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BODES: 

 

Sjoerd Spoelstra  Mariaoord 29 5503DD Veldhoven

 Telefoon: 06-83043690. 

 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:  inekegroenen51@gmail.com 

 

REDACTIE MEEDENKER: 

Corrie  Bakkers  Don Boscostraat 70 5503BT Veldhoven 

 Telefoon: 06-12510023 

 E-mail : corriebakkers@gmail.com 
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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 redactie. 

Beste mensen. 
Ook in deze Meedenker is het ons weer gelukt om wat nieuwe 

activiteiten te presenteren. 

Ik had wat geruchten opgevangen van leden die zeiden dat het 

inschrijven voor de eerdere aankondigingen nog niet nodig  

gevonden werd i.v.m.het gesloten zijn van de Ligt. 

Dat is natuurlijk zo, maar vergeet niet dat ,bij voldoende  

aanmeldingen, het organiseren ook wat tijd vraagt. 

Vandaar opnieuw een kans om in te schrijven , zie pag. 16/17. 

Het via de Meedenker gaan kienen heeft natuurlijk 2 doelen. 

Het is nodig om onze nieuwe website eens te bezoeken en het 

kienen is altijd leuk.. Succes er mee!!! 

De rubriek :vraag en aanbod kan er aan bijdrage dat door dit 

soort contacten een nieuwe vriendschap kan ontstaan, want het 

thema eenzaamheid wordt wel erg actueel nu de lock-down nog 

langer blijft duren.  

Swove besteed hier ook 

extra aandacht aan, zie 

pag.37. 

Wij van het bestuur staan 

te springen om iedereen 

weer in de Ligt te kunnen 

ontmoeten en gezellig sa-

men aan de slag te gaan, 

daarom: 

Corona weg? 

Gas er op!!! 

Corrie Bakkers. 
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Van de voorzitter. 

 

Lente?? 

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid” is één van de meest  

geciteerde beginregels uit de Nederlandse poëzie. Een nieuwe  

lente, een nieuw geluid, het begin van een gedicht van Herman 

Gorter. Een nieuwe lente, dat klopt redelijk hoewel de hagel- en 

sneeuwbuien af en toe anders doen vermoeden. Een nieuw geluid 

is er nog niet echt. De coronaregels bepalen nog voor een groot 

gedeelte de samenleving. Hoewel . . .er gloort toch enigszins licht 

aan het eind van de coronatunnel. Men is een beetje voorzichtig 

aan het proberen de maatregelen enigszins te versoepelen. En . . . 

de vaccinaties komen redelijk op stoom. Gelukkig maar.  

Om alle leden van KBO Meerveldhoven/D’Ekker een fris hartje on-

der de riem te steken hebben we, dank zij een aantal vrijwilligers, 

allen een bosje mooie tulpen kunnen bezorgen. Een heerlijk, fris  

opfleurbloemetje wat een ieder dankbaar aanvaardde.  

Alle KBO-activiteiten kunnen helaas nog niet worden opgestart, we 

moeten nog wachten op de verlossende beslissingen van de  

coronaminister Hugo de Jonge. Wel zijn de fietstochten op donder-

dagmiddag onder leiding van Leo van Keulen weer gestart. Buiten 

hebben we gelukkig veel minder kans op besmettingen.  

We moeten dus toch nog even geduld hebben voor we het 

“normale leven” weer kunnen leven. Denk aan de anderhalve me-

ter, denk aan het mondkapje, alleen samen 

kunnen we het coronavirus de baas worden. 

Houd moed, hou je haaks, hou vol, het nor-

male leven komt weer in zicht, er gloort 

hoop. 

Uw voorzitter Pieter Hermsen. 



7 

 

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk 

te gebeuren met inlevering van het ledenpasje 

Nieuwe leden. 

De heer A.Wajer 

Mevr. P. Smans. 

Van harte welkom bij onze vereniging. 
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Dit zijn onze jarige leden 

in mei. 
 

