
VELDHOVEN-DORP
ZONDERWIJK
‘T LOOK

De K.B.O.-er

Uitgave: november 2019

66 jaar

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

van Elderenlaan 24a
5581 WJ Waalre

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

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

John Sweere Wonen
Complete woningstoffering

Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

4Maat interieurbouw BV

De Run 8255

5504 EM Veldhoven

Belangenvereniging van senioren
afdeling 



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

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl



Dorpstraat 16  

5504 HH Veldhoven

Tel. 040 - 254 36 36 

www.vankasteren.nl

info@vankasteren.nl

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.

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

repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

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

een  tandprotheticus  die mobiele apparatuur heeft en een kunstgebit aan 

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

afspraken. 

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

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

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

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

Telefoon  040-2530339

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

Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een 

kunstgebit aan huis te  laten maken. 
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 KBO-ER 
     ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 29 nr.10                     nov 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  

 - Keuringsartsen voor uw rijbewijs blz.       3 
 - Wekelijkse activiteiten blz.       4  
 - Overige activiteiten blz.   5  
               - Nieuwe leden/ Overleden leden blz.   5 
 - Samen uit eten met ouderen blz.        5 
 - Verjaardagen blz.       6    
               - Kortingen op uw ledenpas blz.       7 
 - KBO Kring Kerstreis blz.       8 
 - Sint Nicolaas middag blz.         9 
 - Pensioen Informatie KBO blz. 10  
 - Verslag busreis Weerribben blz.     11-12 
 - Prikbende aan huis blz.     13-14 
 - Info WMO Veldhoven blz. 15-16-17 
 - Fitdag Heikant de Kelen/Cordaad blz.     18-19 
               - Puzzle plezier blz. 20 
 - Informatieadressen blz. 21 
 - Ouderen adviseurs blz. 22 
 - belasting invulhulpen blz. 22 
 - clientondersteuners blz. 22 
 - Loket welzijn wonen en zorg blz.  23 
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 Dec- nummer uiterlijk 22 nov inleveren. 
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VANUIT HET BESTUUR 
OKTOBER 

 
Dank aan alle vrienden die de KBO een warm hart toedraagt. 
 
 

 
 
 
Hierbij willen wij, het bestuur van KBO Veldhoven-dorp , Zonderwijk, 
‘t Look ,iedereen Hartelijk Bedanken die zijn stem heeft uitgebracht 
voor ons bij de RABO ClubSupport actie. 
 
Zoals de Rabobank dat ook verwoordt op hun check  
 

SAMEN VIEREN WE DE WINST. 
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KEURINGSARTSEN V00R UW RIJBEWIJS 

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

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

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

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

 
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig.  
Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten,  
het CBR of Regelzorg.   
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring.  
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 

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

Dinsdag hele dag alleen onderlinge. Competitie, 
(periode juni, juli, aug. Alleen voormiddag). 

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

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

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

  (Tafeltennis, sjoelen, darten en koersbal). 
 

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

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

 

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

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

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

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

Zondagmiddagbijeenkomst 14.00-16.00 uur 
Elke zondag om de 2 weken   
10 nov;  
24 nov. Komt te vervallen !!!!!! 
 
Zingen in D’n Bond van 14.00-16.00 uur met het  

      KBO-koor “Zingen houdt jong”  
Elke 3de donderdag van de maand.  
Volgende bijeenkomst is op 21 nov; 19 dec. 
   

NIEUWE LEDEN 
Geen. 

