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Weekprogramma
Maandag
Inloopochtend

9.30 -12.00 uur

Rikken

9.30 -12.00 uur

Handwerkgroep

13.30 - 16.00 uur breien voor een goed doel

Linedance

19.30 - 21.30 uur

Jeu de boules

18.00 uur, 1 apr tot 1 okt (eigen banen)

dinsdag
Kienen

13.30 - 17.00 uur

woensdag
Inloopochtend

9.30 – 12.00 uur

Rikken

9.30 -12.00 uur

Jeu de boules

13.30 uur, 1 apr tot 1 okt (eigen banen)

Koersbal

14.00 uur, 1 okt tot 1 apr

Bewegen voor ouderen

15.15 – 16.00 uur (sporthal)

donderdag
Darten

13.30 – 16.00 uur

Fietsen

van 1 apr tot 1 okt
kerk

Vertrek om 13.30 uur vanaf het plein bij de
(laatste donderdag v.d. maand; vertrek 10.00
uur)

vrijdag
Inloopochtend

9.30 - 12.00 uur

Rikken

9.30 – 12.00 uur

Bridgecafé

13.30 - 16.00 uur (van sept tot mei)

Biljart

13.30 tot 16.45 uur

Alle activiteiten, uitgezonderd het fietsen en tenzij anders vermeld,
vinden plaats in:
de Erikant (d’n Opstap) Norenberg 19, tel 040-8439984
Opzeggen lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en met inlevering
van het ledenpasje, vóór 1 december van het lopende jaar te zijn
ontvangen bij de ledenadministratie.
De K.B.O.-Info
Is een uitgave van de:
Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Heikant/de Kelen,
Veldhoven
Verschijnt 6 maal per jaar: in febr./mrt; april/mei; juni/juli; aug/sept;
okt/nov; en dec/jan.
De volgende uitgave van de KBO-info is gepland omstreeks 3
mei 2020.
Inzendingen van kopij vóór 20 april 2020 bij:
Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar:

kboheikantkelen@gmail.com

Heeft u nog bruikbaar gereedschap, mag van alles zijn, denk
dan aan het op te richten repair café.
Heeft u misschien zin en tijd om dit mede te organiseren, vertel
het tegen een van de bestuursleden.

Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten bloemen
telefoontjes en meeleven met het overlijden van mijn
Joop.
Dit doet mij enorm goed.
Nogmaals bedankt.
Mia Klerkx Aarts

VAN DE VOORZITTER
Beste KBO leden,

Als u denkt wat gaat de tijd toch snel, dan heeft u mijns inziens
volkomen gelijk. Want als u dit leest is het carnaval alweer voorbij en
zijn we alweer aan het nadenken over het voorjaar, wat doen we met de
tuin, welke planten doen het nog wel en welke doen het waarschijnlijk
niet meer. Wanneer schrobben we het terras, enz. enz. enz. Het duurt
nog een paar weken dan zitten we in de lente. Voor vele van ons toch
een fijne gedachte, weg van dat sombere weer. We starten dan ook 01
April weer met het Jeu de Boulle seizoen, en wel op onze nieuwe banen,
lekker buiten. Werd wel tijd, koersballen is leuk maar buiten ballen is
toch wel fijn. In deze maand vindt ook het K.B.O.-koersbal toernooi
plaats. Helaas niet in de Erikant, maar door omstandigheden spelen we
dit toernooi in de Ouwe School in Oerle. Dit vindt plaats op 25 Maart
2020, aanvang 09.30 uur, als u in de loop van de dag tijd en zin hebt,
kom onze teams dan aanmoedigen en laten we hopen dat ze weer
kampioen worden. Ook zijn we van plan om een soort repair café te
starten, nu kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt wat is dat nu weer.
Ik ga u dat uitleggen. Ik ben van mening dat in ons ouderen zoveel
kennis en ervaring zit, waarvan ik overtuigd ben dat we die kennis en
vaardigheden kunnen gebruiken om door te geven aan onze jeugd.
Daarbij kunt u denken aan reparaties aan de fiets, klein reparaties aan
elektrische apparaten, het maken van speelgoed, het werken met hout
en metalen, Ook voor de dames onder ons het werken met een
naaimachine, het korter maken van kleding. Zelf zult u ongetwijfeld
zaken kunnen bedenken die u graag aan onze jeugd zou willen
meegeven. Ook kunnen we onze vaardigheden gebruiken ten dienste
van de minder financieel draagkrachtige inwoners van Veldhoven, door
kleine reparaties uit te voeren aan spullen die ze anders duur vervangen

