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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:                  VACANT 

Bestuurslid: 

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 

2e Penningmeester:: 

 L. Jansen                 Hendrikdreef 5  5503JR Veldhoven 

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

 

 

EXTRA TAKEN BESTUURSLEDEN / VRIJWILLIGERS 
Ledenmutaties       -  

Ledenadministratie       - Pieter Hermsen 

Bode , s en bezorgklachten                 - Leo van Keulen                                           

Fietstochten                             -      Piet Kemp 

Reiscommissie /Kring-vergaderingen  - Stan Reniers 

Kienen - Reiscommissie / Activiteiten /       

Kring-vergaderingen        -      Lia  Jansen 

Redactie Meedenker                           -      Ben v. d. Braken 

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:: info@deligtveldhoven.nl 
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Het bestuur wenst alle leden, adverteerders, donateurs en 

vrijwilligers  hele fijne feestdagen en 2022 toewensen. 

 

                               Dag 

                            Elke dag is er één 

                            Elke dag is uniek, 

                            De een is een put 

                        En de andere een piek 

                                 Gun elke dag 

                             Zijn eigen gezicht, 

                               De ene is open, 

                             De andere is dicht. 

                              De een is perfect 

                           En de ander van slag, 

                           Je maakt van een put 

                          Nooit een piek of ,n dag       

 

REDACTIE MEEDENKER:                                                 

Ben van den Braken  

Van Ettenstraat 5  

Veldhoven 

Telefoon   06-44756732                                                                                             

E-mail: kbomeerveldhoven@hotmail.com 
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Van de redactie. 
 

Beste mensen, mijn naam is Ben van den Braken en vanaf    

januari 2022 ga ik voor u de meedenker maken.                     

Hopelijk gaat het allemaal lukken. Even wat over mij zelf ik ben 

71 jaar en woon sinds 1975 in wijk  D’Ekker, samen met mijn 

vrouw Jeannette. Sinds mijn 4 de heb ik al vogels en sinds 1985 

ben ik lid van Vogelvereniging Veldhoven. Tevens zijn wij lid bij 

KBO Woensel –Oost en sinds enige jaren ook bij                  

KBO  Meerveldhoven D’ Ekker.                                                

Wil u een stukje schrijven voor de meedenker, dat kan dan      

natuurlijk ook en stuur het naar mij.                                         

Mijn mailadres is kbomeerveldhoven@hotmail.com   

 

Tussentijdse informatie over onze activiteiten, kijk dan geregeld 

op onze website. 

kbomeerveldhoven.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 

voor 31 dec. van het lopende jaar. 

 Nieuwe leden.                                              
Mevr. Friedy Pardoel-Verkuylen                                                        

Mevr. José Mennen - van Roij                                              

Mevr. Corry Muller                                                                             

Mevr. Rina Emrich– Mieres                                                      

De heer Bert Kemp                                                               

Mevr. Anja van den Looij—Megens 

Overleden Leden                                                  
Mevr. Joke van Zwet                                                                  

De heer  Hein van der Burgt                                                    

De heer J. Steenbekkers 
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Waarom? 
Deze keer komt de bijdrage uit mijn koker. Vanwege het 100 

jarig bestaan van de gemeente Veldhoven werden er vorig jaar 

twee boeken uitgegeven: eind november het prachtige boek: 

Veldhoven 100 – van Kempische plattelandsgemeente naar 

Hightech region, uitgegeven door Erfgoedhuis Veldhoven en 

eerder het gratis verzamelboek waarvoor bij het boodschappen 

doen bij de winkeliers in het  Citycentrum de plaatjes konden 

worden verkregen.   

Ik kon mijn belangstelling voor geschiedenis weer  koesteren 

en was natuurlijk  heel benieuwd naar de plaatjes over Meer-

veldhoven. Het aantal viel wat tegen, maar Veldhoven is groot 

en alle wijken moeten aan de beurt komen nietwaar.  

Vanwege de 348 benodigde plaatjes zou het voor ons niet 

meegevallen zijn om het boek vol te krijgen, maar gelukkig 

hebben we een lieve schoondochter die veel contacten legde 

en zo ons en nog vele andere (oudere) mensen geholpen heeft 

om een volledig boek te krijgen.  