 
                                    OVERLEDEN 
De Heer Toon Verbeek en de Heer Peter de Bont. 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN NOV 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames Dames Heren
J. van der Aa-Janssen, M. van Nunen, 
 C. Broekmaat-Steketee, M. Oerlemans-d.Goei., 
 A. Corbeels-v.d.Braak, P.H.C. van der Palen-Hospel, 
M. Cornelis-v.Gompel, C. de Rijk-Walter, 
 A. Cremers-v.d.Velden, M. Roelofs-d.Kruijff, 
F. van Dartel- Berlo, A. Scheepens-Groenen, 
J. van Elk-v.Lochum, A. Simons-de Vaan, 
H. van Engelen-Beers,  L. van Stiphout-Simons,
 P. van Geffen-Dingen,  G. van Tuijl-Engelen,
J. Groenen-Peters,  G. de Vaan-v.Heugten,
J. Hartman-Mur, H. van de Ven, 
M. Hendrikx, D. Venhuizen-kant, 
 N. Huijbregts-v.d. Rijt, F. Vroomen-Broekstra, 
E.J.M. Jansen-Antonis,  N. van Zon-Baetsen,
M. Jansen, 
J. van Kemenade, 
J. van Kessel-Schatorie, 
E. de Koeijer, 
H, van der Looij-Tils, 
S. van Loon-van Gerwen, 
 J. Meeuwsen-v.Hoof,

J. Smits, 
M. Stoop, 
F. Verspaandonk, 

C. de Wijs, 

J. Vogels, 
J. Vroomen, 

A. van Kemenade, 
O. Kruizinga, 
F.M.J. de Lepper, 
 J. Peeters,
A. Sanders, 

E. van den Broek, 
G. de Bruin, 
G. Damen, 
A. Eeftink, 
J.L.A.M. van Elzakker, 

 T. van de Aa,
C. Adams, 
J.P. van Bakel, 
A. Beljaars, 
H. Bouwens,  
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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, Computer benodigdheden 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%) 
     - De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%) 
     - Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid (alleen bij Sanitair) (10%) 
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Pensioen informatiebijeenkomsten van KBO-Brabant voor leden 
en niet-leden. 
 
In de maand november organiseert KBO-Brabant vier regionale 
informatiebijeenkomsten over pensioenen. 
Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan 
graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Zuidoost-Brabant: dinsdag 19 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop 
vanaf 13.30 uur), D’n Bond in Veldhoven. 
 
Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden. 
Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga naar www.kbo-
brabant.nl Wacht niet te lang, want vol is vol. U krijgt een bevestiging 
in uw mailbox, dat dient tevens als toegangsbewijs. Daarom graag 
per persoon apart aanmelden. 
Graag tot ziens! 
 

Pensioenuitkeringen. 
 

In de vorige uitgaven van onze K.B.O.er hebt u kunnen lezen dat de K.B.O. 
Brabant samen met andere partijen een proces aan gaan spannen tegen 
onze overheid. 
Heel duidelijk was en is waarom onze bond dit doet, we zijn het namelijk 
niet eens met de kortingen op ons pensioen. Al enkele jaren krijgen we 
geen verhoging omdat de pensioenfondsen onvoldoende geld hebben om 
op de lange termijn aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.                                                  
Er zijn inmiddels meerdere deskundige op gestaan die telkens aangeven 
dat er voldoende geld in de kas van die fondsen zit maar er nu eenmaal 
een wet die iets voorschrijft over de hoeveelheid geld er in die kas moet 
zitten.                               
Wij, senioren, kunnen niet met tractoren naar den Haag om te 
demonstreren maar we kunnen natuurlijk ons wel laten horen en dat doet 
onze bond nu ook via de rechter.  
Blijf het dus volgen en blijf genieten van de rechten van uw 
lidmaatschap van onze bond. 
 
Ben Schellekens 
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Verslag busreis Weerribben & Giethoorn op donderdag 26 
september 2019 
 
Met enige schroom heb ik mij opgegeven voor deze busreis. 
Waarom zult u zich afvragen? Nu, het was voor mij de eerste keer 
dat ik alleen zou gaan en over die drempel moest ik heen! Achteraf is 
het mij reuze mee gevallen en heb ik, maar ik denk dat ik ook 
namens u allen kan spreken, een prachtige dag gehad! 
Hierbij een kort verslag van deze busreis.  
Ik moest al vroeg uit de veren deze dag, want 
we werden al om 07.45 uur op het verzamelpunt 
in Veldhoven verwacht. 
Hiervandaan bracht onze buschauffeur ons naar 
Ede waar we deze dag met koffie en gebak 
mochten starten.  
Een goed begin van deze dag!  

