
VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK
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65 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 



Voor reparaties  aan: 
Alle telefoons, 
Tablets en computers.
Simlock vrij maken van 
uw telefoon, alsook 
het opschonen van 
Laptop en desktop

Snelle service
Betaalbaar
Vriendelijke       
klantenservice
Garantie

Wij werken in  onze zaak met 
gediplomeerde reparateurs. 

En natuurlijk staat de koffie klaar. 

U kunt ons vinden:  
Meiveld 80 5501 KC  Veldhoven.

City centrum Achter LIVERA

Voor KBO leden 10 % korting

E-mail. info@tipotelecom.nl

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 en 

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

opgelost.
Wij hebben ook een leestafel met computer-

ondersteunende bladen. 
Alsook cursus DVD ’s om te oefenen.
Kleine probleempjes lossen we indien 

mogelijk in een korte tijd op.
Ook advies voor reparatie of aankoop   

Foto’s op een geheugenstick zetten of het 
branden van een CD of DVD.

Hulp bij het inrichten van een data- opslag. 
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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Inhoud:   - Vanuit het bestuur blz.    2/3 
 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       4   
 - Wekelijkse activiteiten blz.       5  
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 - Samen uit eten met ouderen blz.        6 
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 - Verjaardagen blz.       8 
                     - Nieuws van de seniorenraad blz.       9 
 - Kortingen op uw ledenpas blz.     10 
 - Computer c@fé  blz.       10 
 - Ouderenadviseurs  blz.       11 
 - Cliëntenondersteuners blz.       11 
 - Belasting invulhulpen blz.       11 
 - Loket welzijn, wonen en zorg blz.       12 
 - Informatie blz.       13/14/15 
 - Kerst winkelen München Gladbach blz.       16/17 
 - Sint Nicolaasviering blz.       18 
 - Advent viering 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 s.v.p. mevr.Jacqueline van der Aa, tel.nr.253.58.11 of mevr. Marian 
Mikkers,  tel. 254.42.72.   

 
Kopy voor het December- nummer uiterlijk 22 November inleveren. 
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VANUIT HET BESTUUR 
 

Memorandum       Dely Vialle 
 

 
 

Weer een markant persoon heeft onze afdeling verlaten , Dely Vialle . 
Alle leven is eindig , ook het hare. 
Het is haar niet vergund er nog enkele jaren aan vast te knopen, maar de 
80 heeft ze toch gehaald. 
Door haar brede interesse heeft ze veel vrienden gemaakt , die haar 
zullen missen. 
De KBO mist haar nu al , 18 jaar secretaris is niet niks ,en laten we zeker 
niet vergeten  “Het samenstellen van de KBO er “. 
Van de redactie-club was zij degene die , met een beetje hulp , (omdat ze 
slechtziende was ), alles op de computer wist terug te vinden. 
Maar op 3 september lukte dat plotseling niet meer. 
Wat zijn we geschrokken , daarna ging het snel bergafwaarts. 
 
Bedankt Dely voor de gezellige samenwerking , altijd weer een “mopje 
klaar” ,  
We hebben wat afgelachen, zeker met de pilsjes na gedane arbeid.  
Dat komt niet meer terug. 
Het secretariaat was “de zoete inval “ je kon er altijd terecht voor advies 
en hulp. 
Met ,n bakje koffie was dat ook erg gezellig. 
Nu staat dat huis plotseling leeg, dat doet pijn , en zullen we ook dat gaan 
missen . 
Een mooie gedachte is ; Bijzondere mensen sterven niet , ze gaan wel 
,  maar blijven toch..voor altijd …. 
Dely bedankt voor alles . 
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Verslag senioren dag 2018 
 

Vrijdag 5 oktober: Senioren dag in Veldhoven. 
 
De senioren dag is Veldhoven breed. Alle verenigingen en stichtingen die met 
ouderen te maken hebben kunnen van zichzelf laten horen op deze dag. 
De KBO-Veldhoven dorp, Zonderwijk en ’t Look heeft gekozen te laten zien wat 
ze aan activiteiten 
te bieden hebben. 
 
Om 11.00 uur verzamelen we in D’n Bond om alles in orde te maken voor de 
middag. Er zijn van de meeste activiteiten vertegenwoordigers aanwezig om het 
e.e.a. toe te lichten. 
Zo is er de fietsclub, kaarten, kienen, biljarten en  koersballen waar men meteen 
even mee kan doen om de sfeer te proeven van de activiteit. 
Het computer café is aanwezig onder de bezielende leiding van onze nieuwe 
computerkenner 
Frans Dijkhoff.  
Er zijn optredens van de liederentafel. Lekker meezingen en dan wordt het 
meteen gezellig! 
 