Hoewel we pas in Meerveldhoven wonen sinds ons huis, dat 

gebouwd is op de geboortegrond van mijn moeder, klaar was,  

krijg ik steeds meer belangstelling voor haar geschiedenis .Mijn 

moeder noemde  haar geboorteplaats altijd Mirfelteve, waar wij 

in onze jeugd ook vaak naar toe gingen, dus Meerveldhoven 

werd de naam van onze woonplaats. We kregen kinderen, 

hadden een grote familiekring, deden veel vrijwilligerswerk ook 

op nationaal niveau, en raakten gewend aan de naam Veldho-

ven in ons adres. We hadden weinig tijd over om verder in de 

geschiedenis van Meerveldhoven te duiken. Nu vind ik dat heel 

jammer en ben ook wel wat verbaasd dat er niet veel mensen 

waren die daarvoor tijd en zin in hadden. De vereniging Erf-

goedhuis Veldhoven die op 1 mei 2021 is opgericht, is ont-

staan uit een samensmelting van drie  
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heemkundekringen: de stichting Zeelst schrijft geschiedenis, 

Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Stichting His-

torisch Oerle.                                                                          

Het doel is het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis 

van de heemkunde te delen.                                                   

Men kan voor € 15, per jaar lid worden.                                    

Drie oude kernen hadden dus een heemkundekring die veel 

materiaal verzamelde dat gebruikt werd in de boeken die men 

uitgaf. Waar bleef  Meerveldhoven in dit geheel?  

We zijn weliswaar de kleinste kern van de gemeente, jaren ge-

leden heeft de gemeente nog een gedeelte van ons dorp aan 

Zeelst gegeven, ( stuk van Kapelstraat Noord en de Polke-

straat), maar wellicht zijn er toch mensen die een bijdrage kun-

nen leveren om meer te weten te komen over de geschiedenis 

van  Meerveldhoven. Ook het Erfgoedhuis Veldhoven zal die 

informatie heel graag horen.                                                     

Er waren vroeger veel winkels, er woonden ook personen 

waarover leuke verhalen te vertellen zijn enz.                                

Misschien zijn er nog foto’s in een familiearchief die waardevol 

zijn om te bewaren voor de Meerveldhovense geschiedenis.   

Ik wil deze informatie best doorgeven en heb enige tijd gele-

den al veel gegevens gekregen van dhr Henk v Vught, die zijn 

best heeft gedaan om heel wat zaken te achterhalen, maar er 

zal zeker nog meer info in geheugen of in albums zitten.       

Informatie kan ook opgestuurd worden naar                          

info@erfgoedhuisveldhoven.nl of afgegeven worden bij de 

Heemkamer boven de bibliotheek, die open 

is op: dinsdagavond van 18.00-19.30 uur en                                      

donderdagmorgen van 10.30-12.00 uur.                                  

Men moet zich dan eerst melden bij de                                   

balie van de bieb.                                                                      

Lies Schoofs-Eliëns , Tel: 040-2533156               

mailto:info@erfgoedhuisveldhoven.nl
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Dit zijn onze jarigen 

in januari 2022 

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  A. Braken-Ooms 

Mevrouw  G. Cardeneo-Pero 

Mevrouw  C. Castelijns 

Mevrouw  H. Couwenberg- 

   Hoppenbrouwers 

Mevrouw   I. Groenen-de Greef 

Mevouw    H.van Ham-Gijbels  

Mevrouw  H. Kanen-van der Looy 

Mevrouw  J. Kanen                  

Mevrouw J.van Keulen-vd vleuten 

De heer   J. van Kleef 

De heer   W. van der Kloet 

De heer   W. Kokke 

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    J. van Rooij 

De heer    I . van Rooij    

De Heer   B. Staarink 

Mevrouw  H. Strijbosch -  

  Kleine Kalverhaar 

Mevrouw  J. Telkamp-van Alst 

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  L. Derks-Thissen 

De heer    P. Dielemans 

Mevrouw  M. van Doorn       

De heer    J. van Ham 

De heer    J. van der Heijden 

Mevrouw  H. van Hoek- 

      van der Meer 

Mevrouw  M. Jansen-Spelbos  

De heer    C. van Keulen 

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  P. Sanders - 

      v.d. Boomen     

Mevrouw  M. Sanders- 

         de Backer           

Mevrouw  P. Smans  

De Heer    P. Smetsers                                      

De heer    S. Spoelstra          

Mevrouw  M. Thielen           

Mevrouw  W. Toolen- 

       van der Stoop     

Mevrouw  H. Verberne- 

      Verwimp     

Mevrouw  J.  Verwimp         

Mevrouw   C. Verhoef-de Jong 

Mevrouw  J.  de Vos. 

