John Sweere Wonen

Uitgave: augustus 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

Dorpstraat 16
5504 HH Veldhoven
Tel. 040 - 254 36 36
www.vankasteren.nl
info@vankasteren.nl

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
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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 svp. Mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.2535811
of Mevr. Marian Mikkers, tel.nr. 2544272
Kopy voor het sept- nummer uiterlijk 22aug inleveren.
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VANUIT HET BESTUUR
Nieuws uit het bestuur dinsdag 02 juli 2019
Met al een beetje een vakantiegevoel starten we de vergadering.
Gelukkig is Titie, onze notulist er weer zodat we na de vakantie kunnen
rekenen op duidelijke notulen.
Het lijkt of de inhoud van de laatste paar vergaderingen steeds hetzelfde is.
Helaas is dit ook het geval. Het belang van sommige onderwerpen vraagt
vaak om aandacht. Het gaat dan over het ledenaantal, onze
naamsbekendheid
en de financiën. Gelukkig proberen we deze zaken steeds vanuit andere
invalshoeken te bekijken zodat het niet saai wordt.
In de KBO Kring Veldhoven is ook gesproken over de ledenwerving dus
dit gaan we Veldhoven breed aanpakken.
Ook de naamswijziging is niet zomaar voor elkaar. Omdat het voor
sommige gevoelig ligt om de “k” ( katholiek) kwijt te raken is het voor
anderen belangrijk
om in de naam ons doel als belangenvereniging centraal te stellen. Deze
kwestie
zal in de toekomst nog vaker opduiken om hopelijk samen tot een goede
oplossing
te komen.
Onze penningmeester heeft een halfjaarlijks rapport gemaakt om te
kijken hoe we er financieel voorstaan. Naar aanleiding van deze cijfers
kunnen we gelukkig concluderen dat sommige “besparingen” die we
doorgevoerd hebben dit jaar al resultaat op leveren. Er blijven nog
altijd vragen over het handhaven van sommige activiteiten maar
volgens afspraak wordt dit volgend jaar afgehamerd.
Via de Gemeente is er de Steunwijzer. Hierin staan alle
zorgaanbieders nog eens op een rijtje gezet. U kunt deze informatie
bekijken via:veldhoven.steunwijzer.nl
Voor diegene onder u die op vakantie gaan een goede reis gewenst en
veilig weer thuis.
Voor de thuisblijvers ook een fijne “vrije tijd” gewenst.
Groetjes, Gerry van Tuijl
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

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.

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.
Van 15 Juli t/m 11 Aug is D’n Bond wegens vakantie gesloten.
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OVERIGE ACTIVIEITEN (onder voorbehoud)
Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur
Elke zondag om de 2 weken
In Aug is de inloop op zondag 18 aug.
Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het
KBO-koor “Zingen houdt jong”
Elke 3de donderdag van de maand.
In Juli en Augustus geen zingen i.v.m. vakantie.
NIEUWE LEDEN

Mevr. G. Heijman, Mevr. E. Kockx, Mevr. M.Kreijermaat –
Heijman en Mevr. R.Venhoven-van de Zanden,

Mevr.P.van Zon-Tops
Overleden

Mevr.L. Rooijers–Toonders, Mevr. M. Lucassen
De heer E. van Geffen.
SAMEN UIT ETEN MET OUDEREN
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. €14,50- 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 15 Aug Rhodos Grieks Rest.
Heerseweg 3
Dinsdag 10 sept De Wok Heuvel 15A
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 FELICITEREN DE JARIGEN IN SEPT 2019
Dames
M. Adams-Kanters,
H.Baetsen-Louwers,
A. van den Biggelaar-Liebregts,
J. Bogers-Poot,
G. Bolder-Spooren,
J. Borghaerts-Peters,
J. van Bourgondiën-v.Leeuwen,
D, van den Broek-v.d.Heuvel,
G. de Bruin-Senders,
C. Coppens-Schellekens,
M. Delfgaauw,
M. Dingen-Loijen,
L. van Ekeren-Hunt,
A. Feijen-de Bakker,
J. Gielissen-v. Leerdam,
M. van Hooff-v. Gestel,
G. Kox-Brouwers,
I. de Lauw,
P. Leijgraaf-Mols,
E. Leijten-Peters,
D. de Lepper-van Kemenade,
W. Maassen,
R. Oomens,
R. Peters-Jeuken,

