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 Nieuws uit het bestuur 05 september 2022 
 
We worden welkom geheten door de nieuwe beheerders van 
D’n Bond, Erik en Annette Bolder. We hopen dat zij samen 
met de vele gebruikers een fijne werkomgeving kunnen rea-
liseren. 
 
We hebben een uitnodiging ontvangen van ASML om later dit 
jaar een bezoek te brengen aan het van Gogh museum in 
Amsterdam. 
U krijgt hier binnenkort nog meer informatie over, let op de 
KBO-er. 
We bespreken de zomer uitjes; huifkartocht en het bijeenzijn 
bij het Dorpsgenot. Na een avontuurlijke start wat betreft de 
huifkar tocht, menen we te mogen concluderen dat we met 
deze activiteiten een goede weg ingeslagen zijn. De opkomst 
was boven verwachting. Het lijkt een goede aanvulling op 
onze andere activiteiten. We besluiten om volgend jaar weer 
wat te organiseren. Dit wordt dan wel een beetje aangepast 
wat betreft de financiën.  
We zullen dan een eigen bijdrage moeten vragen. Onze pen-
ningmeester neemt de uitjes op in de begroting voor volgend 
jaar! 
 
Op maandagmiddag is het al spellen- middag. Het lijkt ons 
een goed idee om naast deze activiteit ook een soort “samen 
koffiedrinken” te organiseren. 
We noemen deze 2 onderdelen  dan “Soos”. U kunt gewoon 
binnenlopen om een kopje koffie te drinken en wat bij te 
praten met de aanwezige personen. 
Ook hiervoor geldt; houd de KBO-er in de gaten. 
 
Vanwege de oplopende kosten van drukwerk gaan we het 
aantal KBO-ers terug brengen naar 6 keer per jaar.  Er wor-
den wel regelmatig nieuwsbrieven uitgegeven zodat u op de 
hoogte blijft van wat er speelt binnen de vereniging. 
Helaas ontkomen wij ook niet aan kosten beheersing. 
 
Zaterdag 3 september was het afscheid van Pierre en Ineke. 
Het was een zeer drukke, gezellige receptie. Wij wensen hun 
veel geluk in de toekomt. 
Groet, 
Gerry van Tuijl-Engelen 
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PRIJSVRAAG NIEUWE NAAM KBO-ER 

 

Beste Leden, 

Binnen het Algemeen bestuur is het voorstel aangeno-
men om een nieuwe naam voor de KBO-er te beden-
ken. 

Wij zelf zouden een naam kunnen bedenken maar we 
hebben toch gemeend om jullie te raadplegen voor een 
mooie nieuwe naam .  

Uit de inzendingen wordt een 
winnaar gekozen. 

Voor deze winnaar staat een 
mooie taart te wachten. 

Het gaat hierom een mooie en 
lekkere met de hand gemaakte 
taart die is gebaseerd op de KBO. 

 

Dus wij zien graag vele inzendingen tegemoet. 

Inzendingsdatum loopt tot maandag 31 okt 2022. 

 

Veel succes toegewenst. 

Bestuur KBO Veldhoven-dorp 
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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 namiddag ? 
     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   
                            Zie meer informatie   
    Zingen houd Jong: Elke 3de Vrijdagmiddag in de maand. 
    Fietsen : Aanmelden bij KBO afd. Meerveldhoven  

Gymnastiek : woensdag  om 0900– 0945 uur. 
Linedance : woensdag om 10.00 uur 
Handwerken: donderdag van 09.30-11.30 uur. 
Wandelen : donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. 
Kaarten      : donderdagmiddag vanaf 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 Koersballen). 
      
 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 13.30 –16.00 uur. 

     De openingstijden van D’n Bond zijn:  
     Maandag t/m Donderdag : 
     ochtend        van 09.00-12.00 uur 
     middag        van 13.00-17.00 uur  
     avond         van 19.00-24.00 uur 
     Vrijdag:     
     ochtend         Gesloten 
     middag   van 13.00-17.00 uur 
     avond    van 19.00-24.00 uur 
     In het weekend is D’n Bond gesloten, tenzij anders  
     vermeld. 
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NIEUWE LEDEN     

Jack Jozen. Tonnij Kuijpers 

Tinie Heller. Broer van Nunen  

 

 
OVERLEDEN LEDEN  

  Joke Geven-van de Looij. 