 

 

 

Wij wensen U allen een 

fijne verjaardag. 
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Hier komt de nieuwe advertentie van 

Daniëlle ‘s kniphuis 

Zij zijn verhuisd naar Kruisstraat 70 a 

tel. Nr. 040-2300777 

 

 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN 
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Sinterklaasfeest 2021   

 

 

Op donderdag 2 december hebben we van een fijn Sinter-

klaasfeest kunnen genieten. 

Om twee uur, toen alle mensen aanwezig waren werd er ge-

trakteerd op een kopje koffie en een stukje banketstaaf. 

Toen Zwarte Piet binnen kwam kon er worden begonnen met 

een gezellige kien-middag.   

Nora was op een leuke manier bezig met het afroepen en 

hield in de gaten of iedereen het tempo bij kon houden. Dege-

ne die een goede kien had kreeg een leuk prijsje door middel 

van een envelop die ze moesten trekken. 

In de pauze kregen alle mensen een consumptie en werden 

er sinterklaasliederen gedraaid, Zwarte Piet hielp mee om de 

drankjes rond te brengen.                                                          

Je kon zien dat de mensen blij waren dat het door kon gaan. 

In de laatste ronde werd er om de hoofdprijs, die bestond uit 

€ 25,-aan waardebonnen.                                                           

Het was muisstil tot er KIEN werd geroepen en gejuich        

opklonk. Jawel de hoofprijs was gevallen                              

Twee mensen hadden de hoofdprijs gekiend, dus moest er 

worden geloot. 

Na afloop kreeg iedereen nog een chocoladeletter en ging  

men tevreden huiswaarts, diegene die geen prijs hadden kre-

gen alsnog een presentje mee. Verder wil ik iedereen bedan-

ken die deze gezellige middag mogelijk heeft gemaakt. 
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De Sint   
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KIENEN 

Ondanks de corona perikelen en het dalende aantal bezoe-
kers is (2 keer per week) het kienen gewoon doorgegaan.  

Daarom wil ik al mijn vrijwilligers die dit mogelijk hebben ge-
maakt bedanken met name;  

Tine, Hans, Ella, Jeanne, Anneke, Nora, Dimphy, Annelies, 
Corrie, Jo, Leny en Muriel.  

Voor het opruimen van de zaal Cor en Nellie Vennix, het 
klaarzetten van de tafels en stoelen  

Ben van de Braken, Harry van Laarhoven, Joop van Rooy en 
Stan Reniers.  

Leny bedankt voor de donatie van de kerststukjes en juwelier 
van Bommel voor het horloge eerder dit jaar.  

Voor iedereen fijne feestdagen.  

Lia Jansen  
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Bestuurlijk, 

Nogmaals de aandacht voor nieuwe bestuursleden voor on-
ze afdeling die goed loopt wat betreft activiteiten. Wel is het 
jammer dat we de Kerstviering hebben moeten afgelasten 
vanwege coronavoorschriften.  

De penningmeester heeft het merendeel van 
zijn taken  neergelegd.                                                     

Helaas is ook onze secretaris uitgevallen. Joop 
is herstellende van een armbreuk en kreeg   
toen een hartaanval daar van is hij nu herstel-
lende . 

Daarom is er dringend een penningmeester 
eneen secretaris nodig.                                                            
Er zijn wel mensen die  belangstelling hebben ,maar nog 
geen toezegging hebben gedaan.                                                               

Wel krijgen we weer speciale activiteiten als het mag .     

Ook komen er weer bus-dagreizen en informatie bijeenkom-
sten en hopelijk ook een ledenvergadering in maart 2021 en 
hoop dat het bestuur dan weer op orde is.  

Pieter Hermsen.  
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Incasso contributie voor 2022 

De contributie voor 2022 bedraagt  € 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,  wordt 

de contributie rond 23 januari 2022 geïncasseerd.                   