Dames
A.M.J.J. RamakersE. van de Rijt-Groenen,
E. Schonewille-Jansen,
A. Schrijnemaekers,
A. Spitters-v.d.Ven,
J. Timp,
J. van Tuijl-Boeyen,
R. Veerman,
R. van de Ven-Dillen,
G. Weijers-v.Oorschot,
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Heren
P. van der Akker,
J. Baetsen,
G. Baselmans,
A. van den Boom,
G. Dielesen,
C. Dirkx,
J. van der Donk,
A. van Gerwen,
P. de Greef,
P. van Keulen,
G. Kirchner,
F. van Knegsel,
A. Lathouwers,
H. Lodewijks,
W. Mollen,
A. Pril,
L. Rutjens,
C. van Schaijk,
H. van Schalkwijk,
J. Scholte,
J. Soetens,
H. van Tuijl,
H. Verspaandonk,
F. van de Wildenberg,

KORTINGEN MET UW KBO-LEDENPAS

KBO VELDHOVEN-DORP, ZONDERWIJK,t LOOK
ORGANISEERT OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 EEN
GEHEEL VERZORGDE BUSREIS NAAR
WEERRIBBEN & GIETHOORN

incl EXTRA VERZEKERING & ATTENTIE VOOR DE CHAUFFEUR.

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,Computer benodigdheden 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%)
- De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%)
- Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid (alleen bij Sanitair) (10%)

PRIJS € 59.80
Vertrek; 7.45 u op de PLAATSE; 7.50 u PALADIJN; 8.00 u MIRA
Progamma; KOFFIE MET GEBAK,
VAREN OP DE WEERRIBBEN met uitleg van een gids op de
boot
dan een LUNCH, en de namiddag vrij in GIETHOORN.
Diner is incl 1 consumptie.
Indien nodig kunt u een rolator meenemen. Deze kan onder in
de bus
Inschrijven op dinsdag 3 SEPTEMBER IN DE BOND VANAF
13.30 UUR
De reis gaat door bij min 48 pers met een max van 59 pers
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die wij in het zwembad hebben, zit er altijd wel een groep voor uw
niveau bij. (zie www.denekkerman.nl)
U kunt nu zelfs een keertje GRATIS mee komen doen! Knip dit
stukje uit en neem het mee naar het zwembad. Dit is geldig tot
1 september 2019!

Met plezier bewegen in het water.
We weten allemaal hoe belangrijk dat het is om in beweging te
blijven, maar doen we dat ook? Het advies is om dagelijks een
half uur intensief te bewegen. Op deze manier houd je niet alleen
je lijf, maar ook je hersenen in een goede conditie. Zeker als we
ouder worden is dit van groot belang.
Bij de beweeglessen bij Zwembad Den Ekkerman staat met
plezier bewegen in het water voorop. De lessen worden gegeven
op leuke, gezellige en sfeervolle muziek. Verder wordt in elke les
zoveel mogelijk het hele lichaam gebruikt en wordt er ook (voor de
afwisseling) veel gebruik gemaakt van verschillende materialen.
Doordat we alle spiergroepen trainen zult u zich ook snel weer
fitter en leniger gaan voelen. U hoeft overigens niet goed te
kunnen zwemmen. Veel lessen worden namelijk in ondiep water
gegeven (waar u dus kunt staan).
Door de vele verschillende beweeggroepen
9