  Ans Gielissen-van Leerdam. 

 
 

Samen Uit Eten 
Reserveren tot vrijdag vòòr het eten:  

    Bij Gerry van Tuijl 06-25471418 of 040-2542400    
 
     Donderdag 13 oktober                De Kers 

     Dinsdag 15 november                 Wok 
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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.  
 
Veldhoven: Mevr. M. Elings, Berkt 18.  
Voor afspraken bellen 

Tussen  19.00 en 20.00 uur. Tel.nr. 040 230 14 52. 

Kosten: € 30 voor KBO-leden en € 40 voor niet leden. 

Veldhoven: Dorpshuis D’n Bond  

keuringsarts is dhr. W. van de Pas 

Wenst U een afspraak dan kan dat door te bellen naar:  

REGELZORG tel: 088 232 33 00 
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Jarigen Okt 2022 

 

 
 
 

1-okt Dora Lauwers 13-okt Mieke Bary 
1-okt Greet Heijman 14-okt Jo ten Brink 
2-okt Tiny Kreijermaat 15-okt Mia Habraken 
2-okt Bettie Wenting 17-okt Mien van de Aa 
3-okt Nellie Verleijsdonk 17-okt Toos Intven 
3-okt Corrie Dijkhoff 17-okt Frans Smits 
4-okt Annie van der Vleut 17-okt Ad Welten 
4-okt Mart Groenen 17-okt Anneke Overberg 
5-okt Maria Dillen 18-okt Fried Berentsen 
5-okt Francien Nouwens 18-okt Rice Bierens 
6-okt Stien Heeren 20-okt Truus Colleij  
6-okt Annie Couwenberg 21-okt Piet de Jongh 
6-okt Anne Bekkers 23-okt Ben Schellekens 
7-okt Joke Lolkema 23-okt Lizet Bogers 
7-okt Rob Hopmans 24-okt Nico Scholte 
8-okt Toos Dekkers 24-okt Jacolien Geerlings 
8-okt Tonnie Scheepers 25-okt Jeanne van den Hurk 
8-okt Kees Oomens 25-okt Maria Diepens 
9-okt Mieke Buiting 25-okt Pim de  Stigter 
9-okt Sije Weltje 27-okt Mia de Waal  
10-okt Jac Luining 28-okt Alie van Bokhoven 
10-okt Kees van de Loo 29-okt Harrie van de Goorberg 
11-okt May Verheijden 29-okt Lex Bouchée 
12-okt Ad Renders 30-okt Toos Steenbakkers 
12-okt Annemieke van Gerwen 30-okt Ine Beckers 
12-okt Liesbeth den Hartog 31-okt Iene van den Broek 
12-okt Ineke van Keulen 31-okt Garry van den Tillaar 
13-okt Noud Sanders 31-okt Canisia Peters 

  31-okt Helma Bierens 
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DE LEUKE KANTEN VAN DE HERFST! 
 

 

 

Niet iedereen verheugt zich, na een heerlijke zomer vol 
zwoele temperaturen, op de komst van herfst. De dagen 
worden korter, de verwarming moet weer een graadje ho-
ger, maar “kijk ook naar de mooie kant” de herfst 
heeft ook zijn charme! Om je een beetje uit die herfstde-
pressie te trekken, hebben wij de leuke kanten van het na-
jaar voor je op een rijtje gezet. 
 
Herfst  
De herfst begint officieel op 21 september en duurt t/m 20 
december 
De meteorologische herfst begint eerder: op 1 september 
op het noordelijk halfrond en op 1 maart op het zuidelijk 
halfrond. 
‘Herfst’ komt van het woord ‘hervest’, wat oogst betekent. 
Omdat het najaar traditiegetrouw de tijd van oogsten was 
De dagen worden korter, doordat de aarde draait en we 
minder zonuren hebben per dag 
In de herfst gaat de klok weer een uur achteruit, voor de 
wintertijd. 

