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De uitgave van dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt door  

onze adverteerders. 

       

 Aan de web-site wordt gewerkt. 

Ik hoop dat hij bij de volgende uitgave in de lucht is. 

     

        

                                                          Jaargang 29                                                                                                                  



2 

 

  2 .     Inhoudsopgave 

  3/4   adressen bestuursleden, bodes etc 

  5.    van de redactie 

  6.    van de voorzitter 

  7     wat korte berichtjes 

  8/9  waarom? 

10/11 advertenties 

12/13 jarigen in nov. en dec. 

14/15 advertenties 

16/17 oproep tot behoud kerktoren D’Ekker 

 18     activiteiten de Ligt 

 19     oproep voor line-dance 

20/21 tijd voor feestjes 

22/23 wensen en berichtjes 

  24    oproep voor een breiclub 

  25    nieuws van de penningmeester 

26/27 jubilarissen 

28/29 prijspuzzel 

  30    oproep nieuwe bestuursleden/winnaar prijs- 

          puzzel 

   31   gedicht Lies Schoofs 

32/33 advertenties 

   34   weekprogramma  Sentrum 70 

   35   rijbewijskeuringen in Veldhoven 

   36   fijne feestdagen gewenst 

   37   maaltijden thuis bezorgd via Swove 

   38   korting op de ledenpas 

39/40 informatie adressen 

 



3 

 

 

 

 

 

  

K.B.O. MEERVELDHOVEN  - D’EKKER  -  Opgericht 2 Mei 1955 

Secretariaat: BOEKWEITSTRAAT 1          K.v.K. 17 12 04 38 

IBAN NR.: NL73 RABO 0153 6688 57 

Redactieadres: Don Boscostraat 70  5503 BT Veldhoven.      

BESTUUR 
Voorzitter 

P. Hermsen      Van Vroonhovenlaan 34 5503CP Veldhoven 

Telefoon : 06-30931591   E-mail: pmmhermsen202@kpnmail.nl 

Secretaris: 

J. van Rooij      Boekweitstraat 1  5503XP Veldhoven 

Telefoon: 06-15284534  E-mail:  jcmvanrooij@onsbrabantnet.nl 

Penningmeester: 

H. Louwers    Heuvel 42   5502AK Veldhoven 

Telefoon:  06-23034132  E-mail : hlouw@kpnmail.nl 

2e penningmeester: 

L. van Keulen     Broekweg 26   5503GE Veldhoven 

Telefoon: 2539567      E-mail: lpcvankeulen@onsbrabantnet.nl 

Vice-voorzitter: 

S. Reniers   De Witstraat 8  5503XT Veldhoven 

Telefoon: 2538417   E-mail: cgccreniers@onsbrabantnet.nl 

Overige bestuursleden: 

 L. Jansen                 Hendrikdreef 5  5503JR Veldhoven 

Telefoon: 06-16663068  E-mail: liajansen6@upcmail.nl 

Corrie Bakkers                      Don Boscostraat 70            5503BT          Veldhoven 

Telefoon: 06-12510023                   E-mail: corriebakkers@gmail.com 

 

EXTRA TAKEN BESTUURSLEDEN: 
Ledenmutaties   - Pieter Hermsen 

Ledenadministratie   - Hans Louwers 

Bode  - Fietstochten  - Leo van Keulen 

Reiscommissie -  Fietstochten - Stan Reniers 

Kienen - Reiscommissie / Activiteiten /       

bezoek  Kring-vergaderingen    Lia  Jansen 

Redactie Meedenker                        -         Corrie Bakkers 

BEZORGEN ATTENTIES BIJ ZIEKTE ETC. 