De reis vervolgde waar 
we rond 12.00 uur op 
onze volgende bestemming konden genieten 
van een overheerlijk lunchbuffet. Het was 
smullen geblazen! 
Ons buikje vol gegeten stapten we op de 
boot voor de rondvaart door dit prachtige 
natuurgebied de Weerribben. Tijdens deze 
rondvaart hebben wij helaas veel regen 
gehad, maar gelukkig zaten we heerlijk 
binnen en droog! 
 
 

Na deze rondvaart kregen we de ruimte om op eigen gelegenheid 
Giethoorn verder te verkennen en ja, de weergoden waren ons goed 
gezind, want we hebben de paraplu niet nodig gehad. 
Wat is Giethoorn toch een mooi plaatsje, idyllisch met de prachtige 
boerderij woningen en de bruggetjes over het water! Het was 
genieten om hier even te mogen zijn.  
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Na dit bezoek aan Giethoorn was het nog zo’n 10 minuten rijden 
waar we deze dag met een heerlijk diner hebben afgesloten in 
restaurant de Kluft in Ossenzijl. 
Onze buschauffeur heeft ons na het diner weer veilig naar ons 
startpunt gebracht, wat tegelijkertijd ook ons eindpunt was. 
Bedankt voor uw gezelligheid en ik kan terugkijken op een hele 
mooie en gezellige dag! 
 
 
 

                                                                                              
                      
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Julia van de Langenberg 
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PRIKBENDE SLAAT TOE IN EINDHOVEN 
 
De bloedprikbende maakte de afgelopen tijd in de Utrechtse wijken 
Overvecht en Kanaleneiland drie slachtoffers, van wie ze pinpassen, 
bijna 3000 euro, een kluis en een rollator hebben gestolen. Ook in 
Eindhoven en Delft zijn slachtoffers van deze babbeltruc gevallen.  
 
Wat doe je eigenlijk als je iemand met een babbeltruc aan de 
deur hebt staan? 
Woordvoerder Suzanne van de Graaf van de politie: Als je echt het 
vermoeden hebt dat je wordt opgelicht of dat er een poging wordt 
gedaan, doe dan de deur dicht en bel 112. Het probleem is alleen dat 
je het nooit zeker weet.”  

Wat je in elk geval kunt doen: 
1. Geef de oplichters geen gelegenheid om binnen te komen, want 
dat is wat ze willen. Gebruik bijvoorbeeld een deurkierstandhouder. 
2. Ga niet in op smoezen over een glaasje water, het gebruikmaken 
van de telefoon of het toilet. 
3. Bel de betreffende organisatie waar ze van komen. Weten zij van 
niks, dan zeg je dat de deur niet opendoet en bel je het 
alarmnummer. 

Dus mensen let goed op kijk eerst door het raam wie er aan de deur 
staan. Doe dus niet zomaar open, vraag door een dichte deur wat ze 
komen doen en ga dus nooit in op vragen zoals hierboven staat 
vermeld. 

Diagnostiek voor U is geschrokken van de nieuwe methode die 
criminelen hanteren. , Het is voor ons een bedreigende situatie, 
bloed prikken is onze core business. Het is afschuwelijk dat van 
kwetsbare mensen misbruik wordt gemaakt.” 

 

 14

 

Diagnostiek voor U verzorgt voor zichzelf bloedafnames aan huis en 
ook voor de trombosedienst, het Catharina Ziekenhuis en Máxima  

Medisch Centrum. Patiënten die nog vragen over de criminele 
methode hebben kunnen bellen met 040 - 2141 202. 

Onze medewerkers vragen nooit om te pinnen, hebben helemaal 
geen pinapparaat bij zich en geven ook nooit meteen een uitslag van 
het bloedonderzoek. Ze zijn te herkennen aan een wit-paars of wit-
grijs uniform, met een naambadge”. 
Onze medewerkers komen altijd alleen en nooit onaangekondigd. Ze 
komen in principe altijd in de ochtend en zeker nooit 's avonds. Dit 
omdat mensen vaak nuchter moeten zijn - niet gegeten of gedronken 
mogen hebben - als we bloedprikken", 

Ad Michielsen 
Samengesteld vanuit het Eindhovens Dagblad. 
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Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit 
de Wmo? 