In de zomervakantie liggen vaak veel verenigingen helemaal
stil, maar in beweging blijven is wel het beste voor iedereen. Zo
hebben wij bij zwembad Den Ekkerman besloten om toch met
een aantal beweeglessen door te gaan in de zomervakantie.
Het schema van dit programma kunt u vinden op onze website
(www.denekkerman.nl) bij “openingstijden”. Hieronder zitten
verschillende tabbladen met de weken van de vakantie
wanneer wij geopend zijn en dus ook een tabblad met ons
beweegprogramma in de zomervakantie. Misschien een leuke
gelegenheid om eens een lesje uit te proberen! En als het heel
warm weer is, is dit eigenlijk de beste optie om in beweging te
blijven zonder risico’s te lopen. Voor meer informatie hierover
kunt u ook bellen met de receptie van het zwembad:
Wij zeggen: KOM IN BEWEGING!
Zwembad Den Ekkerman.
Wal 152, 5501 HP Veldhoven.
Tel.: 040-2535250.
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Komt een man of vrouw bij de dokter:
‘Dokter als ik hier druk dan doet het pijn’ Zegt de dokter:
‘ Dan moet u daar niet drukken.’
Een flauwe grap, maar toch maken patiënten met gewrichtspijn maar al
te vaak precies deze fout. Als lopen zeer doet, stoppen
ze met lopen. Terwijl je bij gewrichtspijn juist moet blijven bewegen.
Artrose is een aandoening van het gewricht waarbij het
kraakbeen beschadigd is. Hierdoor kan het gewricht de schokken van
een beweging minder goed opvangen. Als gevolg hiervan kunnen er
pijnklachten en zwelling ontstaan.

Figuur 1.
Wat is artrose?
Op figuur 1 zie je links een gezond gewricht en rechts een gewricht
met artrose. Het gladde kraakbeen en de vloeistof in het gewricht
zorgen ervoor dat het gewricht makkelijk beweegt en dat de botten
goed langs elkaar glijden. Ook zorgt het kraakbeen voor het opvangen
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van de krachten op een gewricht (schokdemping). De gewrichtsbanden ,
het gewrichtskapsel en de spieren geven stevigheid aan het gewricht.
Artrose tast verschillende delen in en rondom het gewricht aan :
Kraakbeen: doordat (de kwaliteit en kwantiteit) van het kraakbeen in een
gewricht vermindert, komen de bot-uiteinden dichter bij elkaar. Hierdoor
kan het gewricht de schokken van een beweging minder goed opvangen.
Je kunt dit vergelijken met een auto met kapotte schokdempers.
Bot: als je artrose hebt, worden de botten onder je kraakbeen zwaarder
belast. Het bot probeert deze grotere belasting op te vangen door wat
breder te worden. Hierdoor ontstaan botuitsteeksels (osteofyten) aan de
rand van het bot.
De meest voorkomende klachten zijn:
 Pijn en stijfheid zijn de meest voorkomende symptomen. Bij het
opstaan of op gang komen is er pijn. Dit wordt startpijn genoemd.
Lopen, traplopen en hurken wordt vaak steeds moeilijker.
 Het gewricht kan kraken.
 Er ontstaat zwelling en het gewricht kan warm aanvoelen.
 Door beschadiging van het kraakbeen bewegen de botuiteinden
minder soepel. Hierdoor komt er meer kracht op de botten onder
het kraakbeen te staan. Het bot probeert deze grotere belasting op
te vangen door wat breder te worden. Aan de rand van het bot
kunnen zichtbare uitsteeksels ontstaan. In een vergevorderd
stadium kan de stand van het gewricht veranderen. Een voorbeeld
daarvan zijn knieën die meer naar binnen staan (X-benen) of juist
naar buiten (O-benen).
 Spierzwakte van de bovenbeenspieren
 Verminderde conditie
De verwachting is dat het aantal personen met artrose tussen 2020 en
2030 zal toenemen met 30 % vanwege vergrijzing en toenemende aantal
mensen met overgewicht.

Bewegen bij artrose?
Juist bij artrose is regelmatig bewegen belangrijk. Mensen met artrose die
regelmatig bewegen hebben betere vooruitzichten dan mensen die dat niet

