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BODES: 
 

Sjoerd Spoelstra  Mariaoord 29 5503DD Veldhoven

 Telefoon: 040-2532659 

 E-mail: sjoerdtoosspoelstra@gmail.com 

 

Harrie v. Laarhoven  Sagenstraat 11 5503ET Veldhoven 

 Telefoon:  40-2531021 

 E-mail: hjjvanlaarhoven@onsbrabantnet.nl 

 

Leo v. Keulen   Broekweg 26 5503GE Veldhoven 

 Telefoon: 040-2539567 

 E-mail: lpcvankeulen@onsbrabantnet.nl 

 

Albert Sprengers Oude Kerkhof 11 5503TG Veldhoven 

 Telefoon: 040-2538138 

 E-mail: a.sprengers@onsbrabantnet.nl 

 

Hans Louwers   Heuvel 42  5502 AK Veldhoven 

 Telefoon: 06-23034132 

 E-mail:  hlouw@kpnmail.nl 

 

6. Jan Ubachs   Stulp 29  5502VM Veldhoven 

 Telefoon: 040-2013575 

 E-mail: jwaubachs@onsbrabantnet.nl 

 

7   Ineke Groenen Kerktorenstraat 38 5503PC Veldhoven 

 Telefoon: 040-2542173 

 E-mail:  g.groenen@csnet.nl 

 

REDACTIE MEEDENKER: 

Corrie  Bakkers  Don Boscostraat 70 5503BT Veldhoven 

 Telefoon: 06-12510023 

 E-mail : corriebakkers@gmail.com 
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Van de redactie. 

Ondanks dat de corona nu nog alle activiteiten dwarsboomt en 

we gewoon niks kunnen organiseren, liggen er genoeg plannen 

klaar voor de zomermaanden 

U kunt zich alvast aanmelden voor de midget-golf in juni, 

zie pagina 21. 

 

Ook de busreizen zijn geregeld. 

 

We willen  een wandelgroep gaan starten, 

Zie pagina 37. 

De fietsroutes zijn al bekend. Zie pagina 36. 

24 oktober staat er  een muziekmiddag gepland. 

Dus, u ziet ,plannen genoeg. Nou moet alleen Rutte nog zeggen 

dat het weer allemaal mag. 

Ook dit jaar heeft het bestuur er voor gekozen om de jaar- 

stukken via de Meedenker aan u voor te leggen. 

En zoals u daarin kan lezen zijn er 2 vacatures in het bestuur, 

die van voorzitter en penningmeester. 

Dus informeer gerust bij de huidige voorzitter naar  de inhoud 

van deze functies. 

Kijk ook eens voor de laatste nieuwtjes op onze web-site. 

kbo-meerveldhoven-d-ekker.nl 

Dus ik zou zeggen, laat jullie gedachten maar eens gaan over 

nieuw te plannen activiteiten en neem contact op met Lia Jansen 

of Corrie Bakkers . Dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. 

                               Met vriendelijke groet, Corrie Bakkers. 
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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: 040-2539567     E-mail: lpcvankeulen@onsbrabantnet.nl 

Vice-voorzitter: 

S. Reniers   De Witstraat 8  5503XT Veldhoven 

Telefoon: 040-2538417  E-mail: cgccreniers@onsbrabantnet.nl 

Overige bestuursleden: 

 L. Jansen      Hendrikdreef 5  5503JR Veldhoven 

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

C. 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. 

Nora Denissen  Hermannistraat 25  5503CC Veldhoven 

Telefoon: 040-8429417   E-mail: n.denissen@outlook.com 

 

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

 

ONTMOETINGSCENTR.DE LIGT  E-mail: info@deligtveldhoven.nl 
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Van de voorzitter. 
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Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk 

te gebeuren met inlevering van het ledenpasje 

Nieuwe leden: 

Mevr. Van Nistelrooy - Bracke 

Mevr. Van der Burgt 

Mevr. M. Thielen 

Hr. en mevr. Van Keulen van der Vleuten 

Hr. en mevr. Van der Linden 
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WAAROM 

Tijdens een van mijn bezoeken aan Bep Hendrickx kwam ons 

gesprek op het vrijwilligerswerk dat nog steeds heel belangrijk is 

in een gemeenschap. Ook zij had, gedurende heel wat jaren, 

daarmee veel ervaring gehad. 

