John Sweere Wonen

Uitgave: januari 2019

Complete woningstoffering
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.

4Maat interieurbouw BV
De Run 8255
5504 EM Veldhoven
Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

66 jaar

De K.B.O.-er
Voor een perfect advies en uitgebreide keuze, ook voor complete slijterij- verzorging

Belangenvereniging van senioren
afdeling

VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

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

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl

KBO
Computerc@fe
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 computerondersteunende 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.

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.
Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een
kunstgebit aan huis te laten maken.
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

Dorpstraat 16
5504 HH Veldhoven
Tel. 040 - 254 36 36
www.vankasteren.nl
info@vankasteren.nl
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Als de zieken prijs stellen op een bezoek van ons, dan zullen
wij daar gehoor aan geven. Wij sturen altijd eerst een kaartje.
Bel s.v.p. mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.253.58.11
of mevr. Marian Mikkers, tel. 254.42.72.
Kopy voor het februari - nummer uiterlijk 22 januari inleveren.
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VANUIT HET BESTUUR
Berichten vanuit het bestuur 4 december 2018.
Alweer de laatste vergadering van dit jaar. Een voor ons bewogen jaar
omdat we in korte tijd 2 van onze bestuursleden hebben verloren.
Gelukkig ook een jaar waarin we stappen hebben gezet als het gaat om
de vertegenwoordiging van onze leden. We laten, samen met de andere
KBO-afdelingen in Veldhoven, onze stem steeds weer opnieuw horen als
het gaat om de belangen van ouderen in de gemeente.
We keuren de notulen van vorige vergadering goed en danken Titi van
Mol voor haar werk om de vergadering altijd weer goed en duidelijk te
verwoorden.
Onderwerpen als ledenwerving blijven natuurlijk voor volgend jaar ook
weer belangrijk.
Ad van Amelsfort laat weten dat we 365 leden boven de 80 jaar hebben
op een totaal van ± 640 leden. Deze getallen laten zien dat verjonging
noodzakelijk is om voor de toekomst sterker te worden.
Vanwege de verhuizing e.d. van de handwerkgroep zijn er open plaatsen
die wij graag opgevuld zien worden.
Er wordt een opmerking gemaakt over het Sinterklaasfeest van vrijdag 30
november. Er waren maar liefst 105 bezoekers in D’n Bond. Het was een
enorm gezellige middag met Sint en zijn Pieten.
Ik hoop dat het u opgevallen is dat deze KBO-er helemaal in kleur is
uitgevoerd.
Wij verwachten dat dit de leesbaarheid ten goede komt. Laat het ons
weten wat u van deze nieuwe opzet vindt?
Heel veel dank aan de adverteerders die ons via een geldelijke bijdrage
op weg helpen om dit te realiseren.
Het is ondertussen 11.30 uur geworden en de voorzitter wenst ons
allemaal fijne dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Het spreekt vanzelf dat ik deze wens doorgeef aan u allemaal;
Gerry van Tuijl-Engelen
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Even Voorstellen “Ad Michielsen”
Zoals jullie misschien al hebben gehoord of gelezen, heb ik
het secretariaat op mij genomen sinds oktober afgelopen jaar.
Ik ben 69 jaar en met vervroegd pensioen gegaan in 2006.
Tijdens deze jaren heb ik mij ingezet op sociale/maatschappelijke vlak
binnen onze wijk Veldhoven-dorp.
Jullie zullen mij misschien al kennen van Echt Veldhovenz On ICE, het
Wijk Plat Form Veldhoven-dorp of binnen de D’n Bond.
Zo ben ik ook sinds een aantal jaren lid van de KBO en heb ik mij ingezet
als Secretaris van de KBO Kring.
Ik ben nu sinds oktober de secretaris van de Afdeling Veldhoven-dorp,
Zonderwijk, t’ Look. en hoop jullie nog vaak te mogen zien bij onze
activiteiten.