moeten en die mogelijk met uw hulp een tweede leven kunnen geven.
Om dit te verwezenlijken hebben we een aanzienlijke subsidie gekregen
voor de aanschaf van gereedschap, werkbanken en andere zaken die we
hiervoor nodig hebben. Dit plan kan allen maar slagen door hulp van
vrijwilligers die zich een aantal keer in de maand hiervoor willen
inzetten (dit in overleg). Hierbij denk ik aan een middag of een avond
in de twee weken. Het leuke van dit plan is volgens mij: het houdt u
scherp, het geeft u een goed gevoel dat u iets voor de medemens kan
betekenen, u ontmoet andere mensen zowel jong als oud. Ik hoop dat
dit een wisselwerking heeft met de jeugd, zodat zij u kunnen helpen met
de hedendaagse communicatiemiddelen zoals tablet telefoon enz. Om
dit ook een huiselijk sfeertje te geven hoop ik dat we de kelder van de
Erikant dan ook mogen inrichten als huiselijke werkplaats, qua
financiën zijn er allerlei mogelijkheden. Als u denkt het leuk te vinden
om iets voor uw medemens te betekenen, geef u dan op via het
opgaveformulier wat u in deze INFO terugvindt.
Als u problemen hebt met terug krijgen van uw contributie van de
VGZ, leest u dan het schrijven in de ONS van deze maand.
Als laatste wil ik u uitnodigen voor onze Jaarvergadering op 24 maart
(zie in deze INFO) Ik hoop u dan ook allen op deze dag terug te zien.
Eric Blok

Klaaglied van een gepensioneerde
man
Ik heb veertig jaar geploeterd
Ik heb moeten werken als een paard
Ik heb nu een leuk pensioentje
En we hebben wat gespaard

We wonen in een aardig huisje
Met als voortuin een plantsoen
Ik dacht, nou ga ik lekker rusten
Omdat ik niets meer hoef te doen

Ik werk wel door zei moe venijnig
Ik word nooit gepensioneerd
Het is niet meer dan recht en billijk
Dat je mij wat assisteert

Ik hou van netjes en gezellig
En mijn huisje in fatsoen
Goed zei ik, ik zal wel helpen
Omdat ik toch niets heb te doen

‘s Morgens moet ik al beginnen
Als stofzuiger machinist
Ik zuig van boven naar beneden
Geen hoekje wordt door mij gemist

Ik kan nu ook al koffiezetten
En ik was, ik strijk en boen
Ik dek de tafel, was de kopjes
Omdat ik toch niets heb te doen

We hebben achter ook een moestuin
Die moet worden uitgebuit
Dat kun je zelf wel, zei mijn eega
Dat scheelt ons dan een hele duit

En nou sta ik maar te spitten
Poot andijvie sla en meloen
Ik heb de blaren in mijn handen
Omdat ik toch niets heb te doen

Mijn vrouw heeft ook twee poezen
Die zijn zo lief zegt ze en mak
Ze geven kopjes en ze spinnen
Maar ik zit met de kattenbak

Mijn vrouw gaat vaak op koffieklets
Zij vermaakt zich opperbest
En als ze dan voldaan weer thuiskomt
Vindt zij het opgemaakte nest

En die krengen kunnen miauwen
Maar dat ligt aan het seizoen
Dan komt de kater van de buren
Omdat die ook niets heeft te doen

Eigenlijk ben ik een doetje
Maar wat kun je daaraan doen
Oma heeft het heft in handen
Omdat ik toch niets heb te doen

Is mijn kleinzoon soms wat knorrig
Doet ie niets dan kattenkwaad
Dan zegt mijn dochter ga naar opa
Die weet toch met zijn tijd geen raad

Ik ben dienstmeid, ik ben tuinman
En ik dweil en poets en schrob
En mijn vrouw doet of ze ’t druk heeft
Want ze houdt er toezicht op

Zij en oma gaan dan winkelen
En in ‘t restaurant een bakkie doen
En ik? Ik speel met kleinzoon
indiaantje
Omdat ik toch niets heb te doen

Ik loop te zwoegen en te zweten
Met een hoofd als een pioen
Ik raak verdraaid nog overspannen
Omdat ik toch niets hoef te doen

DENKT U AAN DE
JAARVERGADERING
OP 24 MAART 2020
Van 13.30 tot 16.00 uur
IN DE ERIKANT!