N. Denissen    Hermannistraat 25  5503CC Veldhoven 

Telefoon: 8429417    E-mail: n.denissen@outlook.com 

 

SECRETARIAAT K.B.O.   E-mail: kbomeerveldhovendekker@hotmail.com 

 

ONTMOETINGSCENTR.DE LIGT   E-mail:: ligt.ontmoetingscentrum@planet.nl 



4 

 

BODES: 

1. S. Spoelstra         Mariaoord 29    5503DD     Veldhoven    

    Telefoon: 2532659  E-mail:  sjoerdtoosspoelstra@gmail.com 

 

2. H. van Laarhoven       Sagenstraat 11  5503ET     Veldhoven 

   Telefoon: 2531021  E-mail: hjjvanlaarhoven@onsbrabantnet.nl 

 

3. L. van Keulen                     Broekweg 26 .    5503GE        Veldhoven 

    Telefoon: 2539567  E-mail: lpcvankeulen@onsbrabantnet.nl 

 

4. A. Sprengers        Oude Kerkhof 11. 5503TG    Veldhoven 

    Telefoon: 2538138  E-mail: a.sprengers@onsbrabantnet.nl 

 

5. H. Louwers        Heuvel 5502 AK                  Veldhoven 

   Telefoon: 06-23034132   E-mail : hlouw@kpnmail.nl 

 

6. J. Ubachs              Stulp 29 .5502VM                 Veldhoven                                      

    Telefoon: 2013575  E-mail: jwaubachs@onsbrabantnet.nl 

 

7   I. Groenen-de Greef         Kerktorenstraat 38 .5503PC   Veldhoven 
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############################################################ 

Helaas  geen bezoek aan de breifabriek . 

Ook deze reis kan dit jaar niet doorgaan. 

De volgende is, indien dan mogelijk, op 

17 maart 2021 gepland. 
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Van de redactie. 

Ook in deze uitgave staan weer verschillende afmeldingen van 

activiteiten  

Maar er is gelukkig ook plaats voor een nieuwe club!! 

Zie pag.24. 

Wat nog steeds door gaat is het kienen op di. en za. middag. 

De Line-dance en koersbal gaan ook gewoon door, omdat dit 

groepen zijn van minder dan 30 personen. 

Wat ook heel leuk was, waren de feestjes bij de koersbal en de 

100e verjaardag van mevr. Aarts. Zie pag.20/21. 

De jubilarissen zijn in het zonnetje gezet. Of te wel in de bloe-

metjes.  

Bij alle activiteiten  kan alleen koffie en thee geserveerd worden, 

omdat het bargedeelte van de Ligt gesloten moet blijven. 

Graag jullie aandacht voor het pleidooi van Cor v.d. Wildenberg 

voor het behoud van de kerktoren in D’Ekker. 

                                                 

                                                 Corrie Bakkers.        

########################################### 

Het kringbestuur van KBO Veldhoven laat weten 

dat de kerst dagtocht van dit jaar en de meerdaag-

se bustocht van 2021 niet door gaan. 
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Van de voorzitter. 
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AANLEVEREN  KOPIJ . 
 

Kopij voor het volgende boekje moet u vóór 1 dec. 2020 in 

de oranje bus in De Ligt  stoppen of afgeven op het redactie-

adres. 

Hebt u een ontroerend gedicht, een handige tip, een leuke 

grap, een spannende puzzel, een lekker recept of een aardige  

wetenswaardigheid? 

Stuur uw bijdrage dan naar de redactie en wie weet vindt u uw 

bijdrage in dit boekje terug. 

De redactie behoudt zich het recht  om een artikel in te korten 

of niet te plaatsen. 

__________________________________________________ 

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk 

te gebeuren met inlevering van het ledenpasje 

  

Nieuw lid. 

             Mevrouw Jeanne Kreijveld - Rommelen. 
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Waarom?  

Een paar dagen nadat het zilveren jubileum van het koersballen 

gevierd werd, was ik welkom bij Ella van Laarhoven. Sinds mei 

van dit jaar is zij de coördinator van deze sport die door onge-

veer 24 KBO leden wordt uitgeoefend in de zaal van de Ligt. 

Vanwege de coronaregels is het wel iets minder gezellig gewor-

den, afstand houden wordt hier goed nageleefd, maar de leden 

zijn blij dat het spel nog gespeeld kan worden. 

