingen ze zonder Louis naar huis. Bij thuiskomst 
bleek het hele huis leeg gehaald te zijn. Schilderijen en kruisbeeld 
waren van de muur gehaald, zelfs het rekje met kumkes en burdjes 
was weg.  Alles was weg. En ook Louis was spoorloos. Wâar zâat 
die toch? Gao ’s in de schuur kèèke. En wie zâat dâar, onze Lewie 
mî al die spullen. Ons moe kaod. Wurrum hedde dè gedâan? Ja, 
zî-tie, ze hebben de kerk toch ôk leeg gehaold. ’T is Witte 
Donderdag, dan wordt  
alles lêeg gehaold. Maar alles moest weer terug. Het nauwde ‘r 
nogal, aldus Annie.   

 

 

Bijgeloof  
Op Schoot speelde niet alleen het geloof een rol, ook het bijgeloof. 
Tenminste bij opoe Van der Meeren. As ’t onweerde, moesten we 
allemâal uît bed. Alle messen moesten weg, evenals breinaalden 
en scharen. Vervolgens ging opoe naar buiten om alle hoeken van 
het huis te zegenen. 
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Wij ‘r âachter âan. We zurgden er wel vur dè ze ons nie zaag. En 
wij mer lâachen. Vur dè ze uîtgezegend waar, glipten wij wir nar 
binnen.  
Elke mergen as we nar schôol gingen, kregen we te heuren dè ge 
bè een kruising nie over het karrespôor mocht stappen, want dè 
brocht onheil. Zwarte katten waren voor opoe ook een bron van 
zorg. Je mocht ze helemaal niks doen, want daar kwamen 
ongelukken van. Voor de kinderen Van der Meeren was dat alleen 
maar een extra uitdaging om kluiten modder naar die katten te 
gooien.   
Op Schoot kwamen ook mensen om hun spullen aan de man te 
brengen. Daar was ook een vrouw bij. Ze kreeg dan van de 
boeren een boterham en ging die bij de Drietip - waar Schoot 
uitkomt op de  Knegselseweg - op zitten eten. Volgens opoe waar 
dè ‘n heks. We moesten bè heur uît de buurt blèèven. Mer wij 
zeejen tegen opoe: wij willen die heks ôk wel ‘ns zien.  
  
Processie naar Werbeek  
Toen de tram Eindhoven/Arendonk nog liep, gingen moeder Van 
der Meeren, opoe en tante Bèrb op processie naar Werbeek. Als 
de tram terugkeerde, zorgden de kinderen Van der Meeren er wel 
voor dat ze die tegemoet liepen, vanuit Schoot richting Steensel. 
Voor hen waren de Belze moppen, die tante Bèrb door het raam 
naar buiten gooide, het hoogtepunt van de processie.   
Later is Annie zelf ook wel eens op processie naar Werbeek 
geweest. Helemaal te voet. Piet Somers was toen de 
processiemeester.  
 
  
 
 

. 
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K.B.O. KRING VELDHOVEN. 
 
PASSIE MUZIEK IN DE GOEDE WEEK. 
 
Op donderdag 18 april wordt in de St. Petrus Bandenkerk in Bladel de generale 
repetitie gehouden van de koorwerken van de Johannes Passion  van J.S. Bach. 
De avond begint op 19.30 uur met uitleg door de dirigent Dhr. C. Wouters. Dit 
gebeurt in het zaaltje naast de kerk. 
Na de uitleg en een kopje koffie of thee begint in de kerk de uitvoering. 
Wij mogen hierbij aanwezig zijn tegen een betaling van € 10.- p.p. 
Iedereen die er bij wil zijn is van harte welkom, maar moet wel zelf voor vervoer 
zorgen of mogelijk met iemand meerijden. 
Inschrijven vóór 25 mrt a.s. 
We stellen het minimum aantal deelnemers op 20. Bij minder deelnemers kan 
het helaas niet doorgaan. 
Het bedrag van € 10.- s.v.p. overmaken aan: K.B.O. KRING VELDHOVEN. 
Banknummer: Nl65RABO0138513430 o.v.v. JOHANNES PASSION. 
 
AANMELDING JOH. PASSION DO. 18 APRIL .ST. PETRUS BANDENKERK 
BLADEL. 
 
NAAM............................................................................................................. 
 
ADRES EN ev.E-MAIL ADRES EN TEL. NR........................................................ 
 
K.B.O. LID NR............................................................................................... 
 
NAAM........................................................................................................... 
 
ADRES EN ev E-MAIL ADRES EN TEL NR........................................................ 
 
K.B.O.LIDNUMMER........................................................................................ 
 
AANMELDING INLEVEREN BIJ :        ANNEKE SPIEGELS, FORT 44. 
                                                               5509 MP VELDHOVEN  0651096063. OF 
BIJ  
                                                               ADJE PINXTEREN TASVELD 14, 
                                                               5502DD VELDHOVEN 0402531613. 



 16 

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 Otter 3  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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Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven, tel:2584455 
 

Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE)  
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Geheugencentrum Veldhoven 
Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) 
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven, tel: 
2540066 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur 
 
Maatschappelijk Werk Veldhoven (Lumens) 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2193300 
 
Cordaad Welzijn, Vrijwilligersbureau 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2533443 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. 
 
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 
Voor vragen over wet- en regelgeving, voorzieningen en 
uitkeringen. 
Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, tel: 2539959 
Geopend maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur en 
12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Woningstichting ‘thuis 
MFA-midden: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur  
(van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak) 
 
Woningstichting Woonbedrijf 
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, tel: 2434343 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur 
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Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging: 
Zuid Zorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408 
RSZK: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795  
Voor meer andere zorgorganisaties kunt u contact opnemen met de 
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 tevoren bellen. 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 0900-1232024 
 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 8888000 
Spoed eisende hulp. 8888811 
 

 