Het natuurschoon 
De herfst brengt prachtig natuurschoon met zich mee. We-
gen zijn compleet bedekt door een bed van bladeren. Aan 
de bomen verliezen ze langzaam hun kleur, van groen naar 
geel en rood. Paddenstoelen steken in het najaar juist hun 
kop op. En veel dieren gaan tussen de bladeren en het 
schors alvast op zoek naar bescherming voor de winter. Wie 
in de herfst een wandeling over de Veluwe of door het bos 
maakt, kijkt zijn ogen uit! 

Zachtjes tikt de regen tegen mijn zolderraam 
Als je buiten bent is regen niet fijn. Maar eenmaal veilig en 
droog binnen, met een cup-a-soep en een goed boek op de 
bank, is het heerlijk nagenieten. Je zou bijna – puur voor dit 
gevoel – tien minuten in de regen gaan staan! Een andere 
guilty pleasure: genieten van de regen die tegen het dak en 
de ramen van je slaapkamer tikt, terwijl jij je nog eens lek-
ker omdraait onder je warme dekens. 
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Pepernoten, taaitaai en speculaas 
Hoewel de goedheiligman pas op 5 december zijn verjaar-
dag viert, liggen de schappen van de supermarkten al vroeg 
in het najaar vol met suikergoed en marsepein. Chocolade-
letters, pepernoten, taaitaai, speculaas. Heerlijke goodies, 
waar wij ons persoonlijk het hele jaar al op verheugen!  
 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie blijft elk jaar een moment om naar uit te 
kijken. Even een weekje met z’n allen leuke dingen doen 
voordat de drukke feestmaand begint. Neem de kids in de 
herfstvakantie bijvoorbeeld mee naar een attractiepark, een 
dierentuin of indoor zwemparadijs. Of duik samen de natuur 
in om naar eikels, kastanjes en beukennootjes te zoeken. 
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AFSCHEID PIERRE EN INEKE 

Als beheerders Dn Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Kbo ers, 

Graag willen we jullie bedanken voor de fijne jaren dat 
we het beheer hadden van dorpshuis d'n Bond. 

We hebben veel lief en leed gedeeld, veel gelachen en 
af en toe ook een traantje gelaten, maar vooral het po-
sitieve nemen we mee in gedachten. 

Bij ons afscheid hebben we veel kaartjes, lieve woor-
den, bloemen, wijn en cadeaubonnen gekregen waar-
voor heel veel dank maar jullie komst was ons grootste 
kado. 3 september 2022 is voor ons een onvergetelijke 
dag geworden. 

Jullie zullen ons nog regelmatig zien bij de bijeenkom-
sten van de KBO. 

We wensen Eric en Anette heel veel succes en hebben 
daar alle vertrouwen in. 

Lieve groet Pierre en Ineke 
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Wat is een individuele 
inkomenstoeslag? 

Een individuele inkomenstoeslag is in handen van de 
gemeente waarin je woont, voorheen stond het bekend 
als de langdurigheidstoeslag. Het is een bijstand of 
minimabudget voor wie langer moet rondkomen van een 
minimuminkomen. Ook als je net boven het 
bijstandsniveau zit, kan je ervoor in aanmerking komen. 
De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen, maar 
kan de voorwaarden ook verruimen als dat nodig is. Deze 
toeslag is bedoeld voor mensen die dus al een tijdje 
moeten rondkomen van een minimuminkomen of minder. 
In 2021 wordt in sommige gemeenten de term 
individuele inkomenstoeslag gebruikt, anderen hanteren 
de term langdurigheidstoeslag of persoonlijk 
minimabudget. Allemaal termen voor dezelfde regeling 
en met de bedoeling om mensen met een laag inkomen 
een extra handje te helpen. 