Paasbrunch
Deze wordt gehouden op
Donderdag 2 april van 12.00
uur tot 16.00 uur in de Erikant.
We hopen er met zijn allen weer
een fijne middag van te maken .
Dus geeft u allen op.

De brunch is op Donderdag 2 April
van 12.00 tot 16.00 uur.
De kosten voor deze brunch bedragen 6 euro.
Deze graag bij inschrijving voldoen .
Inschrijven kan via het inschrijfformulier hier in de
INFO, of bij een van de bestuursleden.
Inschrijven kan tot 30 Maart.
Georganiseerd door
Rikie van Kruisdijk en Cokkie de Neve

Nieuwe start ‘Fitgym-Heikant’ op 4 maart 2020
Op 4 maart 2020 start een trainer van 'Oktober' opnieuw met de
'Fitgym voor Senioren' in Heikant-de Kelen. Fitgym richt zich op de
senioren van de naoorlogse generatie, nu ongeveer in de leeftijd van
65 tot 79 jaar. Maar ook jongere of oudere wijkbewoners zijn welkom.
Er is geen ‘paspoortcontrole’. Ieder is zo jong als hij of zij zich voelt.
De activiteit is in groepsverband, wat sfeer en gezelligheid bevordert.
Ook stimuleren we daardoor elkaar. Met de groep wordt er veel
gewerkt aan fitheid, maar het partijtje is ook van veel waarde. Even
lekker uitleven met handbal of trefbal of een andere bal/teamsport in
de gymzaal aan de Norenberg. Mogelijk is dat de reden dat er steeds
meer mannen en echtparen belangstelling hebben.

De activiteit
De groep start om 15.15 uur in de gymzaal de Norenberg, gelegen
naast wijkcentrum ‘De Erikant’. Daar kunnen we minimaal 40 keer
per jaar een uur actief worden. We starten met een warming up in de
groep. Daarna oefeningen met materialen voor onze kracht, lenigheid,
conditie en coördinatie/balans. We sluiten altijd af met iets leuks,
waarbij het wedstrijdelement aanwezig is en de lachspieren gebruikt
worden. En de mogelijk om koffie/thee te drinken na afloop in ‘de
Erikant’. De kosten zijn € 40,00 per half jaar. ‘Oktober’ werkt samen
met de KBO, maar U hoeft geen lid meer te zijn van de KBO.
Voor informatie belt u naar het Serviceloket van ‘Oktober’,
088-2457795. U wordt dan teruggebeld door trainer Jack Gudden voor
antwoord op uw vragen.
Op 4 maart 2020 start een trainer van 'Oktober' opnieuw met de
'Fitgym voor Senioren' in Heikant-de Kelen. Fitgym richt zich op de
senioren van de naoorlogse generatie, nu ongeveer in de leeftijd van
65 tot 79 jaar. Maar ook jongere of oudere wijkbewoners zijn welkom.
Er is geen ‘paspoortcontrole’. Ieder is zo jong als hij of zij zich voelt.

De activiteit is in groepsverband, wat sfeer en gezelligheid bevordert.
Ook stimuleren we daardoor elkaar. Met de groep wordt er veel
gewerkt aan fitheid, maar het partijtje is ook van veel waarde. Even
lekker uitleven met handbal of trefbal of een andere bal/teamsport in
de gymzaal aan de Norenberg. Mogelijk is dat de reden dat er steeds
meer mannen en echtparen belangstelling hebben.

Paasbrunch invulstrook
Donderdag 2 april
Naam:

.…………………………….………..(€6.00pp)

Tel nr:

……………………………

Adres :

………………………..…………………….

Aanmeld formulier vrijwilliger Repair Cafe
Voornaam:

…………………………………………………….

Achternaam: …………………………………………………….

Telnr:

…………………………………………………….