De dames van de zondagmiddag bijeenkomst zitten klaar om meer informatie te 
geven. Als u alleen bent op zondagmiddag is het misschien iets voor u om deze 
bijeenkomst te bezoeken. Samen praten onder het genot van een kopje koffie 
doet de mens goed. 
In de KBO-er staan de data van deze bijeenkomsten. Op zondagmiddag 4 
november is er een speciale middag met als gasten; het koor Hajim en verteller 
Hendrik van der Aalst ( museum Kempenland, Eersel ) Probeer het eens een 
keertje. 
 
Een leuk item zijn de Heren Schats en van den Hurk die altijd wat te vertellen 
hebben over Veldhoven. Zowel uit het verleden als het heden. 
Het is heel de middag een gezellige drukte. Iedereen neemt mee wat voor 
hem/haar van toepassing is en het belangrijkste is dat men gezellig met elkaar 
praat.  
Dit bedoelt de KBO met samen komen! 
Gerry van Tuijl. 
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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 - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen op 8 oktober en 12 november in Dorpshuis D'n Bond, 
Rapportstraat 29 medisch laten keuren voor de verlenging van hun 
rijbewijs.  
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. 
Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.  
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 37,00. Voor houders van 
rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 57,00. 
  
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 maandag   
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 (elke 

  donderdag van de maand). 
▪ 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, Rapportstr. 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 
zondag  07-10-2018 
donderdag  15-10-2018 Zingen in den Bond van 14.00-16.00 uur 
zondag  21-10-2018 
zondag  04-11-2018 
zondag  18-11-2018 
zondag  09-12-2018   

 
NIEUWE LEDEN 

 
Wij begroeten de nieuwe leden van onze afdeling.  
Heer J.Rombouts 
Heer A. Bouchée. en Mevrouw P.Bouchée-Vermeltfoort 

Mevrouw C.Bakermans 

De heer G.Kirchner 
Mevrouw L. Dingen  en Heer M. Dingen 

Mevrouw E. Jansen-Antonis en Heer J. Jansen 
 
   

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 te 
voren -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 15 november    Grieks restaurant Rhodos, Heerseweg 3   
Oud-Veldhoven 
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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                           Dagtocht Naar Enkhuizen op 27 September 2018 
 

Met een schitterend vooruitzicht op een zonnige dag ,begon de reis om 
tien voor acht naar het Zuiderzee Museum. 
Iedereen had goede zin met zo’n prachtige dag in het verschiet. 
Onze verwachtingen werden waar gemaakt . 
De bus kwam met enige vertraging aan bij ons koffieadres . 
Op een locatie met wijds uitzicht over de polder, smaakten de twee 
kopjes koffie met gebak uitstekend. 
Het kostte in Enkhuizen enige tijd voordat we de juiste ingang van het 
museum gevonden hadden. We kregen wel een goede indruk van de 
grote watervlakken van het IJsselmeer waar we doorheen reden. 
Eenmaal binnen het museum werden we hartelijk ontvangen voor een 
rondleiding . 
De verschillende huisjes gaven een juiste indruk hoe het vroegere leven 
rond de Zuiderzee er uitzag. We hebben gehoord wat het afsluiten van 
de Zuiderzee voor gevolgen had in de dorpjes er omheen. Armoe was 
vaak het gevolg. De visserij ging verloren, de voornaamste bron van 
inkomsten. 
Na de lunch konden we op eigen gelegenheid rond kijken in de huisjes, 
nagebouwd vanuit de vroegere dorpjes die verdwenen zijn. 
De eigen boot van het museum bracht ons naar de opstapplaats van de 
bus. 
Op naar de eetgelegenheid in Harderwijk waar het diner tot ieders 
tevredenheid werd opgediend. 
Na de laatste rit waren we voldaan weer thuis. 
Tot 11 april ? 
Jos Merckx 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN DECEMBER 
 
 
 

  

Dames Heren

T.Aarts. A Schoofs-v.Asten. J.van Deijck.

J.van Amelsfort. C.Schouten. C.vanEekert.

W.Bartels-Vogels. A.Sleegers-Jacobs. H.Fasen.

M.Beljaars-Kauwenberg. A.Sleegers-Groenen. C.Feijen.

N.Borgers-Oeghoede. B.Sleegers-Jansen. F.Geerlings.

J.Donkers-Janssen. A.Smets-Buijsman. W.van Gemert.

