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 VAN DE VOORZITTER 

 

Beste KBO leden,  

 

Het is alweer september, we hebben als bestuur uitgebreid 
gesproken over de komende activiteiten in Okt en Dec. We zijn eigenlijk tot 
de conclusie gekomen dat gezien het beperkte aantal mensen dat in de 
Erikant tijdens de corona tijd mag zijn en de 1,5 m afstand, dat het 
organiseren van activiteiten niet echt makkelijk is. 

Sinterklaas vieren in de grote zaal met maximaal 20 personen (incl. Sint en 
Pieten) heeft niet de voorkeur voor het bestuur, dit geldt natuurlijk ook voor 
de kerstviering. We gaan dan ook ons uiterste best doen om te bekijken of 
dit dan niet op een andere locatie kan, waar wel meer mensen in mogen. 
(Gelet op de RIVM-maatregels) hier over gaat u meer horen in de 
November uitgave van dit blad.  

In de vorige Info heb ik geprobeerd om u enthousiast te krijgen voor het 
opstarten van het REPAIR CAFE, helaas heeft dit nog niet geleid tot een 
stormloop van reacties, dit vind ik bijzonder jammer. Dit is echt een 
mogelijkheid om iets te kunnen betekenen voor onze medemensen, 
vandaar dat ik het stukje over de doelstelling van het REPAIR CAFE 
nogmaals in deze INFO zet. Hopelijk zijn er toch wat leden die dit een warm 
hart toe dragen. Als u denkt dit is iets voor mij, vul dan het strookje in en 
geef dat af bij een van onze bestuursleden of gooi het in de rode 
brievenbus in de OPSTAP. U kunt zich ook aanmelden via KBO@kpnmail.nl.  

De SNERT middag is helaas uitgesteld, dit ook i.v.m. de capaciteit in de 
Erikant en gezondheid perikelen bij de mensen die het wilden organiseren. 
Mogelijk dat dit op een later tijdstip toch nog georganiseerd kan worden. De 
uitslag van de prijsvraag vindt u verderop in deze INFO terug. Ook is er 
weer gezorgd voor een andere puzzel, waar wederom drie mooie bossen 
bloemen per puzzel onder de inzenders worden verloot. Denkt U ook aan 
het op ons stemmen vanaf 05 Okt tijdens de RABO-bank club actie. 
(zie Flyer in dit boekje) 
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Hou in ieder geval de INFO van November in de gaten, voor de informatie 
over de Sinterklaasviering en de Kerstviering. Vanaf hier wens ik u sterkte 
en geduld toe, en wat nog veel belangrijker is, een goede gezondheid en 
hopelijk zie ik u terug op een van onze vele activiteiten. 

 

Eric Blok 

 

Weekprogramma 
 
Maandag 

Inloopochtend 09.30 - 12.00 Erikant 

Biljarten 09.30 - 12.00 Erikant 

Rikken 09.30 - 12.00 Erikant 

Handwerkgroep 13.30 - 16.00  Erikant 

Jeu de Boules 18.00 Eigen Banen nabij de Erikant 

Line Dance 19.30 - 21.30 Erikant 

 
Dinsdag 

Kienen 13.30 – 16.30 Erikant 

 
Woensdag 

Inloopochtend 09.30 - 12.00 Erikant 

Biljarten 09.30 - 12.00 Erikant 

Rikken 09.30 - 12.00 Erikant 

Koersballen 13.30 - 16.30  Erikant 01 Okt - 01 April 

Jeu de Boules 13.30 - 16.30 Erikant 01 April - 01 Okt 

 
Donderdag 

Darten 13.30 - 16.00 01 Okt tot 01 Apr 
Erikant 

Fietsen Vertrek 13.30 uur vanaf de 
Kerk. 
Laatste donderdag v/d 
maand vertrek 10.00 uur 

01 Apr tot 01 Okt 

 
 
Vrijdag 



Inloopochtend 09.30 - 12.00 Erikant 

Biljarten 09.30 - 12.00 Erikant 

Rikken 09.30 - 12.00 Erikant 

Biljarten 13.30 - 17.00  Erikant 

Bridge café 13.30 - 17.00 Erikant (Sept tot Mei) 

 

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 01 Nov 
2020.  
Inzendingen van kopij vóór 20 Okt 2020 bij: 
Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar: 
kboheikantkelen@gmail.com  of naar kbo@kpnmail.nl  
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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 of vul het onderstaande aanmeldformulier in en 

geef dit af aan een van onze bestuursleden. 
  

 



 
 
 
Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen? 
 
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u 
medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring 
invullen. 
 
Rijbewijzen 7 maanden langer geldig vanwege coronavirus 
 
Verloopt uw rijbewijs in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 
augustus 2020? Dan is uw rijbewijs 7 maanden langer geldig. Dit geldt voor 
alle rijbewijzen, behalve als uw rijbewijs is ingevorderd of geschorst. De 
Europese Commissie heeft dit besluit genomen, omdat door de maatregelen 
tegen het coronavirus niet iedereen zijn rijbewijs op tijd kan verlengen.  
 
Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs: 
 

1. Vul een Gezondheidsverklaring in  

Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld 

welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw 

Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via 

mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder 

foutgevoelig. 

2. Maak een afspraak met een keuringsarts 

U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet 

maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak alle 

formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? 

Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een 

medisch specialist. 

3. Laat uw gezondheid onderzoeken 

De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. 

Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch bij 

het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u 

deze zelf naar het CBR. 

 
  



4. CBR beoordeelt uw aanvraag 

Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog 

geschikt bent om te rijden (rijgeschikt). Soms is een rijtest of 

aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw 

een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door 

het CBR. 

5. Uw rijbewijs verlengen 

Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs 

verlengen bij uw gemeente. 

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van 
uw rijbewijs in 
 
Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs 
verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen. 
 
75-plussers mogen 1 jaar doorrijden met een verlopen rijbewijs 
 
Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde 
voorwaarden blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar 
nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een 
administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt 
opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet 
toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.  
 
Met deze tijdelijke regeling krijgt het CBR tijd om de achterstand bij het 
beoordelen van de gezondheidsverklaringen weg te werken. De regeling 
krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar. 
 
Voor wie geldt de tijdelijke regeling? 
 
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u van het CBR 
een brief als u in de regeling valt. Daarin staat uitgelegd wat het betekent 
en wat u moet doen. Heeft u al een Gezondheidsverklaring ingevuld en valt 
u in de regeling? Dan ontvangt u rond 1 december een brief. 
 
 
  



Niet alle 75-plussers vallen in de regeling.  
De regeling geldt alleen voor 75-plussers die: 
 

• een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met 

aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T); 

• een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben 

ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep; 

• een rijbewijs hebben dat minimaal 5 jaar geldig is. De regeling geldt 

niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar; 

• blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het 

CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de medische keuring, het 

bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het 

CBR daarom vraagt.  

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen 
met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege 
Europese regelgeving. 
 
75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst 
vallen ook niet in de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie 
het CBR een besluit heeft genomen na een mededeling van de politie. 
 
Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling? 
 
U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in 
het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister 
raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. 
Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben. 
 
  



 
Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van de tijdelijke 
regeling? 
 
Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 
december het volgende verwachten: 
 

• De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar 

verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt . U ontvangt 

hierover een brief van het CBR. 

• U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum. 

• De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs 

administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet 

zij in het Rijbewijsregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is. 

• In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand 

van uw Gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het 

CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een 

brief en vervalt de administratieve verlenging. 

• Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om uw 

rijbewijs te verlengen. 

 
 

  



 
 

Nogmaals de Corona-update voor de mensen die toch graag willen 
deelnemen aan de activiteiten die nu gestart zijn.  
 
Inmiddels hebben we een aantal van onze KBO-activiteiten weer voorzichtig 
kunnen opstarten. 
 
De Erikant is weer open. We hebben de verschillende KBO-activiteiten 
getoetst aan RIVM-regels. E.e.a. hebben we vervolgens ook afgestemd met 
de gemeente Veldhoven en de Stichting Wijkbelangen Heikant, zijnde de 
verhuurder van wijkcentrum De Erikant. 
 
Het goed in acht in nemen van die regels is voor ons, als leden van de KBO 
Heikant – De Kelen,  extra belangrijk omdat we in feite allemaal in de 
risicogroep zitten. 
 
Het is nu augustus en het aantal Coronabesmettingen loopt inmiddels in 
Nederland toch weer op. 
Opnieuw en nog nadrukkelijker dan voorheen wordt op iedereen, jong en 
oud, een beroep gedaan om de Coronaregels strikt na te leven om verdere 
verspreiding te voorkomen. 
 
Onder bepaalde voorwaarden zijn we dus inmiddels weer gestart met de 
volgende activiteiten:  
Het organiseren van inloopochtenden (met daarin gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en mogelijkheden om te kaarten en te biljarten), het spelen van 
jeu de boules op onze nieuwe buitenbanen en het organiseren van 
bijeenkomsten voor onze handwerk- en onze biljartgroep. 
 
De line-dance-activiteiten, bewegen voor ouderen, koersbal, bridgen en 
kienen zullen waarschijnlijk gaan starten per 1 Oktober. Het begin van het 
dartseizoen is nu gepland voor 1 oktober. 
 
  



 
 
Enkele afspraken voor de verschillende activiteiten die inmiddels weer zijn 
gestart 
 
. Bij binnenkomst handen wassen, afstand houden, toilet na gebruik schoon 
achterlaten. 
. Namen deelnemers altijd noteren op een aanwezigheidslijst (voor mogelijk 
later bron- en contactonderzoek) 
 

Het organiseren van inloopochtenden (maandag- , 
woensdag- en vrijdagochtend) 
 
Het elkaar kunnen ontmoeten (contact Harrie Bakker 
2538983/Jos Mollen 06-39064149) Hiervoor is D’n Opstap 
beschikbaar. Er mogen in die ruimte maximaal 10 personen zijn. 
Als er meer personen willen meedoen dan moet worden 
uitgeweken naar de grote zaal. 
 