Voorwaarden van een 
individuele inkomenstoeslag 

Hoewel de voorwaarden per gemeente dus iets anders 
kunnen zijn, kan het de moeite waard zijn om te kijken of 
je ervoor in aanmerking komt. Er is een aantal regels 
waaraan je moet voldoen. Dit gold toen voor de 
langdurigheidstoeslag ook: 

· Je woont in de gemeente waar je de toeslag wil 
aanvragen 

· Je staat in het GBA (Gemeentelijke 
Basisadministratie Persoonsgegevens) 
ingeschreven in de gemeente waar je de toeslag wil 
aanvragen 

· Je bent geen student 
· Je bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd (66+) 
· Je voldoet aan de vereiste periode waarin je een 

laag inkomen hebt en waarbij je maximaal 110% 
van de bijstandsnorm aan inkomen hebt (Bij de ene 
gemeente is dat drie jaar, bij de andere vijf, dat 
kan verschillen) 
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De situatie blijft zo 

Je hebt geen kans op inkomensverhoging ook al heb je dat 
wel geprobeerd. Dat is ook een van de voorwaarden om 
de toeslag te krijgen. Je moet in ieder geval je best doen 
om je inkomen zelf te verhogen. Lukt dat niet, kom je in 
aanmerking voor deze toeslag. De situatie waarin je nu zit, 
zal hoogstwaarschijnlijk nog een langere tijd aanhouden. 
Heb je zicht op een positieve verandering in je financiële 
situatie binnen een korte tijd, kan het zijn dat de toeslag 
niet wordt toegekend. Bijvoorbeeld als je een opleiding 
hebt gevolgd en je kans hebt om daar een baan in te 
vinden. 

Hoogte van de toeslag 

De hoogte van deze individuele inkomenstoeslag hangt van een paar 
dingen af. De leefsituatie waarin je verkeert, bepaalt de hoogte van de 
toeslag. Bijvoorbeeld of je alleen bent, alleenstaande ouder bent en of 
je kinderen al dan niet in huis wonen. De hoogte van de toeslag is 
afhankelijk van de gemeente waar de aanvrager woont. 

Waarvoor is de toeslag bedoeld? 

Het bedrag dat je krijgt als je de toeslag ontvangt mag je zelf vrij 
besteden. Het is bedoeld als extraatje om het leven wat makkelijker te 
maken. Voor grotere uitgaven zoals een koelkast, eettafel, 
wasmachine of een bankstel. Het bedrag is dus bedoeld voor grotere 
uitgaven die lastig te doen zijn als je een standaard laag inkomen hebt 
en niet echt kan sparen voor dit soort uitgaven. Je kan het bedrag 
echter zelf uitgeven. De gemeente gaat niet checken wat voor 
uitgaven je gedaan hebt met het geld. De toeslag is voor iedereen vrij 
te besteden. 
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Meedoen-voorziening, Gemeente Veldhoven 

Welke kosten worden vergoed? 
· Deelname activiteiten: u kunt bijvoorbeeld lid 

worden van een sportvereniging, zwemmen bij City 
Sport Veldhoven of een avondje uitgaan bij theater 
De Schalm. In de bijlage bij het 
aanvraagformulier (PDF, 141.0 kB) staat welke 
organisaties/verenigingen meedoen en wat precies 
wordt vergoed. De gemeente betaalt de kosten 
rechtstreeks aan de organisatie. Er wordt één 
activiteit per persoon vergoed 

Voorwaarden 
· U bent ouder dan 18 jaar 
· U heeft een inkomen lager dan 120% van de 

bijstandsnorm. Woont u in een inrichting op basis 
van de Wet langdurige zorg, dan geldt voor u een 
andere inkomensgrens. Informeer bij de gemeente 

· U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u 
voor deze tegemoetkoming mag hebben 

· Voor bijdragen aan activiteiten voor schoolgaande 
kinderen kunt u terecht bij Stichting Leergeld 

· U kunt op de website van de gemeente Veldhoven 
terecht om hier de benodigde informatie en aanvraag 
te downloaden. 
Voor de KBO geldt de onderstaande regel. 
 

o KBO Kring Veldhoven 1 jaar contributie en 
daarnaast de eigen bijdrage van 2 (halve) 
dagreizen en de eigen bijdrage van diverse 
activiteiten worden vergoed. 

o Voor meer informatie heirover neem contact op 
met 
Ad van Amelsfort Leden administratie KBO 
Veldhoven-dorp 

§ Wij zullen altijd met de grootste discretie 
Uw zaken behandelen. 
 