Waarom heeft ze, gezien haar leeftijd en wat lichamelijke be-

perkingen, ja gezegd op de vraag of ze deze taak op zich wilde 

nemen? Omdat ik haar en haar man ken als zeer betrokken vrij-

willigers, verraste haar antwoord mij niet, maar de formulering 

daarvan was heel treffend:  

Dit moet iemand doen; als niemand iets doet voor anderen, ge-

beurt er niets, als er geen vrijwilligers zijn, kan er niets meer tot 

stand komen in een gemeenschap.  

Vanwege deze instelling is het moeilijk voor haar om nee te 

zeggen als er hulp wordt gevraagd. Haar leven in de laatste 50 

jaar is daarom, naast haar zorg voor haar gezin, goed gevuld 

geweest en nog verveelt ze zich echt niet. Met wat andere men-

sen roept zij vaak de cijfers af bij het KBO kienen; eerder deed 

ze dat ook voor de harmonie. Ze is 40 jaar lid geweest van het 

parochiële Dameskoor, dat vele jaren drie tot vier keer per week 

in de kerk te horen was en waarvan ze jaren lang secretaresse 

was. Ze zorgde o.a. voor het drukwerk en was verantwoordelijk 

voor de lief- en leedgroep. 

In haar vrije tijd tenniste ze en was ze lid van een volksdans-
groep, die regelmatig optrad, ook met buitenlandse dansen 
(o.a. Hongaarse en Bulgaarse) waarvoor er dan de bijbehoren-
de  klederdrachten gedragen werden. Volksdansen houdt meer 
in dan alleen bewegen vertelt Ella verder, het is een samenspel 
van bewegen, denken en doen. Door de verschillende passen 
moeten de hersenen constant werken, wat zeker een goede 



9 

 

 
goede bezigheid is voor wat oudere mensen. Helaas is het 
dansen voor haar voorbij, maar met puzzelen houdt zij haar 
hersens toch op peil. 

Ella is nog steeds een bezige bij, die haar tijd goed gevuld 

weet. 

Ik heb bewondering voor haar en ook voor haar man, een 

uniek echtpaar dat, zonder daarover “op te scheppen” aan-

dacht voor  medemensen en maatschappij, hoog in het  

vaandel heeft staan.   

              

 
Lies Schoofs 
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Dit zijn onze jarigen 

in de maand november. 
 
Mevrouw C. Bakkers 

Mevrouw S. Beerens- 

  van der Veen 

De heer   H. Beumer 

Mevrouw M. van de Boogaard-

  van Gemert 

De Heer  T. Bressers 

Mevrouw M. van den Broek- 

  van Vlierberghe 

De Heer  W. Deckers 

Mevrouw W. Diepens-Crooijmans 

De heer   C. Hampe 

Mevrouw M. Hesemans-Bijnen 

Mevrouw N. Huijbers-v.d. Rijt  

Mevrouw  S. Huisman-Beekx  

Mevrouw A. Van Kempen- 

  v.d..Berg 

De heer  H. Lathouwers 

Mevrouw M. Mulders-Bakker 

Mevrouw E. van Piere-Hobbelen 

Mevrouw J. Pomp 

De heer   H. van Roosmalen 

Mevrouw A. Smits-Diepens 

Mevrouw A. van Straten-Faasen 

Mevrouw M. Tiersma-Tempelaars 

De Heer  J. Ubachs 

Mevrouw M. van der Velden- 

        v.d. Berg 

De heer B. Weemers 
Mevrouw J. Weemers-Reemers 

Mevrouw A. v.d. Weijden 

Mevrouw N. van Zon-Baetsen 
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En deze  in december 

