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

van Elderenlaan 24a
5581 WJ Waalre

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

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

John Sweere Wonen
Complete woningstoffering

Henri van Tuijl 06 – 5490 2213

4Maat interieurbouw BV

De Run 8255

5504 EM Veldhoven

Belangenvereniging van senioren
afdeling 



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

info@tweewielersdeuitkomst.nl
www.tweewielersdeuitkomst.nl



Dorpstraat 16  

5504 HH Veldhoven

Tel. 040 - 254 36 36 

www.vankasteren.nl

info@vankasteren.nl

Nieuwe service van tandartsenpraktijk Galileo.

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

repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

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

een  tandprotheticus  die mobiele apparatuur heeft en een kunstgebit aan 

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

afspraken. 

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

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

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

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

Telefoon  040-2530339

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

Kunstgebit aan huis
In sommige gevallen is het ideaal om een 

kunstgebit aan huis te  laten maken. 
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       ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Jaargang 29 nr.9                     okt 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 
 - Muziekmiddag KBO Kring blz.       8 
 - Stichting Pensioen behoud blz.     9- 10 
 - Eeuwfeest Dn Bond blz. 11  
 - Dementheek Veldhoven blz.  12 
 - Workshop voeding BSR blz. 13 
 - Puzzle plezier blz. 14 
 - Informatieadressen blz.  15 
 - Ouderen adviseurs blz. 16 
 - belasting invulhulpen blz. 16 
 - clientondersteuners blz. 16 
 - Loket welzijn wonen en zorg blz. 17-18-19 
  
Als de zieken prijs stellen op een bezoek van ons, dan zullen  
wij daar gehoor aan geven. Wij sturen altijd eerst een kaartje. 
Bel svp. Mevr. Jacqueline van der Aa, tel.nr.2535811 
of Mevr. Marian Mikkers, tel.nr. 2544272 
 

    Kopy voor het nov- nummer uiterlijk 22 okt inleveren. 
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VANUIT HET BESTUUR 
Dinsdag 3 sept. 

Een duidelijk teken dat de zomer op z’n eind loopt: het vergaderseizoen 
begint weer. 
Het is even geleden dat we op volle sterkte waren maar vanochtend was 
iedereen aanwezig.  
Voor ik naar de vergadering vertrok zag ik toevallig een berichtje in de 
krant, bij IKEA kun je voortaan alleen maar pinnen en niet meer contant 
betalen. In dit bericht stond dat de KBO-Brabant hier niet blij mee is. Vooral 
ouderen betalen nog graag contant. Dit is een mooi voorbeeld van wat de 
KBO doet; opkomen voor onze leden. 
 
Vanaf 27 september kunt u weer stemmen voor Rabo Club Support. Dit is 
een idee van de Rabobank waarmee verenigingen een extra bijdrage 
kunnen verdienen. Iedereen die lid is van de Rabobank kan/mag stemmen. 
U krijgt hiervoor een uitnodiging van de Rabobank. In deze KBO-er zit een 
bijlage met uitleg.  Vergeet niet op ons te stemmen! 
 
U ontvangt via de brievenbus ( zonder stickers )  de krant “Thuis in 
Veldhoven”. In deze krant hebben wij ook ruimte om ons te laten zien en 
horen. Er stond b.v. een artikel in over de bodemprocedure die de KBO 
aanspant tegen het pensioenfonds.  
Via de KBO Zeelst was er een goed verhaal over de 5 mei viering die elk 
jaar georganiseerd wordt door het 5 mei comité. Deze krant is echt de 
moeite waard om in de gaten te houden. 
 
En natuurlijk weer de financiën. Er is een gesprek met de gemeente 
gevoerd over de nieuwe invulling van de te ontvangen subsidie.   
2020 is een tussenjaar, binnen de gemeente wordt gekeken of de 
procedure en/of de subsidie moet worden aangepast. 
We hebben gesproken over de adventsviering; blijft het zoals in het 
verleden of gaan we een nieuwe weg inslaan. Het is duidelijk dat er steeds 
minder mensen belang hechten aan een viering. Het is voor ons moeilijk 
om een besluit te nemen, het geloof is een heikele kwestie waar we niet te 
licht over moeten denken.  
 
Als er vragen zijn stel ze gerust, het bestuur is er voor U, 
 
Groetjes, Gerry van Tuijl-Engelen 
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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   
13 okt.; 27 okt; 10 nov. 
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 19 sept en 17 okt. 
   

NIEUWE LEDEN 
Mevr. S.Weltje; Mevr. T. Schippers; Mevr. H. Vosters;  
Mevr. M. Meulendijks; Mevr. D. van de Moosdijk;               
Mevr. C. Boerdonk- van de Moosdijk; 
Mevr. L. van de Moosdijk; Mevr. M. van Rooy. 

      De heer P. Meulendijks 
 
                                     OVERLEDEN 

De heer Henk van Heugten; De heer D. de Graaf;  
De heer A.van de Wildenberg; 
Mevr. J van der Hagen-Kox 
 
 

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! 
Dinsdag 10 okt  Route 66 Lange Kruisweg 66 

      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. 
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN OKT 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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Gezellig en sfeervol optreden van Annelieke Merx  

van 14.00 uur – 16.00 uur. 
     

Wanneer: zondag 20 oktober 2019 

Waar: zaal “de Ligt”   Ligt 157.   

Tijd: 14.00 uur; zaal open van  

13.30 uur tot 16.30 uur. 
              

 

 

 

 

 

Entree:  € 6,00  inclusief kop 

koffie met iets erbij en in de 

pauze een gratis consumptie. 
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 Persbericht 24 september 2019  
 

Stichting Pensioen Behoud en KBO-Brabant 

dagvaarden Nederlandse Staat. 
 