Mvrgr 
Ad Michielsen 
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Misschien is dit voor U een mooie gelegenheid om hier Uw 
advertentie te plaatsen 

Wanneer interesse neem contact op met 

Ad van Amelsfort 

kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
 

Misschien is dit voor U 
een mooie gelegenheid 
om hier Uw advertentie 

te plaatsen 
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 KOERSBALLEN 
Beste Mensen, 

Het koersballen is een leuke bezigheid op elke maandagmiddag 
van 13.30 uur tot 16.30 uur tijdens de spellenmiddag. 

Een gezellige middag om elkaar te ontmoeten met daarbij het sa-
men koersballen dat door iedereen kan worden gedaan. 

Gezien het verloop van spelers zijn er op dit moment nog zeker 
plaats voor extra personen. 

Of kom gewoon op maandagmiddag eens kijken hoe gezellig het 
is en speel een potje mee. 

Wanneer je interesse hebt om mee te doen   

neem dan contact op met Cor van Eekert  

Telefoon 06-23333479 

 

 

Fietsen  i.s.m. Meerveldhoven 

6 oktober 

GROTE route +/- 50 km. Vertrek 10.45 

Klompen route via Liempde 

13 oktober. 

Weebosch H. Gerardus 

Vertrek 09.00 uur. 

Na H. Mis gratis ERWTENSOEP in 

Clubhuis T ’Sant Witrijtseweg 9 

Dit is de laatste fietstocht van dit jaar. 

Volgende in April 2023. 

 

De Fietscommissie. 

Groet en fijne tochten toegewenst. 

Piet Kemp  tel 06-30044961 
Leo van Keulen tel 040-2539567 
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Cursus omgaan met een computer  (windows 10) voor 
beginners 
 

Door omstandigheden is deze cursus uitgesteld, maar in november gaan we definitief 
van start met deze cursus. De cursus is voor beginners, er is geen voorkennis nodig, 
Een een eigen pc of laptop is niet nodig, iedere 
cursist krijgt tijdens de lessen de beschikking over 
een laptop van de KBO. De cursus wordt gehouden 
in de Genderzaal van Gemeenschapshuis den 
Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven en bestaat uit 
10 lesmiddagen van 2 uur met een pauze van ca 15 
minuten. Om u veel persoonlijke aandacht te geven uit maximaal 6 cursisten. 

Wat gaat u allemaal leren: 

· Waaruit bestaat een computer / laptop en welke andere computers bestaan er 
nog meer oa Ipad, Android tablet, Chrome ook en smartphones. 

· Hoe gebruik ik een toetsenbord en muis. 
· Leren omgaan met Windows (10 ). 
· Tekstverwerken met Wordpad. 
· E-mailen. 
· Surfen op internet. 
· Bestanden bewaren, eventueel op Usb-sticks of andere opslag mogelijkheden. 
· Media. 
· Onder voorbehoud komt ook internetbankieren nog aan de orde. 

Aanvang: 
De cursus zal starten op woensdag 2 november van 13.30 tot 
16.00 uur. De overige dagen zijn 9/11; 16-11; 23/11; 30/11; 
7/12; 14/12; 21/12; 4/1/2023 en 11/1 2013. 
Kosten: 
€ 40 per cursist voor de gehele cursus. U moet wel lid zijn van 
de KBO. 
Verder moet de cursist vanaf de vierde lesmiddag kunnen 
beschikken over een usb-stick. Deze zijn eventueel via de cursusleider tegen kostprijs ( 
ca 10 euro ) te bestellen. 
Aanmelden: 
Heeft u belangstelling dan kunt zich tot en met 25 oktober 2022 schriftelijk opgeven 
bij Frans Dijkhoff, Abdijtuinen 146, 5504ET Veldhoven of op cckbovhv@gmail.com. 
Let op, er is plaats voor maximaal 6 cursisten, dus wie het eerst komt die het eerst 
maalt. 
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deze OR-code Scan met uw tablet of smartphone om onze  

website te bezoeken of bezoek de website via : 

https://www.kbo-veldhoven.nl/ 

Raadpleeg voor het doorgaan van de activiteiten onze website 

Nieuws uit het Computerc@fé.  