De speeltuin Kabouterdorp  aan de Broekweg speelde daarin 

een grote rol want haar man Jan was hierbij zeer betrokken ge-

weest. De vereniging werd op 5-7-1961 opgericht met als doel:  

de kinderen van Meerveldhoven aan de gevaren van de 

straat te onttrekken en hen een gepaste ontspanningsmo-

gelijkheid te verschaffen. De initiatief nemers waren J. Vos, F. 

Merkelbach en P. Quekel De eerste locatie was aan de 

Broekweg op het terrein bij de VGLO school. Later werd er naar 

de tuin op de hoek Sagenstraat/Lepelkesweg verhuisd en in 

1964 moest er  weer verhuisd worden wegens huizenbouw. Met 

medewerking van de gemeente, ging men naar de huidige loca-

tie aan de Broekweg op een oefenterrein van UNA.. De wijk Ka-

bouterdorp was nog vrij nieuw en zeer kinderrijk, 160 gezinnen 

met een totaal van 400 kinderen, waren al lid.  

De speeltuin opbouwen werd door bestuur en veel  vrijwilligers 

gedaan, een enorme klus, want alle speelwerktuigen en toestel-

len werden door hen zelf gemaakt; alleen de draaimolen werd 

gekocht. Omdat de financiën beperkt waren, werd er door het 

bestuur goed rondgekeken om koopjes te bemachtigen.  

Vaklui uit de buurt op het gebied van timmerwerk, van elektrici-

teit, van laswerk enz. staken allemaal de handen uit de mou-

wen; anderen zorgden voor het sjouwwerk of gingen op stap om 

nieuw materiaal op te halen Het vervoer moest met de fiets ge-

beuren, want een auto was nog zeldzaam 

Het bestuur werd toen gevormd door P. Quekel,  

P. Merkelbach, Jan Hendrickx en Miel Janssens. 

Een speeltuin zonder clubgebouw is niet volledig, dus toog Jan 

naar Eindhoven waar hij wat gebouwtjes wist te staan, 
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die men voordelig over kon nemen. Van de twee huisjes werd 

met vereende krachten één  gebouw gemaakt dat de toepasse-

lijke naam De Paddenstoel kreeg. Via Philips kreeg men tafels 

en stoelen, gordijnen; ook werd er stof gekocht uit de lappen-

mand van de Ploeg in Bergeijk. Bij de opening op 26 okt.1968 

kwam er, mede dankzij goede connecties van Jan, een grote gift 

van het Philips ontspanningscentrum; Kabouterdorp was im-

mers een Philipswijk. 

Nu kon men ook binnen activiteiten organiseren, voor de jeugd 

maar ook voor de ouders, wat nog meer verbondenheid gaf. Er 

kwamen songfestivals, kienen voor jeugd en voor volwassenen; 

muziekavonden, rommelmarkten, hobbyclubs voor kinderen en 

voor volwassenen, dansavonden en zeker een maal per jaar 

een grote feestavond met een bekende band. Men organiseer-

de o.a. droppings, oriëntatieritten en jeu de boules competities, 

bijeenkomsten met carnaval, sinterklaas en met nieuwjaar. 

De tijd is veranderd, na een brand is de speeltuin gemoderni-

seerd en is er voor de veiligheid veel aandacht.  