Rikken (contact Harrie Bakker 2538983) Hiervoor is D’n Opstap 
beschikbaar. Er mogen in die ruimte maximaal 10 personen zijn. 1 
½ meter regels dient strikt te worden gehanteerd. Als er meer 
personen zijn dan moeten die wachten in een andere ruimte 
 
Biljarten (contact Wim Aarts 2557808) In de biljartruimte mogen 
maximaal 10 personen aanwezig zijn. Er mag op beide biljarts 
worden gespeeld. Als er meer personen mee willen doen, moeten 
die wachten in een andere ruimte, waar wel mogelijkheden zijn 
om binnen de 1 ½ meter-regels te verblijven. 

 
 

Het spelen van jeu de boules op de buitenbanen 
(woensdagmiddag) Contact: Jos Mollen 06-39064149 
De spelers zorgen voor eigen jeu de boules-ballen. De spelers 
kunnen gebruik maken van de KBO-klapstoelen. Na afloop 
moeten deze stoelen altijd weer schoongemaakt worden voordat 
ze worden teruggeplaatst in de opslag. 



Biljarten (vrijdagmiddag) Contact Wim Aarts 2557808. Er mag 
op beide biljarts worden gespeeld. Als er meer personen mee 
willen doen, moeten die wachten in een andere ruimte waar wel 
mogelijkheden zijn om binnen de 1 ½ meter-regels te verblijven. 
 

 

 
 

Als u naar een van de activiteiten van 
onze afdeling gaat in de Erikant, wilt u 
dan het registratieformulier invullen 

(deze liggen in de Erikant), dit i.v.m. een 
eventueel bron en contact onderzoek.  

Het organiseren van bijeenkomsten van de 
handwerkgroep (maandagmiddag) Contact Marjon Starrowsky 
2543453 en Tonny Colnot 040-2540597. Hiervoor is de grote zaal 
beschikbaar. Waarschijnlijk is hierbij steeds herschikking van 
tafels en stoelen nodig. De deelnemers zorgen voor eigen 
handwerkspullen. 
 



 
 
LUNCH IN De OPSTAP 
 
Wij willen weer gaan beginnen met een lunch te organiseren 
We hebben vrijwilligers bereid gevonden om dit te gaan doen 
Om een lunch te bereiden 
Vanaf oktober willen hiermee starten 
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden 
Er kan eventueel een warm hapje of een broodje met beleg geserveerd 
worden 
Koffie en thee kan van de kaart gestempeld worden, 
Drankjes kunnen ook besteld worden tegen betaling 
Bij belangstelling een dag van tevoren opgeven op telefoonnummer 06-
39064149 
We hopen op een grote opkomst 
Hoe meer mensen er komen hoe gezelliger het wordt  
In de volgende info laten we weten hoe we het gaan doen  
Want er moet wel genoeg animo voor zijn  
Dus mensen laat je horen er kan hiervoor al gebeld worden  
Groetjes de vrijwilligers 
 
 

  



 

Leuk voor de kleinkinderen 
 

Zoek de tien verschillen 

 

 
Of natuurlijk om zelf scherp te blijven  



 
Line-dance bij de KBO 
 
Hallo lijndansers 
 
Ondanks de minder gunstige ontwikkelingen willen we toch weer beginnen 
met dansen. We zullen de regels strikt in acht moeten nemen. Op de vloer 
is dat wat lastiger maar bij het binnenkomen en koffiedrinken zullen we de 
anderhalve meter moeten handhaven. 
En ook hier geldt ; voel je je niet helemaal gezond, bij lichte twijfel, blijf 
thuis. Vind je het voor jezelf nog te riskant om weer te beginnen, blijf 
gerust thuis. Er gaat niets boven je gezondheid. De planning is om de 
eerste week van oktober weer van start te gaan. Voor de maandag is dat 5 
oktober en voor de woensdag is dat 7 oktober. 
Wij hebben er zin in en ik hoop jullie ook. 
Tot ziens in oktober. 
Hartelijke groeten 
 
Henk en Annemieke 
 
Voor informatie: 
Henk Luining 
tel. 2532203 of mail naar: hk.luining@kpnmail.nl 
 

 

  



 
 

De start van het Repair Café 
 

Waarom een Repair Café? 
 
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets 
mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar 
zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. 
Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. 
Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de 
maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs 
ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het 
Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan 
de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt 
overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te 
worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is 
om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. 
Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – 
komt CO2 vrij. 
 
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te 
kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij 
aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen 
enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil 
het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. 
Kom het ook eens proberen! 
 
Wat zijn de doelstellingen van het Repair Café? 

 
• Het café tweemaal per maand open te stellen, 1 maal in de 

avonduren en 1 maal in de middag (in overleg met de vrijwilligers 

• Reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving 

• Reparatiekennis in buurten te behouden en te verspreiden 

 

 

• De sociale cohesie in buurten te bevorderen door mensen met heel 

verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in  

contact te brengen in het kader van een inspirerend en 

laagdrempelig evenement. 



• Om jeugd te leren hoe ze zelf kleine reparaties kunnen doen (Bv 

Fiets) en zodoende oud en jong te verbinden. 