Mevrouw A. Bekers-Nouwens 

De heer   P. Beukeboom 

Mevrouw P. v.d. Broek-v.d. Looy 

Mevrouw H. Crooymans- 

  van Hooff 

Mevrouw A. Dankers 

De Heer  G. Donkers 

De heer J. Graus   

Mevrouw E. ten Haaf 

Mevrouw S. Heinemans-Manders 

Mevrouw J.W.J. Hendriks- 

  Teigeler 

Mevrouw H. Hendrix-Diepens 

De Heer  B. Hermsen 

Mevrouw M. de Jong-Brugmans 

Mevrouw E. van Keulen- 

  van Eeten 

Mevrouw M. Kleiweg- 

  van den Berg 

Mevrouw D. Klomp– Lamers 

Mevrouw  A. Kreijveld-Rommelse 

Mevrouw C. van der Kwast 

De Heer  L.Loijen 

De Heer  P. van Loon 

Mevrouw W. Louwers-van Hees 

Mevrouw H. Nouwens-de Wit 

Mevrouw H. Oosterbosch- 

  van Dooren 

Mevrouw  H. Pijnenburg-de Vaan 

De Heer   R. Pon 

Mevrouw C. Rijntjes-Timmering 

iMevrouw C. Sengers-Braken 

Mevrouw M. Tegelaers-Vastré 

 

 

Mevrouw C. Verhoeven-Kijzers 

Mevrouw G. de Vries 

Mevrouw M. van Weijden- 

  Timmers. 

 

 

 

 

 

Wij wensen hen allen 

een fijne verjaardag. 
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Oproep voor actie om de kerktoren in  

d’Ekker te behouden.  

Wij, de werkgroep ’Red de toren’ van Wijkplatform 

dEkker, zijn ongerust dat onze toren aan de Burge-

meester van Hoofflaan niet behouden blijft. Het gaat 

zeer doen als deze gaat verdwijnen. Ik ben een van de 

ouderen uit onze werkgroep. ‘ 

Onze familie woonde tijdens het ontstaan van de wijk 

d’Ekker al in Veldhoven. Ik ben bijna 87 jaar en ik 

groeide op aan de Pietershoek (nu  Armehoefstraat).  

Ik was lid van de verkenners en van de toneelgroep 

Meerveldhovens toneel, en de KAJ. Pastoor Geurts 

was in mijn jonge tijd kapelaan in de  

 Lambertusparochie (nu Christus Koning). Wij waren 

zeer begaan met deze sympathieke man, die later de 

bouwpastoor werd van de nieuwe parochie H. Jozef 

werkman in D’Ekker.  

We hebben ons als verkenners (voortrekkers) ingezet 

om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor deze 

nieuwe parochie; we hebben nog meegedaan bij de 

radio van Johan Bodegraven, waar we tijdens een quiz 

geld verdienden voor ons pastoorke Geurts. 

 Als toneelclub gingen we de hele Kempen door om 

bijdragen te verzamelen voor hem. In die tijd bestond 

ook al de KBO (het heette toen anders), Huub  

Zeilmans was de voorzitter.  
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Er werd steeds vergaderd aan de Pietershoek 22, bij 

Betje van den Wildenberg (ons moeder). Ik weet nog 

dat het eerste bedrag dat ze van Drees trokken (heet 

nu AOW) aan pastoor Geurts werd afgedragen. Daar-

om doet mij de gedachte, als de toren er niet meer zou 

zijn en vele andere in D’Ekker pijn. Torens zijn herken-

ningspunten van de wijk, die mag men nooit laten ver-

dwijnen. 

 Daarom vraag ik, samen met Jo de Waal, 

lid van de KBO Meerveldhoven D’Ekker en 

lid van het wijkplatform D’Ekker, uw steun 

om mede in verzet te komen. 

 Het Historisch Erfgoed Veldhoven is ook in 

beweging gekomen tegen deze dreiging. 

 

 Namens Wijkplatform D’Ekker en de werk-

groep ’Red de toren’, Cor van den Wilden-

berg Van Eijkstraat 2, D’Ekker  
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Ook in coronatijd is er ruimte voor kleine feestjes. 