Men heeft veel te danken aan de mannen die hun vrije tijd ga-

ven om de kinderen een geweldige speelplek te geven. Maar ik 

wil ook zeker aandacht vragen  voor de vrouwen die hun man-

nen op zaterdagmiddag en op andere dagen, meteen na het 

avondeten zagen vertrekken en dan alleen stonden met de  

zorg voor kinderen enz. zij werden in een dankwoord meestal 

niet genoemd!      

De hobbyclubs voor de jeugd zijn gebleven en ook de golfbaan 

mag er wezen. Na veel jaren is er nog steeds een hele mooie 

goed bezochte speeltuin dankzij de vele vrijwilligers van toen, 

maar zeker ook door die van nu.  

Lies Schoofs  
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Dit zijn onze jarige leden 

De heer J. Beelen 

De heer B. van de Braken 

De heer  W. Crooymans 

De heer A. Cortooms 

Mevrouw S. Daniëls-Coolen 

Mevrouw J. Dekkers-Bullens 

Mevrouw W. Dierdorp-Huveneers 

De heer C. Dillen 

De heer J. Dingen 

Mevrouw J. van Eerd-van Boxtel 

De heer J  Geerlings 

Mevrouw L.van Genesen van  

Rijswick 

Mevrouw M. Geurts-Hendriks 

De heer J. van Ham jr. 

Mevrouw   Pvan Hout van  

de Haterd 

De heer H. van Laarhoven 

Mevrouw  H. Lathouwers-Brokke 

Mevrouw W. Liebergen 

Mevrouw E. van der Linden-Aarts 

Mevrouw  N. van der Looij 

Mevrouw  M. Lubbers-Vugt 

Mevrouw H. Maes-Savelsbergh 

Mevrouw T. Meerman-Dirkx 

De Heer J. Mehagnoul 

De heer A. Mennen 

Mevrouw L. v.d. Oetelaar-van Hest 

De heer M. van Rossum 

De heer K. v. Roy 

In maart. 
 

De heer   E. Scharpach 

De heer   A. van der Schoot 

De heer   P. van der Steen 

De heer   A. Teunissen 

Mevrouw G. Teunissen-Hermsen 

Mevrouw A. van Tuyl-van  

de Mierden 

Mevrouw A. Velthuizen-Veringa 

De heer   J. van de Ven 

Mevrouw M. Verberk-Clout 

Mevrouw D. Veulings 

De heer   J. Vogels 

De heer   H. van Vugt 

De heer   R. van der Wiel 

De heer   C. Wouters 

Mevrouw J. van Zwet 
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En deze in april. 
 

De heer W. van Aalst 

Mevrouw C. Beukeboom-Laven 

Mevrouw  E. Bogers–  

   van Berendonk 

Mevrouw I.van de Burgt 

Mevrouw T. Dillen-Dirks 

De heer  B. van Dorp 

Mevrouw A. van Eijk-van der Lin-

den 

De heer   A. van Genesen 

Mevrouw J. Hampe- Coensen 

Mevrouw J. van der Heijden-

Peeters  

Mevrouw C. Jansen 

Mevrouw B. Jonkers-Sanders 

Mevrouw M. Kamphues-Manders  

Mevrouw E. van Kleef-Kerremans 

De heer   H. van der Linden 

De heer   A Meegdes 

Mevrouw J. Meulendijks–  

  v.d. Heuvel 

Mevrouw C. de Meza 

De heer   F. Moolenaar 

Mevrouw J .Mulders-Eeftink 

Mevrouw A Nissen-Schreuder. 

De heer   J. Oerlemans 

Mevrouw N. van den Oetelaar-

Gunst 

Mevrouw A. van den Oetelaar-

  

  Leijsten 

Mevrouw M. van der Palen- 

  v.d. Linden 

De heer   C. Reniers 

 

 

 

Mevrouw J. van Rijsingen-van 

Sebille. 