Mevrouw A. Aelberts-van Spelde 

Mevrouw C. Bartels-van de Rijt  

Mevrouw C. Blokland-van Gerwen 

De heer   J. van den Burgt 

Mevrouw L. Cadier-Veneman 

Mevrouw A. Deckers-Kuyten 

De heer   J. Dekkers  

Mevrouw R. Dingen-Wijffelaars 

De heer   A. Fasen 

Mevrouw J. Felten-van Geloven 

Mevrouw M. Geers 

De heer   P. de Graauw 

De heer   T. Gregoire 

De Heer W. Hendrix 

De heer   P. Hermsen 

Mevrouw  A.v.d.Horst-Wouters 

De heer   F. Jansen 

De heer   A. de  Jonge 

Mevrouw  L. Jongsma 

De heer    J. Kamphuis 

Mevrouw A. van Laarhoven-  

                     Moonen 

Mevrouw  A. van Lierop- 

                     Doorakkers 

Mevrouw M. van de Linden- 

                     van Hout 

Mevrouw C. Lodewijks-Scheepers 

Mevrouw v. Nistelrooy-Bracke 

De heer   H. Renders 

Mevrouw E. van Rooij -Dekkers 

De heer    T. Smits 

Mevrouw  M. van Soelen-Jagers 

De heer    J. Thijssen 

 
 

 

Mevrouw  J. Vogels-Schutjes 

De heer    A.Wajer 

Mevrouw  C. Willems-de Greef 

Mevrouw  W. Wouters-Soetens 

De heer    J. van der Zant 
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En deze in juni 
Mevrouw C. van Aalst- 

                     van Geloven 

De heer   M. de Boer            

De heer   J. Bosch 

Mevrouw  P. van Doren 

Mevrouw  A  Dreesen-Visser 

De heer    P. Geerings 

Mevrouw  A.Geurts-Biezen 

Mevrouw M. Hellings-Hurkmans 

De heer    N. Hink      

Mevrouw  G. Hink-van Barschot 

Mevrouw  W. van Houtum-    

                      Donkers 

Mevrouw  A. Jagers-van Gog 

De heer    H. Jansen 

Mevrouw  J. de Jongh-Kuipers 

Mevrouw  A. van Kuijen 

De heer    G. van der Ligt 

Mevrouw  M. Linnemans-Schoots 

Mevrouw  L. Meijer 

Mevrouw  v.d. Mierden-Evers 

Mevrouw  A. Paping-Tijs 

De heer    T. Penninx 

Mevrouw  P. Pons-de Waard 

Mevrouw  M. v.d. Rijdt- 

                      van Soerland 

De heer    C. van de Rijt 

De heer    F. Roothans 

Mevrouw  T. van Roy-Sweegers 

De heer    F. Schoofs 

Mevrouw  P. Schröer 

Mevrouw  A. Schuimer- 

                      Hurkmans 

Mevrouw  C. Sleegers- 

                     van Steensel 

 

 

De heer    J. Trommelen 

Mevrouw  P. Van de Ven-Jansen. 

Mevrouw  W. Verhees 

Mevrouw  A. Verstappen 

Mevrouw  G. v. d. Vijfeijken– 

    van Wordragen 

 

 

Prettige 

 Verjaardag. 
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Hier komt de nieuwe advertentie van  

Daniëls kniphuis. 

Zij zijn verhuisd naar Kruisstraat 70 a. 

tel.nr. 040-230077 
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Hernieuwde oproep. 

Zoals u op de pagina hiernaast kunt zien, wil ik nog een poging 

wagen om wat nieuwe activiteiten onder de aandacht te  

brengen. 

De midgetgolf willen we plannen op een paar ochtenden/

avonden in juni, we overleggen wat het beste kan voor de  

aanmelders. 

Dan stoppen we hier weer mee. Het is dus een eenmalige activi-

teit. 

Als u een wandeling van 10 km te veel vindt,maar b.v. wel 5 km  

wil lopen in het buitengebied, meld u dan aan en we kijken wat 

er geregeld kan worden. 

Gezellig in clubverband breien voor het goede doel lijkt mij toch 

ook wel een aantrekkelijke activiteit voor diegene die graag zin-

vol  en op een prettige manier bezig is voor de medemens die 

het wat minder heeft. 

Voor materiaal wordt gezorgd. 

 

 

En wie weet, ga je het 

nog leuk vinden ook!! 



17 

 

Ja, ik ga graag een paar OCHTENDEN mee naar de  

midget-golf in juni. 

NAAM………………………………………………………………... 

TEL NR. OF MAILADRES……………………………………….. 

———————————————————————————— 

Ja, ik wil graag mee gaan wandelen op dinsdagmorgen. 

Naam………………………………………………………. 

tel.nr.  of mailadres……………………………………………. 

———————————————————————————— 

Ja, ik wil meedoen met de breiclub op woensdagmorgen. 

Naam…………………………………………………………………. 

Tel. Nr. of mailadres………………………………………………. 