U kunt hulp krijgen die op uw situatie is afgestemd, zoals 
aanpassingen uw woning. Dit is een maatwerkvoorziening. Er zijn 
ook algemene voorzieningen, zoals een boodschappendienst. 
Welke voorziening voor ondersteuning thuis 

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de 
maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de 
gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit staat in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet 
Wmo 2015. 

In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan 
een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. In een 
onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u 
nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage. 

Maatwerkvoorziening 
Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden van 
maatwerkvoorzieningen zijn: 

 vervoersvoorziening; 
 vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met 

het openbaar vervoer kunnen reizen); 
 individuele begeleiding; 
 beschermde woonplek; 
 dagbesteding op maat; 
 aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd 

toilet). Bekijk meer voorbeelden van woningaanpassingen; 
 rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor 

langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt 
u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het 
thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar); 

 respijtzorg; 
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 ondersteuning van mantelzorgers; 
 huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en 

ramen zemen); 
 maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en 

daklozenopvang). 
 
Algemene voorziening 
Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene 
voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder 
voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. 
Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: 

 boodschappendienst; 
 het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 
 een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn; 
 maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-

dekje genoemd); 
 maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang); 
 hulp aan buurthuizen en verenigingen. 

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze 
algemene voorziening. 

Wilt U hier support bij hebben omdat U niet precies weet hoe dit in 
zijn werk gaat. En heb je geen familie, vrienden of buren die hierbij 
kunnen helpen;  

Dan kunt ook terecht bij onze KBO/ PGVE-clientondersteuners. 
Zij kunnen U helpen om de juiste vragen te stellen of met U samen 
naar de gemeentelijke WMO-loket gaan. 

Zie hiervoor verderop in het boekje hun namen en telefoonnr. 
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Puzzel Plezier 
 

F R T R A N E N D A L 

K M U S K U S R A T A 

B O N D E R H E M D A 

A L M E N R E T A E R 

B E O E L E R L F O G 

Y T IJ O D A K A V L E 

K S S K H I W H A V T 

A I M K L C A D A Q N 

M R A L I O S N R A I 

E A C E U C G I T E R 

R T H M M E K E K U V 

E I I P L E G E N S L 

N G N I D E L K N I IJ 

T B E D L I N N E N T 

 
VAAK  

                
 
AFVAART; ARREST; BABYKAMER; BEDLINNEN; EINDHALTE; 
EVANGELIE; GITARISTE; IJSMACHINE; INKLEDING; INTERGRAAL; 
KICKEN; KOMEDIANT; LOGE; MELKKOE; MUIL; MUSKUSRAT; 
NEKHAAR; ONDERHEMD; PLEGEN; SKISCHOOL; TRANENDAL; 
VERDWALEN; VLIJT; VLOED. 
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 INFORMATIE-ADRESSEN 
 

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

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

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

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

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

  NL68RABO0153698047. 
 

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

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

 
Parochie  : Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18 

     5503 CW Veldhoven, tel. 253.22.31   
 

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

 
Kapellen  : H. Caeciliakerk, Dorpstraat 18                                        

                                  St. Jan de Doper, Oerle 
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 

 
Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look  Telefoon 
Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  253.52.05 
 
Meerveldhoven/d’Ekker 
Mevr. C. Louwers Ligt 45  253.60.65 
 
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 Reijenburg 98 254.90.47 
Dhr. E. Colnot  Berg 80  254.05.97 
Dhr. R.v. Lisdonk Biezenkuilen 90 06.19665612 
Dhr. H. Hoffand  Bovenhei 66  254.42.59 
Mevr. T. Louwers Ligt 45  253.60.65 
Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13 253.02.30 
Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5 251.03.40 
Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  787.35.18 
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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. 

 
Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven, tel:2584455 
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Heeft u dat nou ook? 
Windows 10 heeft voor veel gebruikers heel wat vraagtekens. 

Blijf hier niet mee zitten.  
Kom gerust langs.  

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

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

geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 

KBO 

Computerc@fe 