Zoals het 25 jarig jubileum van de koersbal op vrijdagmiddag  

25 februari.  

Koffie met gebak, op gepaste afstand en toch lekker. 
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En mevrouw Aarts vierde haar 100ste verjaardag! 
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Het bestuur van de KBO  

Meerveldhoven– D´Ekker wenst leden,  

adverteerders en medewerkers een  

gezond en coronavrij 2021 toe, zodat we er 

 weer lekker op uit kunnen! 
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Helaas zijn we genoodzaakt om dit jaar de Sint 

en Kerstvieringen ook niet door te laten gaan. 

Maar we zullen wel zorgen voor een leuke  

attentie die bij u bezorgd zal worden, zodat er 

toch iets feestelijks gebeurt. 

###################################### 

De redactie van de Meedenker gaat tussentijdse  

berichtgeving via de computer invoeren onder de titel: 

Nieuwsflits 

KBO  Meerveldhoven D´Ekker.   
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Wie heeft er zin om met een clubje mensen gezellig 

te breien/ haken voor een goed doel? 

Ik denk dat er nog wel dames zijn bij onze kbo die 

graag breien en haken, maar niet weten waar ze er 

mee moeten blijven?  

Nou ken ik een paar mensen die dit via een stichting 

graag naar Gambia en Roemenië sturen, waar men er 

erg blij mee zal zijn. 

We willen hiermee gaan starten bij minimaal 10 aan-

meldingen en dat op de dinsdagmorgen in de Ligt, 

van 9.00-12.00 uur. Wij vragen van u een bijdrage van 

€1,50 per morgen voor de te maken onkosten. 

Dus, wilt u mee doen ? 

Bel naar Corrie Bakkers op nr. 06-12510023. 

Heeft u resten breigaren, naalden en patroonboekje 

die u kwijt wilt? 

Lever dit in bij de Ligt en hopelijk wordt er iets moois 

van gemaakt ! 
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Incasso contributie voor 2021. 
 
KBO Brabant heeft de contributie met € 1,00 verhoogd 
en daarom zijn wij genoodzaakt deze verhoging ook 
aan u door te berekenen. 
 
De contributie voor 2021 bedraagt daarom € 26,00 
voor leden en € 13,00 voor gastleden (deze betalen € 
26,00 bij de eigen afdeling). 
Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven 
(99%) wordt de contributie op 25 januari 2021 geïncas-
seerd.  
Leden zonder machtiging kunnen tot 25 januari 2021 
zelf de contributie overmaken. Na die datum wordt er € 
1,00 extra aan kosten gerekend. 
Let op! Diverse leden hebben een machtiging afgege-
ven en betalen de contributie ook zelf. Contributie die 
na 15 januari 2019 wordt bijgeschreven op onze reke-
ning kan ik NIET meer verwerken in de incasso-batch. 
Bij terugbetalen zal er dan € 1,00 aan administratie-
kosten worden ingehouden. 
 
Hans Louwers 
Penningmeester 
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Onze jubilarissen. 
 

Op 20 okt. heeft het bestuur de jubilarissen  van 25  

en 30 jaar lidmaatschap in de bloemetjes gezet. 

Helaas waren niet alle genodigden aanwezig vanwege 

de corona. 

Na een woordje door de voorzitter kregen allen de 

bloemen, oorkonde van KBO Brabant  en een envelop  

met inhoud overhandigd. 

 

Gelukkig was er wel koffie met gebak, een feestborrel  

mocht niet vanwege de corona. 

Ook werd Jos Trommelen voorzien van een lekkere 

fles en een dankjewel van de voorzitter omdat hij stopt 

met zijn taak als web - master bij de KBO. 



27 

 

 



28 

 

 Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 
het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof 
bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 
wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 nu-
mero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 
toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boe-
renbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 
42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijen-
korf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 
59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 
grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troef-
kaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 
watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 pro-
feet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 
ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets 
uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dieren-
mond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 
bedreven 30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 
bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naam-
speldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 
kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 
ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 
65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 
71 laatstleden. 

