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Van de redactie. 

 
Als eerste wil ik u allen een gezond, gezellig en vrij 2021 toe-

wensen. En dan vooral de vrijheid om weer te kunnen gaan en 

staan waar we willen, zodat de KBO  kan gaan plannen en re-

gelen om het leven  van de leden weer inhoud te geven op de 

manier die we zelf willen. 

 

Verder kan ik u meedelen dat er een nieuwe web-master is   

gestart om de web-site van kbo Meerveldhoven - D’Ekker te 

voorzien van de nodige informatie. 

Dus wilt u tussentijdse informatie over onze activiteiten, kijk dan 

geregeld op onze website. 

Www. KBO Meerveldhoven-D'Ekker. Of ga naar: 

Www.deligtveldhoven.nl 

 
Toos Louwers gaf aan, gezien de leeftijd, te willen stoppen met  

al haar activiteiten voor de KBO. 

Zie haar afscheidsbrief op pagina 19. 

Maar er zijn meer bestuurders die er gezien de hoge leeftijd      

en/of  andere activiteiten er mee willen stoppen, zie de oproep 

op pag. 36. 

Ook wil ik hier Henny en Ton Govers bedanken voor hun inzet 

in het afgelopen jaar. Het was zeker niet gemakkelijk om iedere 

keer weer aanpassingen te regelen in De Ligt die voldeden aan 

de coronaregels! 

Bedankt! 

De Ligt is gesloten van 21-12 t/m 03-01-2021. 
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Van de voorzitter. 

 



7 

 

AANLEVEREN  KOPIJ . 
 

Kopij voor het volgende boekje moet u vóór 2 febr. 2021 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 

  

Nieuwe leden: Mevr. Ria Herlings. 

                         Mevr. W. van de Ven. 
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Waarom? 
Na de versoepeling van de coronamaatregelingen, belde ik 

aan bij de familie v.d. Maden. Ik was daar wel eens meer op 

bezoek geweest en had toen de schilderstukken bewonderd 

die Joke maakte. Op vele plekken in huis hingen ze te pronken 

Nu met een bleek zonnetje dat door de ramen van de keuken 

binnen scheen, kwamen ze nog beter tot hun recht. Joke schil-

dert met olieverf waardoor de kleuren stevig neergezet worden 

en ook mooi blijven.  

De onderwerpen zijn veelzijdig: stillevens met voorwerpen die 

een vaste vorm hebben, met kleurig fruit of een combinatie 

daarvan. Het schilderij met een wit/blauw bord daarlangs een 

mandje rode kersen en nog enige losse trosjes zo waarheids-

getrouw weergegeven, maakte een grote indruk op mij. De 

schilderijen met landschappen nodigen je als het ware uit tot 

een lange wandeling. 

Maar ook personen horen tot het werk van Joke, soms zijn ze 

geplaatst in een fantasiewereld, een andere keer speelt  bij-

voorbeeld een hoed de belangrijkste rol. 

Door de variatie in onderwerpen geven de schilderijen aan de 

kamer een vrolijke, warme sfeer.  

De kinderen en kleinkinderen van Joke en Cor hebben alle-

maal een mooie herinnering gekregen, een schilderij van moe-

der of oma is in mijn ogen een kostbaar geschenk.  

Joke schildert al lang, zeker 25-30 jaren. Ze wilde graag 
iets meer van het schilderen weten en ging op een keer 
kijken bij Het Penseeltje en bleef daarna een trouw lid. 
Men kan daar kiezen uit verschillende technieken, schil-
deren met acrylverf, waterverf, olieverf maar ook alleen 
het tekenen hoort bij de mogelijkheden. Deelname is niet 
aan leeftijd gebonden en wat de tijd betreft kan men kie-
zen welk dagdeel het beste uitkomt, waaronder  ook de 
avonduren. 
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Voordat men aan het schilderen begint, is het belangrijk dat 

men eerst door tekeningen te maken, veel leert over  verhou-

dingen en perspectief. Je kunt niet zeggen dat je naar een 

klasje gaat, nee je krijgt begeleiding indien je dat wilt als je ach-

ter de schildersezel staat. Een maal per week is Joke bij Het 

Penseeltje te vinden, maar thuis werkt ze ook aan haar  

creaties.  