De reparaties in het Repair Café zijn gratis. Is dat geen valse concurrentie 
voor professionele reparateurs, zoals het naaiatelier en de fietsenmaker? 
 
De mensen het Repair Café bezoeken, zijn op dit moment geen klant bij een 
professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte bedlampje, 
staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan 
een nieuw product. Door deze mensen in het Repair Café te helpen in ruil 
voor een vrijwillige bijdrage, voorkomen we dat ze iets nieuws moeten 
kopen. Daarmee beconcurreren we niet de professionele reparateur, maar 
eerder de fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en nieuwe koopt. 
 
Wat belangrijk is voor het opstarten van een Reparatie Café zijn natuurlijk 
vrijwilligers met kennis van elektronica, fietsen,  
computers, houtbewerking enz. ook mensen die “gewoon” erg handig zijn 
op andere gebieden zijn hard nodig. Ook dames die handig zijn met een 
naaimachine voor mogelijk verstelwerk of andere reparaties aan 
kledingstukken zijn van harte welkom. 
 
Er is door de gemeente Veldhoven een behoorlijk bedrag aan de KBO de 
Heikant / de Kelen verstrekt om dit plan tot een succes te maken.  
 
Laat uw kennis niet verloren gaan en deel dit met anderen, zodat ook 
mensen met een minder groot budget hun spulletjes kunnen blijven 
gebruiken. Denkt u of kent u in uw omgeving andere mensen die dit idee 
een warm hart toedragen, probeer ze dan enthousiast te maken en zich 
laten aanmelden. 
 
 
 
  



-------------------------------------------------------------------- 
 

Aanmeldformulier vrijwilliger 
Repair Café 

 
• 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. 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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Tien dingen die waarde geven aan je leven : 
 

• Een vriendelijke groet, doet veel goed. 

• Lichter word je plicht, met een lach op je gezicht. 

• Er ligt een speciale klank, in het woordje dank. 

• Weet dat een onbedachtzaam woord, anderen soms pijnlijk stoort. 

• Til niet te zwaar aan problemen, probeer de zorgen weg te nemen. 

• Wie echt van het leven geniet, stoort zich aan kleinigheden niet.  

• Wie een goed humeur bewaart, wordt veel last en zorg bespaard. 

• Voor de zorgen van morgen, zal morgen wel zorgen. 

• Wie met alles lacht en gekt, is daarom nog niet opgewekt. 

• Wees blij met het leven, het duurt maar even. 

 
Uit het boek: Gelukkiger ouder worden 
Wim van Kreij 
Een praktisch boek voor senioren 
 
José van Diessen 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
  



 
KERSTVIERING 2020 

op 17 december 
 
Dit jaar willen wij, zoals we gewend zijn, een kerstviering organiseren voor 
onze leden. 
We hebben uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden in deze corona tijd en 
hebben besloten om onze bijeenkomst te houden in de Immanuelkerk. Dit 
hebben we 2 jaar geleden ook al eens gedaan, en dat was toen goed 
bevallen. 
Gezien de maatregelen rond corona zullen we niet iedereen in een dienst 
kunnen ontvangen en gaan we nu 2 diensten houden. Een dienst in de 
ochtend en een in de middag op 17 december. U zult zich wel moeten 
inschrijven voor de ochtend of voor de middag. Wij zullen proberen 
rekening te houden met uw voorkeur, maar rekenen wel op uw flexibiliteit. 
Dit is slechts een vooraankondiging en de definitieve uitnodiging komt zodra 
het organisatiecomité de zaken rond heeft. 
Noteer de datum van 17 december alvast, zodat het straks geen verrassing 
is. 
 
 

  



 

 

Witloftaart voor 4 personen 
(lievelings gerecht van de voorzitter) 

 

Ingrediënten : 

• 3 a 4 plakjes margarine bladerdeeg voor 1 taart 

• 2 uien 

• 3 stengels bleekselderij 

• 4 stronkjes witlof 

• 150 gram gerookte kipfilet 

• 2 eieren 

• Peper, zout, nootmuskaat 

• 1 dl Finesse voor koken 

• 100 gram gemalen 30+ kaas 

• 1 lepel olijf olie 

Bereiding: 

Oven voorverwarmen op 220 graden. Bladerdeeg eerst ontdooien en een 

beetje uit elkaar trekken. Bekleed vervolgens een taartvorm met het 

bladerdeeg en prik met een vork in de bodem. Snijd de uien en fruit deze in 

een lepel olijfolie. Snijd ondertussen de selderij, het witlof (bladeren heel 

laten) en de kipfilet in fijne stukjes en schik ze samen met de uien op het 

deeg. Klop de eieren los en kruid met peper, zout en nootmuskaat. Voeg de 

Finesse en de helft van de kaas toe en meng door elkaar. Giet het mengsel 

over de groenten. Bestrooi de taart met de rest van de kaas en bak het 30 

minuten in een hete oven op 220 graden. 

 

Bevat per portie: 

Circa 208 kcal.  