De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van 
Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en 
Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), hebben 
de Nederlandse Staat gedagvaard. Zij zijn van mening dat de 
Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese 
regels, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer 
geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet 
worden.  
Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen die. Na 
pensionering ontvangen werknemers het ingelegde geld, tezamen 
met de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een 
rendement op die beleggingen van 2,5 á 3% per jaar is ruim 
voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen 
betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een rendement van 
meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in 
Nederland de afgelopen tien jaar meer dan verdubbelde tot 1.600 
miljard euro.  
Een Europese richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen hun 
vermogen ‘prudent’ ofwel ‘voorzichtig’ dienen te beleggen en het is 
aan de individuele lidstaten om in te vullen wat ‘prudent’ inhoudt. Tot 
2007 mochten onze fondsen ervan uit gaan dat ze een rendement op 
hun beleggingen zouden halen van 4%. De Nederlandse regering 
heeft in dat jaar echter bepaald dat ‘voorzichtig’ beleggen inhoudt dat 
er bij het bepalen van de opbrengsten van de beleggingen gedaan 
moet worden alsof er alleen nog maar belegd wordt in risicoloze 
staatsleningen. Het rendement daarop is op dit moment 0,3% en als 
je van deze extreem lage zogenaamde ‘rekenrente’ uit moet gaan, is 
dit niet genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen 
voldoen. In werkelijkheid wordt er natuurlijk niet alleen in 
staatsleningen belegd, maar ook in zaken die veel meer opbrengen, 
zoals aandelen en onroerend goed, zodat er – zelfs de crisisjaren 
meegerekend – al jaren een rendement van meer dan 5% wordt  



 10 

 
 
 
gehaald. Nederland hanteert verreweg de laagste rekenrente van 
Europa en er is dan ook geen enkel land in Europa waar de 
pensioenen op basis van deze Europese richtlijn niet meer 
geïndexeerd worden, laat staan dat er gekort wordt.  
In de rechtszaak die de twee organisaties tegen de Nederlandse 
Staat hebben aangespannen, wordt betoogd dat de Europese 
richtlijn, op basis waarvan de Staat voor de extreem lage rekenrente 
heeft gekozen, niet geldt voor het merendeel van de Nederlandse 
pensioenfondsen. De richtlijn geldt alleen voor fondsen die een 
gegarandeerd pensioen uitkeren en dus niet voor zogeheten CDC-
/premieovereenkomsten. De meeste pensioenen zijn echter niet 
gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en 
nieuwe kortingen dreigen. Het zijn dus CDC-
/premieovereenkomsten! Dit betekent dat de richtlijn en de daaruit 
voortvloeiende wet- en regelgeving niet van toepassing is op de 
meeste Nederlandse pensioenfondsen. Wanneer de rechter dit 
standpunt volgt, vervalt de wettelijke basis onder de noodzaak van 
bevriezen en korten.  
De Stichting PensioenBehoud behartigt de belangen van 
gepensioneerden in ons land; KBO-Brabant is met 130.000 leden 
een van de grootste seniorenverenigingen in Nederland.  
Beide seniorenorganisaties worden in de procedure gesteund door 
de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-
PGB) en de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM). 
Andere verenigingen van gepensioneerden en een groeiend aantal 
individuele deelnemers en gepensioneerden ondersteunen de actie 
financieel.  
Het team van advocaten dat namens eisers – Stichting 
PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant – optreedt 
bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW Advocaten) en prof. mr. Hans 
van Meerten (Van Meerten Advocatuur).  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wilma Schrover, 
directeur KBO-Brabant, telefoon 06-53561214 of e-mail: 
wschrover@kbo-brabant.nl 
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HONDERD JAAR BESTAAN GEMEENSCHAPSHUIS DN BOND 
 

Op zondag 17 november vieren wij het Eeuwfeest ter ere van 

Gemeenschapshuis Dn Bond. 
 

Tijdens deze middag is er 

een leuk programma waar 

de Voorzitter van Dn Bond 

iedereen van harte welkom 

heet.  

En waar het  VMK een 

serenade zal brengen bij 

aanvang. Ook zal er een 

boek presentatie worden 

gehouden door Veldhoven 

Historisch bekeken. 

Tussen het programma 

door is er een muzikale & 

vrolijke noot van het koor 

After Eight en de 

toneelvereniging Meer 

Vreugde Kern. 

 

Het Eeuwfeest wordt 

natuurlijk gehouden in de 

Dn Bond  

op Zondag 17 November. 

Van 14.00 uur tot 17.00 uur 
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 Puzzel Plezier 
 

K R E M S I U H W B A 

L A A N B E D E N E I 

D M K A D F I U H C S 

I N M G L F N K T N T 

N E A I E E G R E E R 

N H U L D I G I N G I 

E T A A E D L N G A M 

O A F Z T T E G I Z E 

R M K P E E S N V P S 

G E O M C L L A O E T 

S C O A T L U S V O E 

IJ A P R I E V K O O R 

R L I N V R I E Z E N 

G P T R E I N T A X I 

 

 Indonesiër 

                
 

AANBEDNE;AFKOOP;DETECTIVE;DING;GRIJSGROEN; 
HUISMERK;IMAM;INVRIEZEN;KOOR;KRING;MIDDENOOR; 
PINGELAAR;PLACEMAT;RAMPZALIG;SCHUIFDAK;TELLER; 
TREINTAXI;TRIMESTER;VASTELAND;VIGNET;VULSEL; 
WEIFELAAR;ZAGEN. 
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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 
 
 
 

 

http://www.kbo-kringveldhoven.nl/
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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 
 

 

 

 

 



 18 

 
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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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 

 
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging: 
Zuid Zorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408 

 
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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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 