Mevrouw N.van Rijsingen van 

Luyt 

De heer   A. van Rooij 

Mevrouw  E. Segers-Geven 

Mevrouw M. Sleegers-Strijbos 

Mevrouw C . Staarink 

De heer   J. van Steenis 

Mevrouw M. van Steenis-Verleg 

Mevrouw N. van Stratum-Beerens 

Mevrouw  E. van  Tilburg-van Dijk 

Mevrouw G. Trommelen-de Ko-

ning 

Mevrouw C. den Tuinder- 

  van der  Velden 

De heer    H.Uyl 

Mevrouw  P. Veenhuizen 

De heer   J. ten Veldhuis 

Mevrouw  P. Vennix-Sleegers 

Mevrouw  G. Verhoeven 

Mevrouw  P. v.d. Voort 

Mevrouw  J. de Waal-van Loon 

De heer    H. van der Weijden 

Mevrouw J. van Wordragen-

Verbeek 

 

Prettige  

    Verjaardag! 
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En wie kent deze nog? 

 Ge kant beter zand  

 aan elkaar kneupen, 

 dan een vrouw veranderen. 

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

 Vur één vlooi moette 

 nie  hil oewen buik kapot krabben. 

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

 Mee oew familie moette kermis houwe 

 mee oew buur moette hois haauwe. 

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

 Het zijn lang nie altijd 

 de braofste mensen 

 die de grótste zérk hebben. 
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Waarschuwing voor oplichters bij  

vaccinatie tegen corona. 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team 
Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd een  
gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en 
GGD.  

Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te  
maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld 
voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een  
antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het 
slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu 
wel alvast betaald worden via een digitaal betaalver-
zoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het  
terugbetaalt.  

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om 

mensen geld afhandig te maken.!! 

De coronatest en het vaccin zijn altijd gra-

tis! 
 

Hoe het echt werkt: 

De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of 

vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het coro-

navaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die 

brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de 

GGD om een afspraak te maken. 
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Wie gaat er mee naar de speeltuin? 

Zoals u op pagina 8/9 en hiernaast heeft kunnen lezen, bestaat 

de speeltuin het “Kabouterdorp” dit jaar 60 jaar. 

Zou het nou niet leuk zijn om daar weer eens naar toe te gaan    

en nog eens lekker te speulen? 

Hierbij denk ik dan vooral aan de midgetgolf, maar de schom-

mel is misschien ook nog eens te proberen. 

Het plan is om in de maand juni op maandag-dinsdag of don-

derdagmorgen de speeltuin open te stellen voor ons kbo-ers. 

Als het u iets lijkt om mee te doen, vul dan onderstaande strook 

in en stop deze in de oranje kbo bus in de hal van de Ligt. 

Of ,indien nog gesloten,in de brievenbus van de Ligt. 

Dan gaan we, bij voldoende deelname, verder met organiseren. 

In de volgende Meedenker ziet u dan het resultaat. 

                         Met vriendelijke groet, Corrie Bakkers. 

 

 

 

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

Ja, ik ga graag een paar OCHTENDEN mee naar de  

midget-golf in juni. 

NAAM……………………………………………………... 

Tel nr.  of  e-mailadres…………...……………………… 
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Jaarvergadering 2021 kan geen doorgang vinden 

Door de coronamaatregelen kunnen we ook dit jaar in maart geen 

ledenvergadering houden. Wellicht later in het jaar is het mogelijk 

om dit alsnog te doen. Daarom heeft het bestuur besloten om de 

ledenvergadering vooralsnog  en voorlopig schriftelijk af te werken 

via De Meedenker.  

In deze Meedenker treft u dus aan:  

GEEN notulen jaarvergadering 2020 (deze ging niet door) 

Herdenking van leden die in 2020 zijn overleden, 

Jaarverslag secretaris 2020,  

Bestuurssamenstelling,  

Huldiging jubilarissen 25 jaar en 30 jaar lidmaatschap 

Jaarverslag 2020 penningmeester en begroting 2021 

Bestuursverkiezing: in 2020 aftredend en herkiesbaar waren Lia 

Jansen en Leo van Keulen; het bestuur droeg voor als bestuurslid 

Corrie Bakkers. Alle drie hebben nu zitting in het bestuur 

In 2021 zijn aftredend en herkiesbaar Pieter Hermsen en Joop van 

Rooij. Pieter stelt zich niet meer herkiesbaar als voorzitter bij de 

eerstvolgende fysieke ledenvergadering, Joop van Rooij is herkies-

baar voor bestuurslid. 