 
  



Prijs puzzelen 1 
 

 
 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 
 
  



 
 
Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 
14 loofboom 16 bergweide 18 achterkant v.d. hals 19 droog (van 
wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele 
eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk  
27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 31 Romanum 
Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik  
41 grote papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en 
dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 
schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 
60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 
66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren. 
Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 
liefdegift 7 werklust 8 vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 
11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese taal 20 
muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 
36 zangnoot 38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 
leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 47 verdieping 48 
werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel 
v.e. boek 65 insect 67 motorraces 69 overdreven. 
 
Heeft u de oplossing gevonden mail hem dan naar 
KBO@kpnmail.nl of stop hem in de rode brievenbus in d’n Opstap 
dan verloten we onder de goede inzendingen drie mooie bossen 
bloemen. U kunt de oplossing indienen tot 01 November 

 

 



 
 
 

  



Voorkom fraude met betalingsverkeer 
 
Helaas neemt de schade door fraude in het betalingsverkeer vanaf 2019 
weer toe. Dat komt m.n. door sluwe methodes van fraudeurs via e- mails, 
Sms-berichten en sinds kort ook via WhatsApp. 
De belangrijkste methodes van fraude met betalingsverkeer zijn ‘spoofing’ 
en ‘fishing’.  
 
Wat kunnen we hiertegen doen? 
Allereerst is belangrijk om te zorgen dat ‘ons’ betalingsverkeer afdoende is 
beschermd door: 
 
• beveiligingscodes zoals passwoorden geheim te houden, 
• betaalpassen nooit afgeven (aan vreemden), 
• beveiligingsapparatuur installeren t.b.v. bancaire zaken, 
• regelmatig bankrekening controleren op ‘verdachte’ betalingen, 
• incidenten onmiddellijk aan de bank melden. 
 
Signaleren van spoofing: 
 
Oplichters kunnen u bellen vanaf een bestaand telefoonnummer van uw 
eigen bank. Het lijkt dan alsof u wordt gebeld door een medewerker van uw 
bank. In het Engels heet dit spoofing. Letterlijk vertaald betekent dat 
nabootsen of namaken. 
 
Spoofing kan ook via SMS. Het mobiele nummer of de naam van de 
afzender van het Sms-bericht is dan een bestaand nummer of de echte 
naam, maar wordt verstuurd door een fraudeur.... 
 
In beginsel kan ieder willekeurig telefoonnummer op deze ma nier worden 
nagebootst! Dus ook dat van uw zoon of dochter (zogenaamd in nood...). 
 
Hoe werken fraudeurs? 
 
De oplichter die u belt vanaf een telefoonnummer van uw bank, doet alsof 
hij of zij een medewerker van uw bank is. 
 
Vervolgens probeert de oplichter om u overboekingen vanaf uw eigen 
rekeningen te laten doen of om uw pasnummers en beveiligingscodes voor 
internetbankieren en mobiel bankieren te ont futselen. 



 
Vaak beweert de beller dat fraudeurs ongeoorloofde betalingen vanaf uw 
bankrekening zouden hebben gedaan en dat al uw bankrekeningen bij de 
bank daarom niet meer veilig zouden zijn. De oplichter beweert dan dat de 
saldo’s op uw bankrekeningen zogenaamd ‘veiliggesteld’ moeten worden op 
‘kluisrekeningen’ of ‘veiligheidsrekeningen’ (of variaties hierop) van de bank 
zelf. De zogenaamde bankmedewerker vraagt u om zelf alle saldo’s van uw 
bankrekeningen over te boeken naar die zogenaamde ‘kluisrekeningen’ of 
‘veiligheidsrekeningen’ of om de pincodes en beveiligingscodes te 
verstrekken waarmee de bank dat voor u zou kunnen doen. NIET DOEN!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Banken vragen u nooit om: 
 
• Uw beveiligingsgegevens op te sturen. 
• Uw (pin)pas op te sturen. 
• Telefonisch geld over te boeken. 
• Via een link direct inloggen op mobiel of internetbankieren.  
• Via link in email of SMS directe betalingen te doen. 
 
Zogenaamde ‘kluisrekeningen’ of ‘veiligheidsrekeningen’ bestaan 
niet en u hoeft nooit zelf de saldo’s op uw bankrekeningen ‘veilig 
te stellen’. 



 
Wat te doen bij fishing-mail? 
 
Klik nergens op. Dan kan er niets gebeuren. Verwijder de mail uit de in-box. 
Heeft u al op een link geklikt? Bel dan direct de bank en volg de 
aanwijzingen van de bank op. 
 
Voorkom hulpvraagoplichting 
 
De nieuwste vorm van fraude met betalingsverkeer is ‘Hulpvraagoplichting’. 
Dit is een combinatie van spoofing en fishing, maar sluw ingespeeld op 
‘bezorgde ouders/ vrienden’. De oplichter doet zich voor als een dierbare 
bekende om financiële hulp te krijgen.... 
 
De meeste slachtoffers van hulpvraagoplichting zijn ouder dan 50 jaar. Acht 
van de tien slachtoffers zijn vrouw. Vooral behulpzame ouders van 
meerderjarige kinderen worden in e-mails, Sms-berichten of WhatsApp 
bedrogen door oplichters die zich voordoen als een zoon of dochter in nood.  
 