———————————————————————————— 

Er zijn geen kosten verbonden voor deelna-

me aan bovenstaande activiteiten. 

———————————————————————————— 

Vul een van bovenstaande stroken in en stop deze  

( voor 15 mei)in de kbo-bus in de hal van de Ligt, of indien 

nog gesloten, in de brievenbus van de Ligt, dan hoort u zo 

spoedig mogelijk van ons. 

———————————————————————————— 
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   www.deligtveldhoven.nl/activiteiten 

De activiteiten in het schema op de pagina 

hiernaast. kunnen alleen doorgaan als er van 

overheidswege geen beperkingen zijn.  

Dagen gesloten 

Wo 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag 

Do 13 mei i.v.m. Hemelvaartsdag 

Zo 23 mei Pinksteren 

ma 24 mei 2e Pinksterdag. 
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Kienen via onze website :kbomeerveldhoven.nl 

Vanaf 1 mei gaan we 6 weken lang iedere week een reeks  

kiengetallen publiceren via onze website en dat dus 6x iedere  

volgende zaterdag. De laatste publicatie is op 5 juni.. 

Indien u een volle kienkaart heeft deze graag inleveren in de  

brievenbus van de Ligt., voor 12 juni. 

Schrijf wel uw naam, adres , tel.nr ,e.v. mailadres op de achter 

kant van het kienkaartje, zodat wij u kunnen vinden om de  

gewonnen prijs te bezorgen. 

Het benodigde kaartje vindt u hier naast. 

Wij zullen de uitslag bekend maken in de Meedenker van  

juli - augustus en natuurlijk op onze website. 

Www.kbomeerveldhoven.nl 

Heeft u zelf geen computer, dan is er vast wel iemand in uw 

omgeving om u hier mee te helpen. 

Ga in het menu naar de activiteit kienen en daar vindt u de  

nummers 

Veel succes!!! 

Bij e.v. vragen kunt u contact opnemen met Lia Jansen. 

tel. 06-16663068 

Of: liajansen6@upcmail.nl 
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Lente 

Honderd bloemen gaan weer bloeien 

Er is grond en lucht genoeg 

In de mei staan ze met velen 

’s middags maar ook ’s morgens vroeg.  

Op een stengel pronken gele 

paardenbloemen, bekend bij dier en mens 

Als ganzentongen plukten we ze vroeger 

Voor de konijnen, op vaders wens. 

Mensen vliegen hoog als goden. 

Stenen stevig opgebouwd, 

Waar de zuring en de klaver 

Mochten bloeien honderdvoud. 

Straks komt de korenbloem en de papaver 

De roos, die liefde zet vooraan. 

Maar we zien in bermen en spelonken 

Wel honderd bloemen zonder naam. 

Lies Schoofs 
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Heb jij bestuurlijke capaciteiten? 

Kun je wat hand– en spandiensten doen? 

Het bestuur van jou kbo kan 

nieuwe bestuursleden gebruiken!!!!! 

 

   Iets voor jou? 

 

  Meld je dan bij onze voorzitter 

  Pieter Hermsen.   06-30931591.  
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Nieuwe rubriek: vraag en aanbod. 
Hierbij denken we aan het volgende. 

___________________________________________________ 

 

Wie wil met mij eens gaan fietsen op een mooie zomerdag? 

Ik kan op di– wo– of zo-middag. 

Je kunt me bereiken op tel.nr. 123456789. 

___________________________________________________ 

Ik vindt rummi-kup heel leuk om te doen, maar heb hier voor 

wel een maatje nodig. 

Wie vindt dit ook leuk? 

Bel me op nr. 123456789 

___________________________________________________ 

Wie heeft er een recept  van heel lekkere nogatine ijstaart? 

Nu het weer zomer wordt wil ik die graag een keer maken. 

tel.nr. 123456789. 

___________________________________________________ 

Wie heeft er nog oude Margrieten liggen waar niks mee gedaan 

wordt? Ik kom ze graag ophalen. 

tel.nr. 123456789 

___________________________________________________ 

Enz. enz.  U ziet, er kan van alles en nog wat gevraagd en aan-

geboden worden. 

Stuur uw vraag naar het volgende mailadres: 

corriebakkers@gmail.com  of stop een briefje met uw vraag of 

aanbod in de bus van het redactieadres: Don Boscostraat 70. 

Dan staat uw vraag/aanbod in de volgende Meedenker. 
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Heb ik recht op huurtoeslag? 

Om huurtoeslag te krijgen moet u voldoen aan de volgende 

voorwaarden. 