Email-adres: …………………………………………………….
Dit formulier kunt u in de rode brievenbus in d’n Opstap gooien, of
aan een van de bestuursleden geven, of mailen aan KBO@kpnmail.nl.

SNUFFELMARKT KEMPENKOOR
Heeft u ook de voorjaarskriebels en zin
om uw huis lekker op te ruimen?
Vindt u het zonde om overbodige
spullen zonder meer weg te doen?
Kempenkoor kan u helpen!
Op zondag 15 maart van 11.00 tot
15.00 uur organiseert het koor een grote
snuffelmarkt in Dorpshuis D’n Bond,
Rapportstraat 29 in Veldhoven-dorp.
Daar worden allerlei bruikbare spullen
zoals kleding, speelgoed, boeken,
platen, huishoudelijke artikelen en
serviesgoed, elektra, kunst en kitsch, gordijnen enz. verkocht.
(geen grote meubels, tv’s, pc’s of witgoed).
De opbrengst wordt gebruikt voor de realisatie van prachtige
concerten.
Wilt u uw spullen beschikbaar stellen voor deze snuffelmarkt?
Leden van Kempenkoor komen ze graag bij u ophalen op zaterdag 14
maart.
U kunt hierover een afspraak maken via tel 040-2538518.
U kunt uw spulletjes ’s zaterdags tussen 9.00 u en 15.00 uur ook zelf
afgeven bij D’n Bond of op deze dag bellen naar 06-10 87 45 52.
De snuffelmarkt wordt ieder jaar druk bezocht. Mooie artikelen
worden bij opbod verkocht. Het is supergezellig om tussen de
zorgvuldig ingerichte kraampjes rond te kijken of er iets van uw
gading bij is! U bent van harte welkom op zondag 15 maart.
Entree is € 1.00.

BLOEMSCHIKKEN
Wij willen weer een
bloemschikcursus gaan
organiseren en wel op
Woensdag 8 april 2020
Van 13.30 tot 15.30 uur
In D’n Opstap
van KBO Heikant de Kelen.
Voor alle materialen wordt
weer gezorgd door Annie
Melskens.

Je kunt je opgeven bij
Annie Melskens, Tel: 0640020695
Meresberg 40
of Ina Onnekes, Tel:0618143196
Binnenhei 10
De kosten voor deelname aan het bloemschikken zijn
€10,00. Deze graag bij opgave te betalen.
Graag een week van tevoren afmelden als je door
omstandigheden niet kunt komen, dit in verband met
het inkopen van het materiaal.
Jullie zijn van harte welkom om mee te doen, het is erg
gezellig.

Koersbaltoernooi Kring Veldhoven 2020
Aan alle deelnemers van dit Koersbaltoernooi : op
Woensdag 25 maart 2020
Dorpscentrum “d’Ouw School”
in Oerle
Inloop: vanaf 9.15 uur
Aanwezig: 09.30 uur voor koffie/thee met cake
Aanvang toernooi : stipt om 10.00 uur
Lunchtijd : van 12:00 tot 13:00 uur
Einde toernooi: 17:00 uur (onder voorbehoud )
Er wordt gespeeld op 3 matten: Rood, Zwart en Blauw
Ieder Team speelt 10 wedstrijden .
De winnaars van de 3 matten spelen de finale voor de beker.
De wedstrijden worden geleid door een onafhankelijke scheidsrechter.
Bij verschil van mening beslist de hoofdscheidsrechter.
Beroep hiertegen is niet mogelijk.
Iedere deelnemer krijgt via de teamleider
7 consumptiebonnen bij aanvang toernooi voor:
Kop koffie of thee met cake.
Bij de lunch : een kop soep
Broodje Kroket
Broodje Kaas
Twee kopjes koffie of thee.
’s-Middags : een drankje naar keuze
Extra drankje naar keuze:
€ 2,Vanaf 12:00 uur kunt u een kopje soep afhalen in de bar.

Vanaf 12.15 uur worden de broodjes geserveerd.
Dit alles gebeurt in georganiseerde volgorde.
Ook de overige drankjes kunt u afhalen bij de bar .
U wordt vriendelijk verzocht het lege serviesgoed terug te brengen
naar de bar, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank .

INSCHRIJF FORMULIER
Gelieve het inschrijfformulier met de bijdrage af te geven voor 8
maart 2020 bij de bar van de Erikant
t.a.v. Jos of Toos mollen
of bij hun thuis: patrijs 21, veldhoven
Waarvoor onze dank, groetjes, de Organisatie
Naam: …………………………………………………….
Aantal pers: ……………
Kosten €7; P.P:
P.S Toeschouwers zijn ook van harte
welkom,
De kosten hiervoor zijn hetzelfde.
Elke teamleider van elke afdeling zorgt voor het innen van de € 7,- per
deelnemer en maakt dit over aan de penningmeester van KBO Kring
Veldhoven .
De overige kosten worden gedekt door KBO Kring Veldhoven,
waarvoor onze dank .

Belasting invul hulp
De tijd van de blauwe enveloppen
is weer aangebroken en de nieuwe
maatregelen hebben weer hun
intrede gedaan voor de komende
belastingronde over 2019.
Het mag nu toch algemeen bekend
zijn dat, voor een “eenvoudige”
aangifte een beroep gedaan kan
worden op de helpers van de KBO
Ook dit jaar zijn er weer een behoorlijk aantal
vrijwilligers binnen de KBO waar u een beroep op kunt
doen.
Aarzel niet om die hulp te vragen en te accepteren. De
HUBA’s (hulp bij aangifte) zijn ervoor opgeleid.
Het is een bekend feit dat er jaarlijks veel geld bij de
belasting achterblijft dat nooit opgevraagd wordt.
Zonde toch?
De aangifte van de belasting gaat tegenwoordig allemaal
elektronisch en dat is niet altijd even gemakkelijk.
Als u voor het eerst gebruik wilt maken van deze service
(oude “klanten” worden altijd benaderd door hun
invulhulp), kunt u contact opnemen met
Ed Colnot tel 040 254097
Ook kunt u naar het belastingcafé (zie de volgende
pagina).

Cabaret gebracht door de Blue Stars
Donderdag 9 april 2020, 20.15 uur
Theater De Schalm in Veldhoven
Nu kunnen rechtstreeks bij KBO Oerle kaarten besteld worden en kan
eventueel ook vervoer geregeld.
Ook kunnen er reeds kaarten gekocht worden bij de Schalm.
Voor nadere informatie kun je altijd contact opnemen met de
voorzitter van KBO Oerle, Huub Stroeks, tel. 06-51137412

Te Koop
groene leren stoel electronics
verstelbaar
50 euro
tel 040 2543797

Bridgecursus
De bridgecursus van dit najaar is zeer succesvol geëindigd en het
overgrote deel van de cursisten bridget nu mee op de vrijdagmiddag.
Zij zijn hier met open armen ontvangen en leren nu iedere week weer
het nodige bij.
Gezien het enthousiasme willen we (bij voldoende deelnemers) verder
gaan met de volgende cursus onder de bezielende leiding van Mirena
Wengelaar.
De cursus werd afgesloten met een gezellig samenzijn in het
bargedeelte van de Erikant. Ik zou zeggen: tot in het najaar!

SAMEN UIT ETEN IN 2020

Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE.
€14,- P.P.
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen
rekening. (extra)
Aanvang 17.30 uur
Van tevoren -een week- opgeven bij:
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418
Bert de Joode : 06-33680745
Graag bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of vlees!

donderdag
dinsdag

19 mrt
21 apr

Griek Rhodos
Route 66

Heerseweg 3
Lange Kruisweg 66

ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET DEELNEMEN: dus altijd
aanmelden
BIJ VERHINDERING altijd EVEN BELLEN A.U.B. naar bovenstaande
personen
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT VELDHOVEN ZIJN
WELKOM!!