12

doen. Bewegen houdt uw gewrichten soepel en zorgt ervoor dat uw
spierkracht op peil blijft. Een goede spierkracht helpt overbelasting van
gewrichten te voorkomen. Regelmatig bewegen is daarnaast ook goed voor
uw algemene gezondheid.
U kunt op vele manieren bewegen bijvoorbeeld individueel of in
groepsverband. In het algemeen zijn alle beweegvormen goed waarin
veelzijdig wordt bewogen. Goede activiteiten zijn bijvoorbeeld wandelen,
fietsen , fitness en activiteiten in het water . Vraag uw fysiotherapeut advies
hierover.
Tips om verantwoord te bewegen en te sporten:
 Beweeg en sport naar hartenlust! Fiets, wandel, zwem of beweeg
in warm water. U voelt zich er zeker beter bij. Maar houd altijd uw
grenzen in de gaten
 Kies een activiteit of sport die u leuk vindt en die bij u past
 Bescherm uw gewrichten hoe dan ook tegen artrose, voorkom te
zware belasting,
 Beweeg op zoveel mogelijk dagen van de week
 Bij artrose van de enkel, knie of heup is bewegen op een zachte
ondergrond of in warm water wenselijk
 Rust uit als het te inspannend wordt
 Raadpleeg een fysiotherapeut(e) als de beweeglijkheid van een
gewricht afneemt en als er plotselinge toename van de
gewrichtsklachten optreedt
 Als u tijdens of na afloop van bewegen pijn voelt, neem eerst rust
en ga over op lichtere activiteiten
 Let erop dat uw beweeghouding correct is. Neem bij twijfel contact
op met de fysiotherapeut
 Vermijd overgewicht omdat dit extra belasting op de gewrichten
geeft

Aansluitend op het Thema “eenzaamheid”
Voor het eerst in mijn leven ben ik gelukkig (Ricky 60)
Mijn hele leven heb ik met eenzaamheid en depressie geworsteld.
Als ik mij eenzaam voelde, sloot ik me letterlijk en figuurlijk af. Alle
gordijnen gingen dicht en ik wilde geen contact met de
buitenwereld. Ik deed dan gewoon de voordeur niet meer open. Ik
heb me zo lang ik me kan heugen eenzaam gevoeld. Wat
daarmee te maken heeft, is dat ik in mijn jeugd een traumatische
ervaring heb gehad, daardoor altijd moeite heb gehad andere
mensen te vertrouwen en me nooit ergens veilig heb gevoeld. Op
mijn 17de ben ik gaan werken. Dat ging jarenlang goed, tot ik op
mijn 33e door een ernstige zenuwontsteking in mijn nek en
schouder in de ziektewet terechtkwam. Van die ontsteking genas
ik wel, maar toen ik tijdens het genezingsproces thuiszat, kwam
naar boven dat ik door mijn verleden enorm met mezelf in de
knoop zat. Ik kon niet meer werken en kreeg een burn-out. Gevolg:
33 jaar en volledig afgekeurd.
Korte dagen
In de jaren nadat ik was afgekeurd, namen de eenzame gevoelens
toe. Als je werk hebt, ben je in elk geval ‘uiterlijk’ niet eenzaam.
Maar nu miste ik de sociale contacten op het werk ook. Ik stond ’s
ochtends op met het gevoel van: weer zo’n lange dag. Daarom
bleef ik zo lang mogelijk in bed liggen, zodat de dagen lekker kort
waren. Als ik mij eenzaam voelde sloot ik me letterlijk en figuurlijk
af. Ik deed dan gewoon de voordeur niet meer open. Ik kwam
alleen nog buiten om mijn honden uit te laten – die ik als hobby
fokte. Ik had niet echt mensen bij wie ik terechtkon. Mijn honden
waren in die tijd mijn redding, bij hen voelde ik me wel veilig.
Keerpunt
In het najaar van 2015 heb ik aan de bel getrokken bij de
gemeente. Samen met hulpverleners hebben zij mij ondersteund
om mijn leven weer op orde te krijgen. Ook kreeg ik therapie voor
de trauma’s en van de huisarts medicijnen voor mijn depressie.
Die sloegen aan en ik begon me beter te voelen. Ik was veel meer
in staat contact met
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mensen te hebben. Op straat zeiden mensen gedag, want ik had
een open blik. Tegelijkertijd kwamen echter de gevoelens van
eenzaamheid terug. Ik besefte hoe eenzaam ik nog steeds was en
ik ben in actie gekomen.
Vriendengroep voor 50-plussers
Als eerste stap ben ik lid geworden van een wandelclub om weer
onder de mensen te komen. Daarna heb ik me aangesloten bij een
vriendengroep voor alleenstaande mensen vanaf 50 jaar. Met
elkaar doen we elke maand iets leuks. Ik doe daar heel graag aan
mee. En ook al zijn deze mensen niet mijn ‘echte’ vrienden, het is
wel fijn dat je er mensen zijn aan wie je kan vragen of ze iets mee
willen gaan doen.
Mijn echte vrienden heb ik leren kennen na mijn moeders
overlijden, op mijn diepste dieptepunt. Deze mensen kochten bij
mij een hond en uit dat contact is de vriendschap ontstaan. Zij zijn
oprecht in mij geïnteresseerd en dankzij hen heb ik een door het
UWV betaalde opleiding tot coach gevolgd. Ik leerde daarin hoe je
grip krijgt en houdt op het leven. Door deze opleiding heb ik veel
persoonlijke inzichten opgedaan.
Eigen bedrijf
Na het halen van mijn diploma heb ik mijn bedrijf opgericht. Ik train
en coach nu mensen die ontevreden zijn met hun bestaan. Na 30
jaar ben ik dus weer aan het werk.
Het is zo belangrijk om in beweging te komen. Dit is wel het
moeilijkste, maar het is het enige wat helpt om uit je isolement te
komen. Ga niet de hele dag binnen zitten, want het maakt alleen
maar depressiever. Ga naar een wandelclub, ga naar buiten, sluit
je ergens bij aan en maak afspraken met mensen. Thuiszittend
was ik nooit uit die negatieve spiraal van eenzaamheid en
depressie gekomen. Voor het eerst in mijn leven ben ik echt
gelukkig. Ik zou zo graag willen dat iedereen in een soortgelijke
situatie aan de bel trekt. Je bent nooit te oud en ik zou willen dat
ik het veel eerder had gedaan.
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Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis
Veldhoven
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Wijkzuster is van start in 't Look
Puzzel Plezier
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Wijkbewoners zijn enthousiast!
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De wijkzuster maakt weer haar intrede in 't Look. Vanaf woensdag 3
juli vindt op de Messenmaker 6 het eerste wekelijkse spreekuur
plaats van 14.00 tot 15.00 uur.
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Ik kan zelf niet meer koken... Ik moet naar het ziekenhuis en weet
niet hoe ik vervoer moet regelen... Ik heb een klein wondje... Er
dreigen financiële problemen... Voor al deze problemen kan de
wijkzuster de weg wijzen.
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"We leggen de nadruk op het kopje koffie, maar vooral het geven van
informatie is heel belangrijk", weet Marilyn Bolle. Samen met José
Kerkhofs is zij vanaf woensdag 3 juli het gezicht van de wijkzuster
voor de bewoners van 't Look.
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José Kerkhofs (links) en Marilyn Bolle