-Uw huur is niet te hoog. 

-U huurt een zelfstandige woonruimte 

-Uw inkomen en dat van uw toeslagenpartner en  

 medebewoners is niet te hoog. 

-Uw vermogen van u en uw toeslagenpartners en  

 medebewoners is niet te hoog. 

-U woont in Nederland. 

-U en de andere bewoners bent ingeschreven op uw  

 woonadres. 

-U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de  

 Nederlandse nationaliteit of zijn legaal in Nederland. 

-U bent 18 jaar of ouder. 

-U en de verhuurder hebben een huurcontract  

 getekend. 

-U betaalt de huur en kunt dat aantonen met 

 bankafschriften.. 

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leef-

tijd en de samenstelling van uw huishouden. Het gaat om het 

totale inkomen dat u in een jaar verdient.  

 

Hieronder de tabel waarop u kunt zien wat uw ver-

mogen mag zijn voor de berekening van toeslagen. 
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Heb ik recht op zorgtoeslag? 

Om zorgtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele 

toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen. 

-U bent 18 jaar of ouder. 

-U hebt een Nederlandse zorgverzekering. 

-Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke )inkomensgrens. 

-U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in 

 Nederland. 

-uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. 

 

Denkt u recht te hebben op één van deze toeslagen dan kunt u 

aanvraag hiervoor indienen tot 1 september. 

Heeft u daarbij hulp nodig kunt u bellen naar  

Hans Louwers,tel.nr.06-23034132. 

Maar wel tussen 11.00 en 16.00 uur. 

Hij helpt u hier graag mee verder. 

 

 

Doe er uw voordeel mee, Corrie Bakkers. 



28 

 

P R IJ S P U Z Z E L. 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het correspon-

derende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 

roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend 

vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 

27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 

34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtel-

woord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij 

golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 

59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische 

vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffi-

neerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 

losse draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte 

groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 

gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 

deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 

vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in 

Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 

vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 

55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 

65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 
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OPLOSSING PUZZEL mei-juni 
                                       ( inleveren vóór 1 juni 2021) 

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

Ingezonden door……………………………………………... 
 
  Adres……..……………………………………………………………... 
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Oplossing Prijspuzzel maart-april. 

    Sneeuwketting. 

   Winnaar is geworden: 

   Mevrouw Lies Schoofs. 

De gewonnen prijs wordt thuisbezorgd. Proficiat. 

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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Wist u dat er bijna de hele week gebiljart kan  

worden in De Ligt? 

Alleen op woensdagmiddag is er één ruimte  

gereserveerd voor de leden van de kbo. 

Dus kom gewoon eens binnenlopen of breng een 

maatje mee en laat de ballen rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Heeft u een e-mailadres ? 

En is dat ook bekend bij ons? 

Zo niet, stuur dit dan alsnog naar het redactie-

adres van de Meedenker:  

 

corriebakkers@gmail.com 
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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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Thema eenzaamheid. 
 

SWOVE gaat vanaf 15 april elke 
week een nieuwe editie betreffen-
de eenzaamheid uitzenden. In 
een 11-tal weken wordt eenzaamheid nader verklaard 
in diverse thema’s. Je kunt hierbij denken aan het the-
ma eenzaamheid zelf, wat is isolement, eenzaamheid 
in relatie tot mantelzorgers, jongeren. Wat oorzaken en 
gevolgen zijn van (langdurige) eenzaamheid, maar ook 
feiten en cijfers. Waar hebben we het over? Wat zijn de 
gevolgen van Covid-19 op eenzaamheid? En wat kun 
je hier zelf aan doen? Of wat als je als vrijwilliger of 
professional hiermee te maken krijgt, wat kun je dan 
doen? 
Deze en meer thema’s zullen de revue passeren in 
korte sessies van ongeveer 5 minuten. Op onze websi-
te https://www.swove.nl/media/filmpjes/ of Facebook 
https://nl-nl.facebook.com/swove.veldhoven worden ze 
vanaf 15 april wekelijks online gezet. Voor vragen kun 
je terecht bij Patricia Kohlen; specialist eenzaamheid 
ouderenadviseur SWOVE: p.kohlen@swove.nl of 040-
2540066. 

 

https://www.swove.nl/media/filmpjes/
https://nl-nl.facebook.com/swove.veldhoven
mailto:p.kohlen@swove.nl
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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% 
Daniëlles Kniphuis Kruisstraat 70a (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  
vervoer. 
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 
 
 