NIEUWJAAR GROET VANUIT HET BESTUUR.
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Informatiebrief december 2018

TAX-BUS

Wat is Taxbus?
Alles op een rij
• Taxbus is vervoer van deur tot deur in de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck,
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
• Met Taxbus reist u op een gemakkelijke manier naar familie of naar het station. Een avondje uit is ook
mogelijk: Taxbus brengt u comfortabel naar uw bestemming en haalt u weer op.
• Met Taxbus reizen mensen met een Wmo-vervoers-indicatie en ouderen (in sommige gemeenten).
Daarnaast kan in Helmond en Deurne gebruik gemaakt worden van Taxbus als openbaar vervoer van
deur tot deur.
• Met Taxbus rijdt u als pashouder 5 zones tegen gereduceerd tarief en daarbuiten tegen het commerciële
tarief per zone. Voor Taxbus als openbaar vervoer in Helmond en Deurne geldt een afwijkend tarief.
• Taxbus rijdt elke dag van 06.00 uur ‘s morgens tot 01.30 ’s nachts.
• Maximaal 15 minuten vóór of na het afgesproken tijdstip kan Taxbus arriveren. U kunt samen met
andere mensen vervoerd worden, waardoor u mogelijk niet helemaal rechtstreeks naar uw bestemming
rijdt.
• Als u dat opgeeft bij de reservering wordt de aankomst van Taxbus 5 à 10 minuten van tevoren aangekondigd.
• Vanaf het moment dat de chauffeur bij u aanbelt, heeft u nog 3 minuten om in te stappen.
• U reserveert uw rit door minimaal 1 uur vóór het gewenste vertrektijdstip te bellen naar het gratis
telefoonnummer 0800 - 0234 795.
• Voor mobiel bellen bestaan 2 mogelijkheden: gratis terugbelservice via 0800 - 0234 795 of rechtstreeks
contact als u belt naar 088 - 80 80 670.
• Reserveringen vanuit het buitenland of met teksttelefoon zijn eveneens mogelijk. Daarnaast kunt u
minimaal 2 uur voor het gewenste vertrektijdstip per fax, email of via internet reserveren.
• Uw rit met gegarandeerde aankomsttijd of groepsrit reserveert u minimaal 2 uur vóór het gewenste
vertrektijdstip.
• Ook uw prioriteitsrit reserveert u minimaal 2 uur vóór het gewenste vertrektijdstip.
• Een rit van meer dan 5 zones dient u minimaal 4 uur van te voren te reserveren.
• De telefonist(e) vertelt u wat de reis kost.
• U betaalt contant aan de chauffeur, het liefst met gepast geld. In bepaalde gevallen wordt op aanvraag
toestemming verleend om op rekening te rijden.
• U geeft de vervoerspas bij het in- en uitstappen aan de chauffeur.
• U vraagt de vervoerspas aan bij uw gemeente.

Klachten
Wanneer u problemen met het reizen met Taxbus ervaart of ontevreden bent over onze dienstverlening,
kunt u
dit melden bij ons Klachtenmeldpunt. Dat kan op 3 manieren:
• Telefonisch via 0800-0234 421;
• Via de klantreactiekaart: deze vindt u in het informatiepakket bij uw vervoerpas en in onze voertuigen;
• Via www.taxbus.nl.
Uw informatie helpt ons om knelpunten op te lossen en om de kwaliteit van onze dienstverlening waar
nodig
te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat u een klacht doorgeeft binnen drie weken na de bestelde of
verreden rit.
De complete klachtenprocedure kunt u raadplegen en downloaden op www.taxbus.nl.

4

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 Dn Bond
Rapportstraat 29 Veldhoven
Tel. 06 10328298
Kosten € 37,50

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

▪

Computercafé

▪

Fietsen

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gymnastiek
Linedance
Handwerken
Kaarten
Kienen
Spelmiddag

: 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.).
: Elke tweede en vierde dinsdag van de maand
van 13.30 tot 16.00 uur
: van 1 april tot 1 november.
maandag 13.00 uur (ca. 35 km)
woensdag 10.00 uur (60 à 70 km)
: woensdag van 08.45-09.30 uur.
: woensdag van 10.00-12.00 uur.
: donderdag van 09.30-11.30 uur.
: donderdag van 13.30-16.30 uur
: dinsdag van 13.30-16.30 uur.
: 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.
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.
Kienen in ’t Tweespan aan de Mira: elke donderdag van de maand van
13.30 - 16.00 uur.
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud)
Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur
Elke zondag om de 2 weken 06-jan-2019 , 20-jan-2019, 3-feb-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. 17-jan-2019 , 21-feb-2019
NIEUWE LEDEN
Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling.
Mevr. A. van den Boom- de Cock
Heer J. van den Boom
Mevr. J. Kox – Verschuuren
Mevr. A. Velthuizen – Veringa
Mevr. L. van der Pijl.
Heer J. Mol