 

     

P R IJ S P U Z Z E L. 
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OPLOSSING PUZZEL nov-dec 2020 
                                       ( inleveren vóór 1 dec. 2020) 

Oplossing:  
 
………………………………………………………………… 
   

Ingezonden door……………………………………………... 
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Wie wordt onze nieuwe  

Penningmeester/ bestuurslid. 

 Hans Louwers, stelt zich niet meer verkiesbaar voor 

deze bestuurstaak. 

Dus als u denkt  dat dit iets voor u zou kunnen zijn, 

neem contact op met de voorzitter en die vertelt u  

precies wat dit werk inhoudt.  

========================================= 

 

Oplossing prijspuzzel sept.-okt. 

Zomer - zonnewende 

Winnaar is geworden: Theo Bakkers. 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. 
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Hoop  

Gezeten voor het raam kijk ik naar buiten 

En zie de donkere wolken gaan. 

Als door een sterke kracht gedreven 

Die ze niet kunnen weerstaan. 

Ze drijven of ze snellen verder 

Naar een oord, welk zal het zijn? 

Soms lijken ze iet wat onwillig 

Willen blijven, maar hun macht is klein. 

Ik zie een toren die omarmd is met tentakels 

Een boos gezicht, ben ik wel wijs? 

Er komt een berg snel aan gegleden 

De top zowaar bedekt met ijs. 

De wolken, zij weerspiegelen mijn gedachten 

Mijn verlangen naar de tijd weleer 

Waarin geen vrees voor ziekte overheerste 

En we rustig liepen heen en weer. 

O, een helder stuk daar, ik zie het echt hoor. 

Achter de wolken schijnt de zon. 

Een glans van hoop die je moet houden. 

Een kracht van samen, die steeds weer overwon. 
 

Lies Schoofs. 
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Weekagenda wijkgebouw Sentrum’70 

Maandag 

19.30-23.00 uur   Biljarten 55+     Biljartzaal 

Dinsdag 

19.00-23.00 uur  Mondharmonicaclub    Grote zaal 

Woensdag 

 

Donderdagl 

19.30-23.30 uur  Rikken      Grote zaal 

Vrijdag 

14.00-17.00 uur        Rikken 

19.30-23.00 uur  Liederenavond 1e vrijdag vd maand  Grote zaal                     

Zondag                                                                  

12.30-17.00 uur  Voorlopig geen aktiviteiten op zondag. 

11.00-14.00 uur   

HET  PENSEELTJE 

 09.30-12.00 uur           maandag t/m woensdag 

 13.00-16.00 uur  maandag t/m woensdag 

19.15-22.00 uur  maandag, dinsdag en donderdag 

 09.30-12.00 uur    donderdag 

 

 

 

 

E.MAIL: SENRUM70@ONLINE.NL

            

    TEL.: 040-2545494 
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       Rijbewijskeuringen in Veldhoven. 
 

Op vertoon van uw KBO ledenpas krijgt u korting bij de  

volgende artsen: 

 

Veldhoven.   Mevrouw M.G.P.G. Elings 

 Berkt 18  5507 LN  Veldhoven 

 telefoon: 040-2301452 

Afspraken: telefonisch ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Prijs  € 30,00 

 

Via Regelzorg. De heer W. v.d. Pas. 

Keuringsadres in Veldhoven: Dorpshuis D’n Bond           

Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven 

  
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt via de 
website van Regelzorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u 
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt 
u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keu-
ringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring.  
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten 
bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van Regelzorg. 
 
Afspraak maken 
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kan-
tooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau  
088 23 23 300. 
Prijs € 37,50 
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De redactie van de Meedenker wenst u allen  

hele fijne feestdagen. 
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Koelverse maaltijden thuisbezorgd door SWOVE. 
 