 

 
 
De oplichters zoeken persoonlijke informatie over hun slachtoffers op 
sociale media. Ze plukken bijvoorbeeld een portretfoto en persoonlijke 
ontboezemingen van een dierbare van het internet om de afzender echt te 
doen lijken en misleiden daarmee een moeder, vader of geliefde. 
 
Wat moeten we tegen hulpvraagoplichting doen? 
 

• Wees op je hoede zodra een bekende via een tekstbericht vraagt om 

iets te betalen of over te boeken, zelfs als dat tekstbericht vanaf een 



bekend e-mailadres of mobielnummer is verzonden. Oplichters 

kunnen soms het bestaande e-mailadres of mobiele nummer van 

een bekende overnemen (hacken). 

• Niet gesproken? Niet betalen! Vraagt een zoon, dochter of andere 

dierbare via een tekstbericht om iets te betalen of over te boeken, 

doe dat dan uitsluitend nadat je hem of haar persoonlijk mondeling 

hebt gesproken én herkend. Dat kan simpelweg via de knop voor 

een directe spraak- of videoverbinding in de meeste WhatsApp. 

 

 
• Laat je niet afschepen! Een oplichter verzint uiteenlopende smoezen 

waarom hij of zij jou niet mondeling te woord zou kunnen staan; dat 

de telefoon in het water zou zijn gevallen; dat het nieuwe nummer 

nog niet zou zijn aangesloten voor spraakverbindingen; dat hij of zij 

in een stiltecoupé zou zitten; dat hij of zij wél goed bereikbaar zou 

zijn en dat het inderdaad heel gek is dat jouw telefoontje niet 

binnenkomt. 

• Laat je niet opjagen! Hoge druk en sterk aandringen om snel te 

betalen in een tekstbericht (via e-mail, SMS, WhatsApp, Twitter, 

etc.), is vrijwel altijd een teken van bedrog. Bel de afzender eerst 

zelf terug om zijn of haar stem te horen. Doe dat eventueel via een 

telefoonnummer waarmee je hem of haar reeds eerder hebt 

gesproken. Vertrouw je het niet? Stel controlevragen waarvan de 

antwoorden niet in eerdere e-mails, WhatsApp of op sociale media 

staan en die alleen die bekende kan weten. Of bel een andere goede 

bekende voor overleg. 

• Nieuw mobielnummer? Wees op je hoede! Pas op als je een 

tekstbericht van een bekende krijgt dat zijn of haar mobiele 

telefoonnummer zou zijn gewijzigd, zelfs als daar een mooie foto 

van die bekende bij staat. Zo begint veel bedrog. Soms wordt het 

bedrog pas dagen of weken later door de oplichter voortgezet. Bel 

die bekende via het nieuwe nummer en als dat niet lukt, gebruik dan 

het oude nummer. Vervang het oude nummer pas nadat je hem of 

haar mondeling hebt gesproken én herkend. 

• Instellen PINcode! De enige manier om zeker te weten dat 

WhatsApp niet wordt overgenomen' door een oplichter is het 

installeren van een eigen 6-cijferige PINcode. De procedure is als 

volgt: 'Ga naar: WhatsApp scherm (rechtsboven), type in: 



Instellingen/Account/Verificatie in twee stappen/Inschakelen/Voer 

een 6-cijferige PIN in/herhalen/ 

 
Andere mogelijke acties bij fraude met het betaling verkeer en bij 
hulpvraagoplichting: 
 

• Meld oplichting of bedrog bij je bank! Zie: 

https://www.veiliqbankieren.nl/meldnummers/ 
 

• Doe online aangifte bij de politie! Zie:  

https://www.politie.nI/aanqifte-of-meldinq-doen#ik-ben-op-een-
andere-wijze-opqelicht 
 

• Meld fraude en oplichting bij de Fraudehelpdesk! Zie: 

https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/ 

 

• ABNAMRO: Seniorenlijn: 0882262612 (werkdagen tussen 09.00 en 

17.00) of 09000024, keuzemenu: overig/particulier/fraude 

 
Dit artikel komt uit het verenigingsblad de Schouw van de PVGE van Sept 2020 
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Uit de Lolbroek 
 
Schoenendoos 
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren 
alles gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen geheimen voor 
elkaar, behalve dat de kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin haar 
linnenkast bewaarde, waar haar man nooit naar gevraagd en nooit in 
gekeken had. Al die jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn 
vrouw op een dag ernstig ziek werd en de dokter zei dat ze niet zou 
herstellen. Omdat hij van alles wilde regelen, pakte hij de schoenendoos en 
bracht hem bij zijn vrouw op bed. Ze was het met hem eens dat het tijd 
werd dat hij wist wat erin zat. Toen hij hem openmaakte, vond hij wat 
haakwerk, en twee bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van 
€ 25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen 
trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat het geheim van een gelukkig 
huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer als ik 
boos op jou zou worden, rustig te blijven en een kleedje te haken.’ 
 
  



De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen. In de 
doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al die jaren maar twee keer 
boos op hem geweest. Gevoelens van geluk overspoelden hem. ‘Schat,’ zei 
hij, ‘dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit het met al dat 
geld?’ 
‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.’ 