Incognito Bloemen
Fred Koning
Voor veilingverse bloemen
Hoek Dommelshei/Heibocht
Veldhoven
Geopend woensdag t/m zaterdag

erplaats bij D’n

Wist u dat
• Dat u deze maand
in de ONS kunt
lezen hoe u de contributie terug kan krijgen van de VGZ.
• Dat de vanaf 01 april de Jeu de Boulle banen weer gebruikt gaan worden
• Dat we blij zijn voor onze Boulers dat zij in 2020 weer kunnen genieten
van hun sport.
• Dat de capaciteit van deze banen zo groot is dat er heel wat leden mee
kunnen doen.
• Dat deze sport bijdraagt aan uw gezondheid.
• Dat u hier ook weer nieuwe mensen leert kennen.
• Dat we een repair café willen starten.
• Dat we dit willen doen om uw kennis en vaardigheden voor anderen te
gebruiken.
• Dat dit hopelijk bijdraagt tot een prettige samenwerking tussen oud en
jong.
• Dat dit alleen kan slagen met uw medewerking.
• Dat u gereedschap wat u niet meer gebruikt aan het repaircafe kan
schenken.
• Dat op 25 Maart het KBO-koersbal toernooi plaats vindt.
• Dat dit in de Ouwe School in Oerle plaats vindt.
• Dat op 24 Maart de ledenvergadering in de Erikant is.
• Dat dit om 13.30 aanvangt.
• Dat u de alle activiteiten terug kunt vinden in ons boekje.
• Dat de INFO uw blad is.
• Dat uw verhalen, anekdotes, ideeën ook een plaats kunnen krijgen in de
INFO.
• Dat dit van alles mag zijn, dus ook verkoop en te ruilen advertenties.
• Dat u deze verhalen, anekdotes, ideeën en advertenties naar de voorzitter
kunt mailen. (KBO@kpnmail.nl)
• Dat de mailbox en brievenbus helaas nog steeds leeg blijft.
• Dat de KBO Veldhoven cliëntenondersteuners heeft, die U kunnen
helpen aangaande WMO aanvragen en het keukentafelgesprek bij de
gemeente.
• Dat dit Corry Pollemans 040-2549643 is.
• Dat deze ondersteuning geheel kosteloos is.

Bedrijf/Winkel

Adres

Korting %

Baderie Heesakkers
Coppelmans bloemsierkunst
Coppelmans Tuincentrum
Verhoeven Optiek
Verhoevenhoorcomfortplan
Dürlinger Schoenen
Prinsen Fixet
Daniëlle Kniphuis
Thuiszorgwinkel
Tuincentrum Groenrijk
ConXions Computeronderst.
Bruna kantoorartikelen
Van de Winkel
gereedschappen
Verhoef schildersbedrijf
Tipo Telecom
Hedo computerbenodigdheden
Woninginrichting Sweere

Kapelstraat
Kapelstraat
Sondervick
Kapelstraat/Citycentrum
Kapelstraat/Citycentrum
Citycentrum
Kromstraat
De Ligt
Kastelenplein
Polderstraat
Meiveld
Citycentrum
Hurksestr./Zeelsterstr.

10
5
5
10
10
10
5
10
10
5
5
5
15

De Run
Meiveld
Burg. van Hoofflaan
Waalre

10
10
2,5/5
10

Rijbewijskeuringen
Onderstaand treft u de adressen van de artsen die voordelige
voorwaarden hebben voor een rijbewijskeuring.
Veldhoven
Nuenen
Mw. Elings, Berkt 18 te Oerle
W. Aarts
Afspraken maken tussen 19.00 –
Tweevoren 105
20.00 uur
Tel. 040-2838260
Tel. 040-2301452
Aalst-Waalre
MEDEX medische diensten
De Leesakker 24
Tel. 040-2217188

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Loket Welzijn
Wonen Zorg
Veldhoven, Gemeentehuis, Meiveld1, 5501 KA Veldhoven, tel:2584455
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE)
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Geheugencentrum Veldhoven
Vrijwillig Ter Zijde (VTZ), Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR
Veldhoven, tel: 2540066.Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00
uur
Maatschappelijk Werk Veldhoven (Lumens)
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2193300
Cordaad Welzijn, Vrijwilligersbureau
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2556789
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, tel: 2539959. Geopend maandag,
dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 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
(van 12.30 - 17.00 uur alleen op afspraak)
Woningstichting Woonbedrijf
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, tel: 2434343
Op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging:
Zuid Zorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408
RSZK: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795
Voor meer andere zorgorganisaties kunt u contact opnemen met de
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 tevoren bellen.
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 0900-1232024
Maxima Medisch Centrum Veldhoven
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel: 8888000

Sinds 2 februari 1996
gevestigd aan het Meiveld
Al 20 jaar uw vertrouwd adres.