Het initiatief gaat uit van het wijkteam Oerle-Heikant en 't Look
van Zuidzorg. Bolle zocht zelf de locatie die via de gemeente
beschikbaar is gesteld. De dames kijken ernaar uit om te
beginnen. "De wijkbewoners zijn heel enthousiast", weet Bolle
al.
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Leverancier

ABUIS; AFSLUISTER; AFSNIJDING; BEPALEND; BOOMGRENS;
BOSMUIS; DEELNEMER; ETER; HAWAIHEMD; HUISSTIJL;
HULPKREET; KANONVUUR; KNOLGEWAS; KOPROL; MENUKEUZE;
RAVIJN; SIERSTEEK; SNEER; STOFKAPJE; TOESPRAAK; WERKER;
ZIEL; ZINSPELEN.
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St. Jan de Doper, Oerle

OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN
INFORMATIE-ADRESSEN
Website

: www.kbo-kringveldhoven.nl

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look
Dhr. G. de Wilt
De Dam 11

Voorzitter

: Hr. G. de Wilt, De Dam 11
5504 TC Veldhoven
tel. 253.52.05
E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl

Meerveldhoven/d’Ekker
Mevr. C. Louwers
Ligt 45
253.60.65
Dhr. J. Peters
Hermannistraat 93 253.17.03

Secretariaat

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

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

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
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Reijenberg 98
Parklaan 83

Telefoon
253.52.05

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

Reijenberg 98
Berg 80
Biezenkuilen 90
Bovenhei 66
Ligt 45
Hunnenberg 13
De Geelgieter 5
Parklaan 83
20

254.90.47
254.05.97
06.19665612
254.42.59
253.60.65
253.02.30
251.03.40
787.35.18

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.
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
21

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
Spoedeisende hulp. 8888811
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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.
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.
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