Heel jammer dat de jaarlijkse tentoonstelling nu niet kan door-

gaan.   

Joke en Cor, bedankt voor de gastvrijheid, graag kom ik nog 

eens naar het volgende schilderij kijken. 

 

Lies Schoofs  
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Dit zijn onze jarigen 

in de januari 2021 

Mevrouw  G. van Aalderen  - 

    v.d. Schans 

Mevrouw  E .Beikes-Van Nes 

De heer    T. Beurskens 

Mevrouw  H. Boesten-  

    Coppelmans 

Mevrouw  A. van den  Bosch 

Mevrouw  H. Braken-Ooms 

Mevrouw  G. Cardeneo-Pero 

Mevrouw  C. Castelijns 

Mevrouw  H. Couwenberg- 

   Hoppenbrouwers 

Mevrouw  W. Gentenaar- 

             de Visser 

Mevrouw   I. Groenen-de Greef 

Mevrouw  H. Kanen-van der Looy 

Mevrouw  J. Kanen 

De heer   J. van Kleef 

De heer   W. van der Kloet 

De heer   W. Kokke 

Mevrouw  J. Kortlever- 

    van Bruggen 

Mevrouw  C. van de Langenberg 

Mevrouw  M. van Lierop 

Mevrouw  J. van der Linden- 

    Senders 

Mevrouw  G. v.d. Looy-Berings 

Mevrouw  M. Manders-Jansen 

Mevrouw  J. Mehagnoul-Somers 

Mevrouw  G. Minnen-Dingen 

Mevrouw  A v.d. Oever- 

     van Hees                          

 

 

Mevrouw C. Pijnenburg 

De heer   A. van de Rijdt 

De heer    J. van Rooij 

De heer    I . van Rooij    

De Heer   B. Staarink 

Mevrouw  H. Strijbosch -  

  Kleine Kalverhaar 

Mevrouw  J. Telkamp-van Alst 

De heer   L. Theuns 

De Heer   J. v.d.Tillaar 

De heer   P. van de Ven 

De  heer  C. Vennix 

De heer   J. Vercoelen 

De heer   J. Verstappen 

De heer   J. van der Vleuten. 
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En deze  in februari. 
De heer    J. Arens 

Mevrouw  T. Bieshaar- 

      Vaessen 

Mevrouw H. Breeve 

Mevrouw  E. Chamboné- 

       van Gent 

Mevrouw  C. Coehorst 

Mevrouw  H. Daamen- 

  van de Ven 

Mevrouw  N. Denissen 

Mevrouw  M. van Doorn 

De heer    M. van den Eng 

De heer    J. van der Heijden 

Mevrouw  H. van Hoek- 

      van der Meer 

Mevrouw  M. Jansen-Spelbos  

De heer    L. van Keulen 

De heer    A. van Lierop 

Mevrouw  C. Louwers-Loijen 

Mevrouw  W. van Luijt 

De heer    H. Van Nistelrooy 

De heer    P. van de Oetelaar 

Mevrouw  Th. Pril-Jansen 

Mevrouw  T. Saedt-van Bragt             

Mevrouw  P. Sanders - 

      v.d. Boomen     

Mevrouw  M. Sanders- 

         de Backer  

De Heer    P. Smetsers                                      

De heer    S. Spoelstra      

 

 

 

Mevrouw  W. Toolen- 

       van der Stoop     

Mevrouw  H. Verberne- 

      Verwimp     

Mevrouw  J.  Verwimp 

Mevrouw  J.  de Vos. 

 

 

 

Wij wensen U allen een 

fijne verjaardag. 
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VGZ verhoogt collectiviteitskorting voor KBO-leden 

in 2021 

De collectiviteitskorting en voor de leden van KBO-Brabant met 

een aanvullende zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn ver-

hoogd: 

• 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en 

Best (was 10%) 

Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren 

van de volgende voordelen: 

• Tot 32 behandelingen fysiotherapie. 

• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor     

een mantelzorgmakelaar. 

• Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven 

(bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie). 

• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verze-

kerde. 

Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 

5% collectiviteitskorting (was 0%). 

Op dit moment is de premie voor 2021 nog niet bekend. VGZ 

maakt dit op 12 november bekend. 

 

Dit geldt alleen als u via KBO Brabant bij de VGZ 
verzekerd bent. 

Zo niet, kunt u dit t/m eind januari 2021 nog veran-
deren. 
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Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ 

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder 

het collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO

-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indie-

nen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig. 

Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor 
terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het  
formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/  

Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van 
lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij 
VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat 
hierover een uitleg. 
 

Bent u niet digitaal actief?  

Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op 

(073) 644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ

-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in 

en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar 

u toe. 

U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervol-
gens zelf per gewone post in bij VGZ.  

 
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant 
én aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-
lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder een  
aparte declaratie te versturen. 

 

Pas op! Deze aanvraag kunt u pas doen nadat de 
contributie aan de kbo is overgemaakt. 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
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Het bestuur van de KBO  dankt alle leden voor het 

stemmen op onze vereniging. 

Wij zullen het gewonnen bedrag goed besteden. 
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“ Koks Summa verrassen kbo-leden.” 

 

Dit bericht stond  woensdag 2 dec.in het Eindhovens 

Dagblad. Omdat het restaurant van de school gesloten 

is vanwege de corona, konden de koks geen kerst-

lunch voor de ouderen bereiden en opdienen. 

Dus werden deze toch  bereid en aangeboden  

aan leden van de kbo in Veldhoven om er dan maar 

thuis van te genieten. 

Ook enkele leden van onze afdeling werden hier mee 

verrast. Zij hebben genoten van de smakelijke hapjes. 

Met dank aan de koks en begeleiders van het   

Summa-college. 

 

 

Mevr. Corrie  

v.d. Oever  

was blij  

verrast door 

de smakelij-

ke lunch. 
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Steunbetuiging tot behoud van de toren in  

Dékker. 

 

Het bestuur van de KBO afd. Meerveldho-

ven D’Ekker heeft namens vele leden  en 

via een schriftelijk bericht bij de gemeente 

Veldhoven, gepleit voor behoud van “onze” 

toren. 

Wij hopen op een positief resultaat om dit 

stuk cultureel erfgoed in Veldhoven  

te mogen behouden. 

 

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

De line-dance groep op donderdagmiddag is vanwege 

te weinig deelnemers, beïnvloedt door de corona, tot 

nader orde gestopt. 

Wanneer er weer gestart wordt  zullen wij u hierover 

berichten. 
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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. 

Heeft u resten breigaren, naalden en patroonboekjes 

die u kwijt wilt? 

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

van gemaakt ! 

Vul onderstaande strook in en doe deze in de oranje 

brievenbus van de kbo in de hal 

van de Ligt. 

Ik neem  dan contact met u op.  

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

Ja, ik wil meedoen met de breiclub. 

Naam…………………………………. 

 

Tel.nr………………………………….. 
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2020 

Vele dagen, weken, werden stil 

Was ’t maandag, vrijdag, woensdag nog misschien? 

Op het kalenderblad ook niets te zien. 

Zelfs de telefoon bleef soms heel stil. 

 

De buitendeur vaak niet gebruikt in huis. 

Maar één thema leek het op tv 

Iedere zender deed daaraan goed mee. 

Te veel mensen zaten steeds maar 

thuis. 

2021 

Het nieuwe jaar, de wolken lichter 

We ademen weer ruimte in de straat. 

De bloementuin staat straks paraat   

En wordt de afstand tussen mensen dichter! 

 

Zo gaan we weer genieten van het leven.  

Met optimisme als de boventoon. 

We hebben toekomst, ons verdiende loon 

van aandacht, samenwerking met ons velen. 

Lies Schoofs 
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Buslijn 15 komt  (gedeeltelijk) terug. 

 
M.i.v. 03-01-2021 komt buslijn 15 weer door D’Ekker. 

Deze gaat niet  zoals we gewend waren naar het MMC, maar  

draait eerder af naar de Burgemeester van Hoofflaan. 