U kunt voor 30 maart 2021 reageren op de verkiezing van de be-

stuursleden en uw goed- of afkeuring melden. Daarna worden zij, 

bij geen overwegend bezwaar, beschouwd als gekozen bestuursle-

den voor KBO-Meerveldhoven/D’Ekker voor de komende 3 jaren.  

Als u zich kandidaat wilt stellen voor het bestuur: dient u een 

schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Dit verzoek dient 

vergezeld te zijn van 5 handtekeningen van leden KBO Meerveld-

hoven/D’Ekker en uiterlijk  vóór 30 maart 2021 worden ingediend. 
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ACTIVITEITEN K.B.O. AFDELING MEERVELDHOVEN/ D’EKKER  2020 

     We begonnen in 2020 met 461 leden.  

     35 personen hebben hun lidmaatschap opgezegd 

     24 KBO-leden zijn overleden 

     we konden 18 nieuwe leden inschrijven 

     per 1 januari 2021 was het ledenaantal 420; we lopen dus terug 

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden:  

Pieter Hermsen Voorzitter (als voorzitter niet herkiesbaar) 

Hans Louwers Penningmeester (vacature) 

Joop van Rooij Secretaris (herkiesbaar) 

Leo van Keulen 2e Penningmeester en verdeeladres 

Stan Reniers  2e voorzitter, activiteiten, kringafgevaardigde 

Lia Jansen  kienen, activiteiten, kringafgevaardigde 

Corrie Bakkers Redactie  Meedenker. 

Activiteiten 

Over de activiteiten in 2020 kunnen we kort zijn. Corona gooide 

nogal wat roet in ons KBO eten. We moest diverse activiteiten afbla-

zen zoals bijv.: jaarvergadering, viering koningsdag, de busreizen, 

diverse modeshows, jeu de boules toernooi, koersbaltoernooi, be-

devaart Weebosch, breifabriek, sinterklaasviering, kerstviering. Di-

verse keren ging het kienen, koersbal, line-dance en fietstocht niet 

door vanwege corona en sluiting van De Ligt.  

We hebben ter compensatie wel enkele attenties bij de leden kun-

nen bezorgen dankzij de inzet van o.a. de bodes. Gelukkig kwamen 

de nieuwtjes toch binnen via de Meedenker (ook digitale nieuwflit-

sen) dank zij de redactie o.l.v. van Corrie Bakkers en de ONS en we-

derom dank zij de bodes en anderen. We hebben een nieuwe web-

master: Jos Trommelen is gestopt en Jan Jansen heeft dit overgeno-

men. Wij danken Jos voor de vele jaren als webmaster.  
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      Gestorven in 2020 