 

 
 

HARRY DE HYPNOTISEUR  
 
Het is bonte avond in het bejaardenhuis. Alle oude van dagen zitten 
opeengepakt in de gemeenschapsruimte in afwachting van wat er komen 
gaat. Harry de Hypnotiseur komt het toneel op en zegt: “Ik ga jullie 
allemaal in trance brengen. Het is mijn bedoeling iedereen in het publiek te 
hypnotiseren”. Uit zijn zak haalt hij een prachtig zakhorloge en zegt: “Ik wil 
dat jullie allemaal naar dit horloge kijken. Het is een heel speciaal horloge, 
want het is al zes generaties in mijn familie” en hij laat het horloge 
langzaam heen en weer zwaaien terwijl hij met omfloerste stem herhaalt 
“kijk naar het horloge, kijk naar het horloge”. Het publiek is helemaal in zijn 
ban en honderden ogen volgen het horloge als het plotseling uit zijn hand 
glijdt en in gruzelementen op de grond valt. “SCHIJT SCHIJT SCHIJT!!!” 
schreeuwt Harry de Hypnotiseur. Het heeft drie dagen geduurd voordat de 
gemeenschapsruimte schoon was en Harry de Hypnotiseur is nooit meer 
uitgenodigd. 
  



 
 
 

Prijsverhoging van de consumpties in de Erikant 
 

 Euro 

  

Koffie en thee 1,50 

Koffiekaart ( 9 x koffie of thee) 12,00 

Frisdrank 
 

- Cola, Cola Light, Cola Zero 1,75 

- Fanta, Fanta Light 1,75 

- Spa rood 1,75 

- Jus d' Orange 2,00 

  

Ice Tea 
 

- Ice Tea Green, zonder prik 2,00 

- Ice Tea, lemon met prik 2,00 

  

Bier 
 

- Bavaria bier (flesje) 2,00 

- Bavaria bier (0 % alcohol) 2,00 



- Radler (0 % alcohol) 2,00 

- Leffe blond of bruin 2,30 

  

Wijn 
 

- Witte of rode wijn per glas 2,00 

  

Crodino en Advocaat (met) 2,00 

  

Limonade per glas 0,50 

  

Portie bitterballen (12) 
)stuks) 

4,50 

 
 

Soms denken we hier met weemoed aan terug, maar 
alles wordt duurder ook de exploitatie van de 
Erikant. Vandaar !!!. 

 



 

 

 
 

  



 
WIST U DAT ?? 

 
 
• Dat er alweer een aantal activiteiten zij opgestart. 
• Dat er op woensdag de Jeu de Boulers actief zijn. 
• Dat dit gezond is voor lijf en leden. 
• Dat u deze sport 7 dagen per week kunt doen op onze eigen banen 

bij de Erikant 
• Dat de capaciteit van deze banen zo groot is dat er heel wat leden 

mee kunnen doen. 
• Dat u op maandag, woensdag en vrijdag morgen, koffie kunt 

drinken, een kaartje kunt leggen of een ander spelletje, alle 
problemen van de wereld samen kunt oplossen. 

• Dat u hier ook weer nieuwe mensen leert kennen. 
• Dat er voor Den Opstap speciaal voor het warme weer een mobiele 

airco is aangeschaft. 
• Dat u op deze dagen ook vrij kunt biljarten. 
• Dat de Snertmiddag helaas niet doorgaat. 

• Dat we deze vrijwilligers beterschap toe wensen. 
• Dat op 05 Okt het Line dance weer start. 
• Dat u daar van harte welkom bent. 
• Dat KBO- Brabant u kan steunen ingeval van oplichting. 
• Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen 

met Edith Mostert, beleidsmedewerker, telefoon: 06-54923148. 
• 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 de ledenvergadering op een later tijdstip zal plaats vinden. 
• Dat u vast in uw agenda kunt noteren “03 dec Sinterklaas” 
• Dat dit ook geld voor de Kerstviering op 17 december 
• Dat het bovenstaande wel afhankelijk is van de Corona maatregelen 

• Dat er maar een inzending was op de prijsvraag. 
• dat als u meedoet u ook kans maakt op een bos bloemen.  
• Dat u in deze INFO ook weer twee keer kan meedoen. 
• 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 hij dit erg jammer vindt. 
• 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. 
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Prijs puzzelen 2 

 
Deze woordzoeker is gemaakt door de heer Jo Oppers lid van KBO 
Landhorst en wordt u gratis aangeboden om in uw nieuwsbrief te plaatsen. 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek zo op en streep ze 
af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing en 
kunnen in onderstaande vakjes worden ingevuld. 
 
 

 
 
 



BEJAARDEN, ONS, BESTUUR, ONTMOETEN, BILJARTEN, OUDEREN, 
BOSSEN, PEEL, VREUGD, BRABANT, PEELWERKER, BUITENLUST, 
PIONIERS, BUSREIS, PUZZELS, DANSEN, SJOELEN, FIETSEN, STEK, GELUK, 
STICHTING, GEZELLIG, TURFSTEKEN, GROENE, POORT, VLAG, GYMCLUB, 
VOORZITTER, HANDWERKEN, WANDELEN, INFORMATIE, WEBSITE, JEU DE 
BOULE, ZORG, KAARTEN, KBO, KERK, KERSTVIERING, KIEVITSHOF, 
KNUTSELEN, KOFFIE, LANDHORST, LEDEN, NIEUWS. 
 