Zie bijgevoegd kaartje. 

 

Wil je toch naar het MMC, zul je op de Burgemeester van 

Hoofflaan over moeten stappen op lijn 20, die daar nog wel 

naar toe gaat, 

Niet ideaal, maar beter dan niks. 
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P R IJ S P U Z Z E L. 
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OPLOSSING PUZZEL jan.– febr. 
                                       ( inleveren vóór 2 febr. 2021) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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Oplossing Prijspuzzel: 

                   Zonnestralen. 
Winnaar is geworden: Mevr. Joke v. Zwet. 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. 

 

Belastinginvullers. 

Onderstaande personen zijn beschikbaar voor alle  

leden in heel Veldhoven. 

 

Dhr. H. Louwers.        Heuvel 42             06-23034132 

Dhr. H. Bukkems.      Reijenburg 98             2549047    

Dhr. E. Colnot.           Berg 80                      2540597           

Dhr. R. v. Lisdonk.      Biezenkuilen 90  06– 19665612  

Dhr. H Hofland.          Bovenhei 66               2544259 

Dhr. A. Lueb.              Hunnenberg 13          2530230 

Dhr. P. Seuntiëns.      De Geelgieter 5         2510340       

Dhr. T. Tuijtelaars.      Parklaan 83               7873518 
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        Een springtouw liedje uit 1902. 
 

         Ik lag in bed en telde mijn zonden 

        Ik had er zevenendertig gevonden 

        Ik prevelde gauw een acte van berouw 

        Maar heb het toch prettig gevonden. 

 

                      In spin 

                  de hemel in. 

                     Uit spuit 

                   de hemel uit. 
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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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Swove: verdieping bij verlies en rouw…… ER ZIJN! 

De gevolgen van corona zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook 

emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het corona virus zijn 

tol. Mensen zien hun inkomen teruglopen of verdwijnen. 

 Mensen die Covid -19 krijgen of hebben gehad. Mensen die 

rouwen om iemand die is overleden door het virus of in deze tijd 

op een andere manier afscheid hebben moeten nemen van een 

dierbare. 

Welke invloed hebben al deze factoren op mensen? 

De veranderende maatregelingen telkens weer zorgen voor  

onrust, stress en angst! 

Wij (SWOVE) willen graag voor de kwetsbare ouderen in  

Veldhoven  er zijn. 

Wij willen graag met u in gesprek over hoe  verlies en rouw in 

deze tijd voor u voelt. 

Wat wij aan ondersteuning mogelijk kunnen geven naast het feit 

dat wij er zijn? 

Gezien de omstandigheden in corona tijd bespreken we  

samen op welke wijze we hieraan vorm kunnen geven. 

Neem contact op met SWOVE: 040-2540066  

of via mail: C.heijden@swove.nl of A.kasteren@swove.nl  

Voetnoot: 

 6 oktober 2020 is  onlangs het landelijke  project  

Aandacht voor Elkaar “gelanceerd. Vanuit dit landelijk start punt 

gaat SWOVE verder in Veldhoven onder de tekst: 

                                                                 ER ZIJN ! 

mailto:C.heijden@swove.nl
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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.                                        
v.d. Winkel.                             Hurksestraat 20b Eindhoven15% 
Uitgezonderd: elektrische machines en accugereedschap. 
 

CLIENTENONDERSTEUNER 

 

Mevrouw Corrie Pollemans  Cliëntenondersteuner . 

Zij kan  u ondersteunen bij de vragen die ontstaan wanneer u  

een beroep moet  gaan doen op hulp vanuit de Wet  

Maatschappelijke Ondersteuning; kan  met u meedenken  

bij uw contacten met de gemeente of zorginstelling  etc.  

U kunt haar bereiken op telefoon nr. 040 2549643,  

mobiel 06 –20624306  

of per E-mail:  cjmpollemans@gmail.com 
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Informatieadressen. 
   
Algemeen alarmnr. voor politie, 
brandweer en ambulance:112 
 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven 
(SWOVE)  
 
Ouderenadvies, professionnele cliënton-
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 
 
 