T.Ekelhoff-v.d.Wijdeven. M.Somers-Brouwers.  J.vanGompel.

C.du Floo-Nelissen. A.Stoop-v.d.Borne.  H. Gorissen.

C.Janssen-Bakermans. C.Tops.  H.Graus.

C.Julicher-Dijckmans. A.Vialle-Sloots.  H.van Heugten.

M.van Kasteren-Janssen. W.Visser-Bosch. A.Hoeks.

P.van Kemenade. J.Waarma. H.van ‘t Hof.

A.Kreijveld-Rommelse. J.van denWildenberg-de Ruiter. A.van Hooff.

W.Lammers-Krul. A.van de Wildenberg-v.Gerwen. C.Joosten.

J.van de Langenberg-v.Helvoirt. M.Willems-ter Bogt. C.van Kasteren

J.Lemmens-v.Haren. G.de Wit-Rossieau. H.Kruize. H.

P.Lier-Vermeltvoort. E.van Lierop.

M.Linsen. Heren L.Mansveld.

I.Lommers-Geraedts. A.Adriaans. C.van Rossum.

D.Moonen-Simons. J.Beikes. P.Seuntiëns.

M.Nooijen. M.van de Broek J.Smoor.

M.Paymans. F.Cloots. M.Thomassen.

P.Rombouts-van Lieshout. G.Couwenberg. P.Verhagen.

G.Rombouts-Hulleman. T.van Cronenburg A.Vialle.

E.van deSanden-Kuijpers. J.vanVlokhoven.

A.van de Wildenberg.
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LANGER THUIS: WONEN VOOR SENIOREN IN VELDHOVEN . 

Bijeenkomst op 22 november 19.30-21.30 uur ’t Tweespan, 
 MIRA 2, VELDHOVEN 

(Aanmelding gewenst, niet verplicht. 
E:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl  

of T: 0651743714) 
 

LANGER ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN. In je eigen vertrouwde 
omgeving. Maar wel aangepast aan de wensen van senioren. Dat is wat 

veel senioren willen.  
 

Wat zijn de mogelijkheden in Veldhoven en wat kunnen we in de komende 
jaren verwachten? Je woning aanpassen, verhuizen naar een appartement, 
huren of kopen, zelf iets bouwen ? Allemaal vragen die veel senioren bezig 
houden. 

 
Daarom organiseert de Seniorenraad Veldhoven een informatieve 
bijeenkomst over “Wonen voor senioren in Veldhoven”, met als sprekers 

(onder andere): 
Wethouder Hans van de Looij. Hij belicht de huidige situatie in Veldhoven,  
het gemeentelijke woningbeleid en geeft zijn visie op de toekomst. 
 
Mevrouw Magdaleen Kroese e.a. van bureau Kilimanajaro uit Eindhoven 
over Woonwensen van Senioren. 
 
Mevrouw Pascale Bartels. Zij geeft namens de wooncorporaties Wooninc, 
Thuis en Woonbedrijf aan hoe de woningcorporaties van Veldhoven aan 
kijken tegen de toekomst van het Wonen voor senioren in Veldhoven. 
 
Architect Vincent van de Langenberg laat aan de hand van een voorbeeld 
zien, wat er zoal mogelijk is bij eigen bouw-initiatief van senioren. 
 
Wilt u daarna nog meer weten?  Vragen staat vrij, dus de sprekers      
beantwoorden ook uw vragen! 
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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%) 

 

COMPUTER C@FE 

 

Het computer c@fé is weer open elke tweede en vierde dinsdag in 

de maand van 13.30 tot 16.00 uur in D’n Bond. 

Daar kunt u met al u vragen terecht.       
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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  Otter 3  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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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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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 
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Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging: 
ZuidZorg: 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 te voren bellen. 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 0900-1232024 
 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 8888000 
 
 

Foto verslag Reis Büchenberg 
 
Hallo beste mensen, 
  
Zoals wellicht bekend bij jullie was door KBO Kring Veldhoven van 3 –7 
september jl. een gezellige midweek georganiseerd.  Tijdens deze 
midweek in zum Büchenberg zijn mooie foto’s gemaakt die nu te zien zijn 
op de website van KBO Kring Veldhoven. 
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KBO Kring Veldhoven , Dinsdag 18 december 

2018:    Kerst-winkelen en Markt in  
Mönchengladbach. 
 

 

Mönchengladbach staat bekend om zijn textiel-en mode 

industrie.  Daar gaan we vandaag een kijkje nemen.   Vanuit 

Veldhoven rijdt de bus rechtstreeks naar Mönchengladbach. 