OVERLEDEN LEDEN
de Heer J.Coppelmans

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
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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Wij zijn de handwerkdames van de
K.B.O
Op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30
Zijn wij hier bij elkaar.
In - D’n Bond Lijkt het je leuk om met ons mee te doen
met:

Haken, breien, Kaarten maken,

Quilten, Puzzelen Kleuren enz.?
Kom eens kijken
Je bent van Harte Welkom.
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN FEBRUARI 2019
Dames
C. Bastiaansen.
N.van Beers-de Koning.
P.Bouchée-Vermeltfoort.
M.van den Broek-van Hees.
H.Daamen-van de Ven.
A.Dekkers.
E.van Ditzhuijzen-Broos.
M.van Dooren-Verhagen.
A.Graat-Hagemans.
M.Groenen-v.Helmont.
J.van Haren- v.d.Heijden.
A.Hellings- Verbeek.
D.Hendriks-Arons.
M.Jansen-Vosters.
F.Jansen-v.d.Looij.
A.van Kasteren.
M.Keeris-Paulussen.
M.Langenhuizen-Lueb.
B.van Leeuwen-Aaltsz.
G.de Lepper-v.Boxem.
J.van Schalkwijk-v.Lunsen.
A. Schellekens-v.Uitregt.
J.Schreurs.
Th.Sligter-Wijckelsma.
H.Smeets-Rooijackers.
A.Verbeek-Fasen.
D.vanWijk-Mouris.
J.Woerkum-v.d.Boogaard.

Heren
W. van Balen.
H.ten Brink.
L.Dekkers.
M.Dingen.
J.van Dooren.
R.van Es.
F.Haans.
A.Heesterbeek.
A.Hoeks.
H.Jonkers.
M.van Kasteren.
J.Königs.
C.Kools.
A.Leemans.
J.Lommers.
J.Merckx.
F.Oerlemans.
J.Rombouts.
Th.Rooijmans.
L.Rutten.
P.Schats.
W.Schellekens.
A.van Stiphout.
J.Sweegers.
L.Vissers.
G.deWilt.
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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 videobanden in Dvd’s)
- v.d.Winkel gereedschap, Hurksestraat Eindhoven (15%)
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Fysiotherapie Veldhoven Zuid nu ook in Zonderwijk
Naast het bekende adres op de Frans Bekersstraat 1 heeft Fysiotherapie
Veldhoven Zuid (FVZ) sinds 13 november jl. ook haar deuren geopend op
de Libra 14 in Zonderwijk. Eerder was hier de bakkerij
van de Severinusstichting.
Samen met Buurtzorg, podotherapie Rondom, Diëtiste Vivian van Orsouw en
ergotherapie de Kempen vormen ze een gezondheidsplein in samenwerking met
de huisartsenpraktijk van dokter Gielen, dokter van de Sluijs en dokter Rekkers.
Sinds de start 13 jaar geleden in Veldhoven Dorp is de praktijk flink
gegroeid. Het team bestaat nu uit 10 fysiotherapeuten. Dit is dan ook de reden
dat er meer ruimte nodig is.
FVZ onderhoudt goed contact met huisartsen, praktijkondersteuners en
ziekenhuizen. Indien nodig wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld de diëtiste,
de podotherapeut, evenals de ergotherapeut. Het resultaat is een grote
tevredenheid onder de patiënten én verwijzers waardoor de praktijk veel
gerichte verwijzingen krijgt van huisartsen/specialisten. Zonder verwijzing kunt u
uiteraard ook gewoon bij FVZ terecht.
Iedere fysiotherapeut heeft zijn eigen specialisatie. Voorbeelden zijn : manuele
therapie; sportfysiotherapie; hoofdpijn en duizeligheid; geriatrie;
oedeemtherapie; revalidatie op oncologisch en neurologisch gebied; begeleiding
van patiënten met MS, Parkinson, ademhaling, long-, hart- en/of
vaatproblemen; revalidatie na heup/knieprothese en behandeling
van schouderklachten na bijvoorbeeld sportblessures.
Beide praktijken zijn goed toegankelijk met gunstige openingstijden en
voldoende parkeerplaatsen.
Fysiotherapie Veldhoven Zuid is aangesloten bij het
landelijke Parkinsonnetwerk, Fyneon, Fysiovisie,
Claudicationet, schoudernetwerk Noord-Brabant en Fysiotopics.
Verdere informatie kunt U vinden op de website www.fysioveldhoven.nl
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Nieuwjaar concert
Ben jij iemand die zich inspant voor de Veldhovense samenleving? Zo iemand die
kleur geeft aan het leven van een ander? In zorg en welzijn, in vereniging, de
vrijwillige brandweer, parochie, KBO, op scholen, goede doelen projecten en ga zo
maar door, te veel om op te noemen.
Als vrijwilliger bieden wij jouw èn je introduce deze middag gratis aan!
Locatie: het concert vindt plaats in de kerk van Christus Koning aan de Kapelstraat
Zuid 18 Veldhoven.
“Muziek voor Mensen van Veldhoven” is gratis toegankelijk.