 

 

 
 
 

Heeft u de oplossing gevonden mail hem dan naar KBO@kpnmail.nl of stop 
hem in de rode brievenbus in d’n Opstap dan verloten we onder de goede 
inzendingen drie mooie bossen bloemen. U kunt de oplossing indienen tot 

01 November 
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Het virus dwingt ons even 
In je uppie te leven 

Blijf toch binnen 
Dus een activiteit verzinnen 

Tegen wil en dank 
Thuis op de bank 

Een bolletje garen van katoen 
Wat zal ik daar eens mee gaan doen ? 

Beetje haken in het rond 
Blijf allemaal gezond 

 
Hanny Wijers 

 

  



 
 

ADVERTENTIE RUBRIEK  
 

Te koop:  Ruimte voor advertenties van onze 
leden. 

 Uiterste prijs: € 0,00 
Te Koop:  Hier had uw advertentie ook kunnen 

staan 
 
 
 

KLIM IN DE PEN 
 
 
 

Hier had uw 
stukje kunnen 

staan  
 

  



 

 bij D’n     

Incognito Bloemen 

Fred Koning 

Voor veiling verse bloemen 

Hoek Dommelshei/Heibocht 

Veldhoven 

Geopend woensdag t/m zaterdag 



 
 

De Winnaar van de PRIJSVRAAG uit de vorige INFO 
 

Marjo Stokman 
 
Waar komt dit vandaan, en wat is de betekenis: 
 
Antwoord was : Korean  Baseball Organization League 
 
Marjo gefeliciteerd de bloemen komen er aan. 
 

 

 
 

 

 

Bestuur: KBO Heikant/de Kelen 

 

Voorzitter:  Eric Blok, Vlaggenhei 15 

Tel. 06-14410334  

 compu.blok@kpnmail.nl 

 

Vicevoorzitter: Ed Colnot, Berg 80 

Tel. 2540597 

   Edcolnot@kpnmail.nl 

 

Secretaris:  Ina Onnekes, Binnenhei 10 

Tel. 2546304 

   Ina.onnekes@gmail.com 

 

 

  



Penningmeester: Pieter de Meijer (ad interim), Middelhei 10 

   Tel. 2536842 

   P.demeijer@upcmail.nl 

 

 

Leden adm.:  Bankrekening: NL88RABO 0158.1144.85 t.n.v. KBO 

Heikant/de Kelen 

 

Lid:   Theo Tuijtelaars, Parklaan 83 

Tel. 7873518 

   Ttuijtel@upcmail.nl 

 

Lid:   Cokkie de Neve, Vlaggenhei 9 

Tel. 2547904 

   Famdeneve@onsmail.nl 

 

Lid:   Petra vd Boogaart, Korhoen 34  

Tel. 06-17151511  

Pvdboogaart61@gmail.com 

 

Lid:   Wim Aarts, Hermelijn 14    

  Tel. 2557808 

   Wimscrabble@gmail.com  

 

Bezoek ook eens onze website op:  

 

Www.kbo-veldhoven-heikant.nl 

 
Ziekenbezoek:  Mia Klerkx-Aarts, Hoekwal 10 

Tel. 2543797 

Klerkxmiaenjoop@gmail.com   



 
 
 
Bedrijf/Winkel Adres Korting % 

   

Baderie Heesakkers Kapelstraat 10 

Coppelmans bloemsierkunst Kapelstraat  5 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick  5 

Verhoeven Optiek Kapelstraat/Citycentrum 10 

Verhoevenhoorcomfortplan Kapelstraat/Citycentrum 10 

Dürlinger Schoenen Citycentrum 10 

Prinsen Fixet Kromstraat  5 

Daniëlle Kniphuis De Ligt 10 

Thuiszorgwinkel Kastelenplein 10 

Tuincentrum Groenrijk Polderstraat  5 

ConXions Computeronderst. Meiveld  5 

Bruna kantoorartikelen Citycentrum  5 

Van de Winkel gereedschappen Hurksestr./Zeelsterstr. 15 

Verhoef schildersbedrijf De Run 10 

Tipo Telecom Meiveld 10 

Hedo computers Burg. van Hoofflaan 2,5/5 

Woninginrichting Sweere Waalre 10 
 

 

  



 
Rijbewijskeuringen 

Onderstaand treft u de adressen van de artsen die voordelige voorwaarden 
hebben voor een rijbewijskeuring. 
 

Veldhoven 
Mw. Elings, Berkt 18 te Oerle 
Afspraken maken tussen 19.00 – 
20.00 uur 
Tel. 040-2301452 

Nuenen 
W. Aarts 
Tweevoren 105  
Tel. 040-2838260 
 

Aalst-Waalre 
MEDEX medische diensten 
De Leesakker 24 
Tel. 040-2217188 

 

 
Belangrijke Telefoonnummers 

 
• 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. 