Dingen-van Luijtelaar Mevr. 88 jaar oud; gestorven 02-01-2020. 
Heijnen M.A.J. Hr.; 87 jaar oud; gestorven 04-06-2019.Molegraaf  
P. Hr.;78 jaar oud; gestorven 20-01-2020. 
Pilmeyer-van der Velden Mevr.; 87jaar oud; gestorven op 23-01-
2020  
Velden van der A.N. Hr.; 88 jaar oud; gestorven op 04-03-2020 
Koning de-Panjoel M. Mevr.; 77 jaar oud; gestorven op 29-03-
2020 
Savenije Gerard Hr.; 89 jaar oud;  gestorven op18-03-2020 
Stevens Harm Hr.; 94 jaar oud; gestorven op 28-03-2020 
Koning de G.F.C. Hr.; 78 jaar oud; gestorven op 31-03-2020 
Ligt van der–Romijnders M. Mevr.; 91 jaar; gestorven op 15-02-
2020. 
Sleddens J. Hr.; 88 jaar oud; gestorven op 02-04-2020. 
Moosdijk v.d -van Bree Mevr.; 87 jaar; gestorven op  05-04-2020. 
Dirks-van Helmont C. Mevr.; 86 jaar oud; gestorven op 22-04-
2020. 
Peters Hr.; 93 jaar oud; gestorven op 04-06 2020. 
Mennen-Vingerhoets Mevr.; 86 jaar; gestorven op 04-06-2020. 
Schippers G. Hr.; 65 jaar oud; gestorven op 29-06-2020 
Korten-van Zijl H. H. Mevr.; 97 jaar; gestorven op 16-08-2020. 
Hafkamp Mevr.; 26-08-1911?; gestorven op 01-08-2020. 
Verberne L. Hr.; 63 jaar oud; gestorven op 18-09-2020. 
Jonge de-Haak B. Mevr.; 84 jaar oud; gestorven op 25-10-2020 
Schoot v.d.- v. Gemert Mevr.; 90 jaar oud; gestorven op 30-10-
2020. 
Schaminee - Flierman J. Mevr.; 93 jaar; gestorven op 27-10-2020. 
Tillaar van den Jo Hr.; 83 jaar oud; gestorven op 30-12-2020. 
Senders-van der Heyden; 91 jaar oud; gestorven op 25-12-2020.  
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P R IJ S P U Z Z E L. 
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OPLOSSING PUZZEL maart—april 
                                       ( inleveren vóór  6 april  2021) 

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

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

Najaarsstorm. 

Winnaar is geworden: 

May Thielen. 

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 98 040-2549047 

Dhr. E. Colnot Berg 80   040-2540597 

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

Dhr. H. Hofland Bovenhei 66  040-2544259 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13 040-2530230 

Dhr. P. Seuntiëns De Geelgieter 5 040-2510340 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  040-7873518 

Mvr..A.Castelijns Broekweg 216 06-13063289 
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Alles over bewegen voor ouderen in Veldhoven. 
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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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Wie gaat er mee wandelen op dinsdagmorgen? 

Zo gauw het mag van Rutte en het ook veilig is,gezien de  

inentingen,willen we starten met een groep die,onder  

begeleiding, een wandeling van circa 10 km gaat maken. 

Het is de bedoeling dat er gelopen wordt in de buurt van  

Veldhoven zodat er niet te veel tijd gaat zitten om bij een start-

punt te komen.Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn,kunnen 

we een keer bij elkaar komen om te kijken waar de voorkeur 

van een ieder naar uit gaat. 

Dus: vul onderstaande strook in en stop deze in de oranje  

kbo-bus in de hal van de Ligt,of indien nog gesloten, in de brie-

venbus van de Ligt,dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

Corrie Bakkers. 

 

 

 

 

 

Ja ik wil mee gaan wandelen. 

Naam………………………………………………………………… 

tel.nr.  of mailadres…………………………………………………. 
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KORTINGEN OP VERTOON VAN UW LEDENPAS 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid 45  
 (alleen bij sanitair) 10% 
Verhoeven Optiek Kapelstraat Zuid 6 10% 
Verhoeven Hoorcomfort, bij de aanschaf van 
 het hoorcomfortplan 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% 
Isero (was v.d. Winkel) Hurksestraat 20b Eindhoven 15% 
(Uitgezonderd: elektrische machines en accugereedschap) 

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

CLIENTENONDERSTEUNER 

 

Mevrouw Corrie Pollemans   
Zij kan u ondersteunen bij vragen die ontstaan wanneer u een 

beroep moet gaan doen op hulp vanuit de Wet  

Maatschappelijke Ondersteuning; kan met u meedenken 

bij 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 
 
 