Leden zonder machtiging kunnen tot 23 januari 2022 zelf de 

contributie overmaken.                                                            

Na die datum wordt er € 1,00 extra aan kosten gerekend. 

 

Heeft u bij de KBO een automatische 

incasso dan NIET meer zelf de           

contributie ook nog overmaken.     

 

De pennigmeester.     
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De zonnepanelen  

Mensen die zonnepanelen hebben van de woningbouwvereni-

ging betalen servicekosten daar zit ook onderhoud en         

verzekering in.  
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P R IJ S P U Z Z E L. 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corres-
ponderende nummer. 

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 
strook 14 mannetjesbij 16 houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse 
priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. 
hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbe-
ginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 34 kuststrook 37 onder-
wijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het 
nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 
51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 
lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 re-
kenteken 63 moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 
leidsman 70 danig 71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woon-
boot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 
10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 
opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 
29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige houding 38 
hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aan-
drang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedge-
ver 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testa-
ment 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Euro-
peaan 67 pro Deo 69 lidwoord. 

SUCCES 
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OPLOSSING PUZZEL jan.– febr. 
                                       ( inleveren vóór 1 febr. 2022) 

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

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

                   Thuiswerken. 
Winnaar is geworden: Mevr. A. van Wordragen 

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 

 

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

   

     De seniorenbeurs gaat helaas NIET door !     
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Spelletjesmiddag wordt iedere eerste maandag van 
de maand gehouden;  

3 januari, 7 februari en 7 maart 2022  

Daarna weer in oktober, in de zomer gaan we iets 
anders doen.  

Bijvoorbeeld minigolf, interesse laat het mij dan    
weten.  

Lia Jansen liajansen6@upcmail.nl of                         
tel. 06 1666 3068  

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

Wist u, dat u met vragen over internetbankieren en 
andere vragen over de computer dat u terecht kunt bij 
de www.seniorenweb.nl 

mailto:liajansen6@upcmail.nl
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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 

10.00-12.00 uur  Line-dance  m.i.v. 2 sept.    Grote zaal 

19.30-23.30 uur  Rikken      Grote zaal 

Vrijdag 

19.30-23.00 uur  Liederenavond 1e vrijdag vd maand                      

Zondag                                                                  

12.30-17.00 uur                 
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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Deuren na 17:00u Dicht  

Vanaf zondag 28 november a.s. zijn er weer nieuwe corona-
regels van kracht. Dat betekent dat onze deuren na 17:00 
uur gesloten moeten zijn. Je kan alleen overdag tussen 9:00 
en 17:00 uur met een geldige QR-code, 1,5 meter en een 
mondkapje bij het ontmoetingscentrum naar binnen. 

 

Dus 's-avonds zijn we gesloten.  

  

Op dagdelen dat we open zijn kunt u vrij inlopen voor een 
praatje en/of met een lekker bakje koffie of thee. 

"elkaar ontmoeten in het ontmoetingscentrum De Ligt"  
Komt u ook. 

  

Zie ook onze website www.deligtveldhoven.nl 

 

Met vriendelijke groet. 

 

 

Ton Govers 

T-mobiel: 06-51109070 

E-mail: info@deligtveldhoven.nl 

Website: www.deligtveldhoven.nl 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.deligtveldhoven.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C7591d8bfdbe4404bb2fb08d9b403fa61%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637738751498758842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoi
mailto:info@deligtveldhoven.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.deligtveldhoven.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C7591d8bfdbe4404bb2fb08d9b403fa61%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637738751498768799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoi


38 

 

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       Kruisstr. 70a (alleen op do)   10%            
Hedo Computers       Burg.v.Hoofflaan 95A              5%
Tuincentruim Coppelmans     Sondervick  17/19                    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 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. Zij kan 

u ook hulp bieden met vragen over eenzaamheid en vragen 

over  problemen met uw administratie. 

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, d ementie en geheugeninfor-
matiecentrum. 
Specialist voor aandacht en eenzaamheid. 
V.T.Z. vrijwillig terzijde, maaltijden en ver-
voer. 
Overige informatie omtrent welzijn, wonen 
en zorg. 
 
Sterrenlaan 15 
5503 BG 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 gemeente: 

tel: 2584455.   

Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 

Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. 

(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, tel.040-2660505 

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 