Zij geven daarom een gratis concert in de Muziekschool ART4U
Dit op 26 januari 2019
Aanvang 19.30 tot 21.30 uur.
Allen die dit willen bijwonen zijn van Harte welkom.
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VRIJWILLIGERS MIDDAG
18 JAN

VAN 14.00 UUR TOT 16.00 UUR
DN BOND

Aan de bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst met
het bestuur. Deze wil dan haar waardering tonen voor het vele
werk dat door u allen gedaan wordt voor onze verenging.
Wij hopen dan ook dat u met velen aanwezig zult zijn.
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid voor de
commissies om, indien gewenst, kort verslag te doen van de
activiteiten in 2018 en het inbrengen van nieuwe ideeën.
De bijeenkomst zal echter vooral in het teken staan van een
gezellig samenzijn.
Ps. Uitnodigingen zijn ook persoonlijk verstuurd.
Met vriendelijke groeten,
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Vervolg van het verhaal “Het geloof op schoot”
Mer nie in dè hukske
Ook de biecht was niet één van Annie’s favoriete religieuze
onderdelen. Vanuit school gingen ze iedere maand te biechten.
Ze had er een hartgrondige hekel aan. Ze verdacht de
biechtvaders ervan dat die zich in hun kaske om hun
biechtelingen verkneukelden. Ze wist zeker: as dî meske van
schôol is, zien ze me wel in de kerk, mer nie in dè hukske.
Toen ze eenmaal werkte, had moeder Van der Meeren een
goede tip: na het werk meteen gaan biechten, dan hoefde ze
niet nog een keer terug naar het dorp. Ja, ja, zei Annie, maar ze
dacht nee, nee. Na haar werk ging ze onopvallend achter in de
kerk zitten om eens rond te kijken wie er allemaal zaten. Te
vroeg thuis zijn, zou verdacht zijn, maar ze moest ook weten wie
er in de kerk hadden gezeten. Bende nar de kerk gewist, vroeg
moeke Van der Meeren bij thuiskomst. Annie kon dat bevestigen
zonder te liegen. Nog bekenden gezien? Ook die vraag kon
Annie zonder te liegen feilloos beantwoorden. Een penitentie
voor liegen had ze in ieder geval niet nodig…...
Portier voor meneer pastoor
Bij Van der Meeren werd het kruis niet van de muur gebeden.
Alleen voor het eten en voor het naar bed gaan. Het
rozenhoedje bidden was er niet bij. Wel overhoorde pa Van der
Meeren de catechismus. Kende gij oewe catechismus? Ja, pa.
Welke les? Zeg ‘m mer is op.
Op school werd er elke morgen voor de les gebeden en ook
eindigde de schooldag met een gebed. De kapelaan kwam tot in
de 3e klas de catechismus overhoren, vanaf de 4 e de pastoor.
Annie had op school de eer om voor ontvangstcomité te mogen
spelen. Ze was groot voor haar leeftijd en zat daarom achteraan
in de klas. Tegen de tijd dat de pastoor verwacht werd, kreeg ze
van de non of de juffrouw een teken dat ze bij de deur moest
gaan staan. Ze moest dan door het raampje kijken of de pastoor
er al aan kwam. Als hij arriveerde, moest ze de deur voor hem
opendoen. En als hij weg ging, moest ze hem weer uit de klas
laten.
14