Het Computerc@fé is weer open. U kunt daar weer te-
recht met al uw vragen over uw computer, laptop, 
smartphone, IPad en IPhone. Het Computerc@fé is 
open op de tweede en vierde dinsdag van de maand tel-
kens van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

In dringende gevallen kunt U altijd contact opnemen 
met; cckbovhv@gmail.com. 

Mvrgr 

Frans Dijkhoff 
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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, Sondervick (5%)  

- Daniëlle’s Kniphuis, Kruisstraat 70A (10%) 
 (Alleen op Donderdag) 

- Dürlinger Schoenen, Citycentrum (10%) 
     - Prinsen Tools & Techniek (5%   
     - Optiek Verhoeven (10% op een complete bril)  

- Verhoeven hoor comfort: bij aankoop van een hoortoestel 
   kunt u een Hoor Comfortplan afsluiten en krijgt u 10% 
   korting op dit plan 

     - VergroThuiszorgwinkel  Kastelenplein (10%) 
     - Tuincentrum Groenrijk (5%)  
     - Hedo, Computer benodigdheden Burg.van Hoofflaan 95a     
        (5%) 
      -Woninginrichting Sweere, Waalre (5-10%    
      - Frans Jansen, Waalre (€ 2,50 korting omzetten            
        videobanden in Dvd’s                       
      -De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92 C Veldhoven (10%)                               
     -Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid  
         (alleen bij Sanitair) (10%)  
      Isero (voorheen v.d. Winkel) Hurksestraat 20b Eindhoven 
 (15%) (uitgezonderd Elec mach. en accu gereedschap) 
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INFORMATIE-ADRESSEN 

Website:    www.kbo-veldhoven.nl 

E-mail:    kbo-veldhoven-dorp@leaweb.nl 
 

Voorzitter:  Hr. Gerard de Wilt, De Dam 11 

      5504 TC Veldhoven tel. 040-253.52.05 

     E-mail: gamdewilt@kpnmail.nl 
 
Secretariaat:    Hr. Ad Michielsen, Pegbroekenlaan 36  

     5504 MN Veldhoven tel. 040-253.57.33 

       E-mail: aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl 

 
Penningmeester: Hr. Kees Joosten, Rijenburg 78 

      5501 LD Veldhoven tel. 040-2543898 

      E-mail: chmmejoosten@onsbrabantnet.nl 

     Contributie € 25,- p.p. per jaar.  
    Bankreknr. KBO Veldhoven    
     nr. NL68RABO0153698047 
 
Ledenadm.:  Hr. Ad van Amelsfort, Abdijtuinen 153 

    5504 ET Veldhoven - tel. 06-14123868 
      Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december  
    bij Ad van Amelsfort. 

Parochie:   Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 18 

    5503 CW Veldhoven, tel. 040-253.22.31   

Pastores:   F. As, pastoor,  tel. 040-282.70,68 

Kapellen:   H. CaeciliaKerk, Dorpstraat 18                                        

     St. Jan de Doper, Oerle 
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OUDERENADVISEURS KBO KRING VELDHOVEN 

 

Veldhoven-dorp, Zonderwijk, ’t Look   

Dhr. G. de Wilt  De Dam 11  040-253.52.05 

Meerveldhoven/d’Ekker 

?????? 

Heikant/de Kelen 

Dhr. H. Bukkems  Zandzegge 45  06-300.823.32.  

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  040-787.35.18 

CLIENTËNONDERSTEUNERS 

Corry Pollemans               06-20624306  

Alien Kikkert–Heutink             040-253.61.38 
  

BELASTINGINVULHULPEN  

 

Dhr. H. Bukkems  Zandzegge 45  06-300.823.32.  

Dhr. E. Colnot  Berg 80   040-254.05.97 

Dhr. R. v. Lisdonk Biezenkuilen 90 06-196.656.12 

Dhr. H. Hoffard  Bovenhei 66  040-254.42.59 

Dhr.  H. Louwers  Heuvel 42   06-230.341.32 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13  06-111.656.48 

Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5  040-251.03.40 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  040-787.35.18 