Voor onze maaltijden thuisbezorging werken we samen met 
Catering Content uit Westerhoven.  
Zij koken elke dag verse maaltijden die door de vrijwilligers van 
SWOVE warm aangeboden kunnen worden in Veldhoven.  
Vanaf 16 augustus gaan zij nu ook de koelvers maaltijden voor 
SWOVE bereiden. 
Koelvers maaltijden worden na bereiding direct terug gekoeld 
waardoor vitamines, smaak, voedingswaarden, geur en kleur 
behouden blijven.  
De maaltijd bestaat, net zoals de warme maaltijd, uit 3 gangen. 
Als men kiest voor een koelvers maaltijd, is er voor elke dag 
keuze uit menu A en B. 
 
 
Als u interesse heeft of meer wilt weten,  

kunt u tussen  09.00 uur en 12.00 uur 

contact opnemen met 040-2540066. 
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KORTINGEN OP VERTOON VAN UW LEDENPAS 

Baderie Heesakkers, Kapelstr. Zuid 45 ( alleen bij sanitair) 10% 
Verhoeven Optiek               Kapelstraat Zuid 6          10%             
Verhoeven Hoorcomfort ,bij de aanschaf van het hoorcomfort-
plan                                                                                       10% 
Verhoeven Optiek       Citycentrum    10% 
Dürlinger Schoenen       Citycentrum    10% 
Prinsen Tools en Techniek     Kromstraat 37            5%
Daniëlle’s Kniphuis       Ligt 12a  (alleen op do)   10%            
Hedo Computers       Burg.v.Hoofflaan 95A              5% 
Tuincentrum Groenrijk            Polderstraat 17     5%  
ConXions Computers             Meiveld 154             5% 
Bruna Kantoorartikelen          Citycentrum-Passage           5%   
Typo Telecom        Meiveld 80    10% 
Vegro, Thuiszorgwinkel          Kastelenplein 168 Eindh. 10% 
Woningstoffeerderij  Sweere  Waalre                        5-10% 
De Vocht Rolstoelen      Kruisstraat 92 Veldhoven 10% 
Frans Jansen, Waalre  € 2,50 korting bij omzetten videobanden                                                                
In dvd. 

                                             
Was :v.d. Winkel.                                          
Hurksestraat 20b Eindhoven      15% 

Uitgezonderd: elektrische machines en accugereedschap. 
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Informatieadressen. 
   
Algemeen alarmnr. voor politie, 
brandweer en ambulance:112 
 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven 
(SWOVE)  
 
Ouderenadvies, professionnele clienton-
dersteuning, dementie en geheugeninfor-
matiecentrum. 
Specialist voor aandacht en eenzaamheid. 
V.T.Z. vrijwillig terzijde, maaltijden en ver-
voer. 
Overige informatie omtrent welzijn, wonen 
en zorg. 
 
Burgemeester van Hoofflaan 70 
5503 BR Veldhoven 
tel:040-2540066. 
 
 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. 
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  Informatieadressen 
Loket Welzijn Wonen Zorg      WMO      Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven, tel:258  44 55 
Maatschappelijk Werk Veldhoven         (Lumens) 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 219 33 00 
Cordaad Welzijn,   Vrijwilligersbureau 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 253 67 89 
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, telefoon  253 99  59 
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. Telefoon 249 99 99 
(van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak) 
Woningstichting “Woonbedrijf” 
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, telefoon  243 43  43 
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur 
 Verzorging en verpleging: 
ZuidZorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 230 84 08 
Oktober (RSZK) Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-245 77 95 . 
Voor meer andere zorgorganisaties contact opnemen met ge-
meente: tel: 2584455.   
Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 
Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortij-
den. (op werkdagen geopend van 17.00 tot 08.00 uur, in het 
weekend en op feestdagen de hele dag geopend)                  
Altijd van te voren bellen.  
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, telefoon   0900-123 20 24 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, Postbus 7777, 5500MB Veldhoven, tel. 888 80 00 
Ontmoetingscentrum De Ligt 
Ligt 157, 5503 CA  Veldhoven. Telefoon 254 78 26 
 
 