Een kindje erbij
Als de pastoor of de kapelaan op Schoot op huisbezoek kwam,
zorgden de kinderen Van der Meeren ervoor dat ze uit de buurt
waren. Ge môcht toch nie heuren wâ t’er gezeet wier.
Ook bij een geboorte moest iedereen weg. De kinderen mochten
dan zelfs in de buurt bij mensen gaan spelen, waar ze onder
andere omstandigheden niet eens mochten komen. We wisten
nie eens dè ons moeder in verwachting waar. As ge thuîs
kwâamt, werd er gezeet: ach, we hebben wir een kiendje. Dè
was alles.
Zo’n kindje werd bij voorkeur dezelfde dag gedoopt. Het werd op
een kussentje gelegd met daar overheen een doek en zo liep
men naar de kerk. Voor zover Annie zich herinnert gingen er
nooit kinderen mee naar de doop.
Schoentjes zonder hakske
Behalve bij de biecht en de catechismus speelde de school een
rol de bij de voorbereiding van de eerste communie. De eerste
communie gebeurde op een woensdag, want dan was je ’s
middags vrij. Nicht Dien zou van een grote jurk een
communiejurkje maken. En Annie kreeg ook neij schuuntjes. Mî
een hekske, moeke? Maar dat verzoek werd door haar moeder
weggewuifd met het argument dat Annie daar te zwakke enkels
voor had. Buurtgenoot Wil de Louw was schoenmaker en zou de
schoentjes maken. Annie roerde haar mondje, iedere keer als ze
moest gaan passen. Ze probeerde Wil te overreden de
schoentjes aan haar wensen aan te passen. Zonder succes. ’t
Werden van die achterlijke, hôoge schuuntjes. Wa vond ik dè
toch erg. Ikke janken. Ik doe ze nie âan, ik vat m’n klompen wel.
Toen zî Willem: ik zal ‘r iets moois van maoken. Willem voorzag
de schoentjes aan weerzijden van twee rode bandjes. Ze zagen
er meteen heel anders uit en Annie kon tevreden haar
communie doen.
Het was geen vetpot bij Van der Meeren. Er was nooit geld voor
een cadeautje. Annie kan zich dan ook als de dag van gisteren
herinneren dat ze bij haar plechtige communie van Geertje van
de Berkt uit Zandoerle maar liefst 45 cent kreeg.
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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
Dhr. G. de Wilt
De Dam 11

Telefoon
253.52.05

Meerveldhoven/d’Ekker
Mevr. C. Louwers
Dhr. J. Peters

Ligt 45
253.60.65
Hermannistraat 93 253.17.03

Heikant/de Kelen
Dhr. H. Bukkems
Dhr. T. Tuijtelaars

Otter 3
Parklaan 83

254.90.47
787.35.18

CLIENTËNONDERSTEUNERS
Corry Pollemans
Huub Bukkems
Alien Kikkert–Heutink
Olga Grootveld

254.96.43
254.90.47
253.61.38
253.54.84

Namens de KBO
Namens de KBO
Namens de PVGE
Namens de PVGE

BELASTINGINVULHULPEN
Dhr. H. Bukkems
Dhr. E. Colnot
Dhr. R.v.Lisdonk
Dhr. H. Hoffand
Mevr. T. Louwers
Dhr. A. Lueb
Dhr. P. Seuntiëns
Dhr. T. Tuijtelaars

Otter 3
Berg 80
Biezenkuilen 90
Bovenhei 66
Ligt 45
Hunnenberg 13
De Geelgieter 5
Parklaan 83

254.90.47
254.05.97
06.19665612
254.42.59
253.60.65
253.02.30
251.03.40
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: 2556789
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
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging:
Zuid Zorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408
RSZK: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795
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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
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