Bij modehuis Adler staat de koffie voor ons klaar met 

uiteraard gebak erbij. Na de koffie kunt U heerlijk 

rondstruinen tussen de kledingrekken en wie weet komt U 

nèt die mooie jurk of jasje tegen !!   Hierna gaan we de 

Kerstmarkt bezoeken. Deze is in de Altstad, het historische 

centrum. Er zijn natuurlijk volop restaurantjes, winkels en 

cafeetjes. En ….. een heerlijk glaasje Glühwein gaat er altijd 

in! 

Om 17.00u vertrekken we daar weer, om in Velden te gaan 

genieten van een 3-gangen diner en daarna vertrekken we 

weer richting Veldhoven.   De prijs bedraagt € 46,95 p.p. 

De opstapplaatsen : 8.00 u Rundgraafpark 

                                  : 8.15 u Huize Merefelt  

                                  : 8.30 u Huize Sele 

Inschrijven graag vóór 25 november . Het bedrag meteen 

overmaken aan : KBO-Kring Veldhoven 

Banknummer : NL65RABO0138513430 o.v.v. 

Kerstmarkt 
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Naam:      ………………………………….   

Tel. Nr:     …………………………………. 

Adres :  ……………………….         Aantal pers:  ……  

KBO afd:  ……………………. 

Keuze Opstapplaats: ………………………………….. 

Strookje inleveren vóór 25 november bij 

Adje Pinxteren , Tasveld 14, 5502DD Veldhoven. 

0402531613    of  Anneke Spiegels ,Fort 44 , 5509MP 

Veldhoven . 0651096063 
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SINT NICOLAASVIERING 
vrijdagmiddag 30 November 2018 
Het Sint Nicolaasfeest begint om 14.00 uur. 

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
De eigen bijdrage € 5.00 

 

 
 

Ontvangst met koffie of thee met een heerlijke 
speculaas. 

6 Rondjes kienen met mooie prijzen. 

Bezoek Sint en Piet. 
Na het bezoek van de Sint maken we er nog een 

gezellige middag van.  
We sluiten af met een geweldige loterij  

Met vele prijzen. 
Om 17.00 uur sluiten wij de feestmiddag af. 

 

Feestcommissie 
Tijdens de pauze zijn de entreekaarten voor de adventsviering 

op  
21 december 2018 zijn op 11 december beschikbaar. € 5.00. 
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ADVENTSVIERING 
 

Op vrijdag 21 December 2018  Adventsviering  

in d’n Bond. 

Met medewerking van de liederentafel. 
 

 
 

De Dommelzaal is open vanaf 09.30 uur. 

De viering begint om 10.00 uur. 

Na de viering een smakelijke koffietafel 
 

U kunt zich opgeven op dinsdag 11 december van 13.00 tot 
14.00 uur  

De bijdrage is € 5.00 

Te voldoen bij inschrijving  op 11 december (graag gepast). 
 

Feestcommissie 
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Veldhoven, oktober 2018 

 

Uitnodiging Herfstconcert Kempisch Senioren Orkest 

Geacht bestuur en leden van de KBO, 

Het Kempisch Senioren Orkest presenteert op zondag 25 november haar jaarlijks 

Herfstconcert in Gemeenschapshuis Den Tref te Hapert, Alexanderhof 7. Het 

concert begint om 13.30 uur en duurt tot uiterlijk 15.30 uur. 

Het Kempisch Senioren Orkest telt 50 leden afkomstig uit de Kempische dorpen en 

staat deze keer onder leiding van Doris van Woerkum. 

Het Kempisch Senioren Orkest nodigt u en uw leden van harte uit dit concert bij te 

wonen, we beloven u een gezellige muzikale middag met herkenbare mooie 

blaasmuziek. Als gasten hebben we uitgenodigd muziekgezelschap Poco Loco en 

dansgroep, beiden uit Valkenswaard, die op hun eigen wijze met Spaanse en Zuid-

Amerikaanse muziek het programma opluisteren.  

We willen u op zondag 25 november bij binnenkomst graag verwelkomen met een kop 

koffie of thee en u een fijne middag met muziek aanbieden. En dit alles is dit jaar 

gratis. Om de kosten toch enigszins binnen de perken te houden wordt er tijdens 

de pauze een loterij gehouden. 

Wij willen u verzoeken dit concert onder de aandacht te brengen van uw leden en 

wensen u een fijn concert en een gezellige middag. 

Namens het bestuur en de leden van het Kempisch Senioren Orkest, 

 

Wim Roovers, voorzitter 

Klaas Makkes, secretaris 

 

 


