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 VAN DE VOORZITTER 

 

Beste KBO leden,  

De corona perikelen vliegen je nog steeds om de oren, 
duizenden besmettingen per dag erbij, ziekenhuizen die 

weer vol stromen, verzorgingsinstellingen waarin het virus weer de kop 
op steekt, enz. enz. Je zou er bijna moedeloos van worden. Vorige 
week stuurde ik u een mail waarin (het is nu 20 Okt) ik u mededeelde 
dat alle activiteiten tot 11 nov stil gelegd worden. Niet dat wij dat zo 
leuk vinden, maar om besmettingen binnen onze vereniging zo veel 
mogelijk te voorkomen.  
Schetst mijn niet geringe verbazing dat ik twee dagen later een mail 
bericht van de gemeente krijg, of de besturen van de buurthuizen en 
de besturen van de organisaties die dagbesteding en andere 
activiteiten aanbieden, waaronder ook de diverse KBO-afdelingen, hun 
beslissing om de activiteiten te stoppen, willen heroverwegen om deze 
toch te blijven aanbieden.  
Wij, als bestuur worden hiervan ook niet blij, dan linksaf en dan weer 
rechts. Maar goed, voorlopig moeten we daar mee maar om leren 
gaan. Overigens blijven wij bij ons besluit om de activiteit stil te leggen. 
Gelukkig heb ik binnen onze vereniging nog geen signalen gehoord, 
over leden die het virus hebben opgelopen.  
Deze perikelen hebben natuurlijk wel gevolgen voor onze activiteiten 
in december, het Sinterklaasfeest zal helaas niet door kunnen gaan in 
de vorm zoals we dat gewend waren, idem dito voor het Kerstfeest. 
We zijn als bestuur ons aan het beraden hoe we u een leuk alternatief 
kunnen bieden. Dus laat u verrassen.  
Wat ik wel positief vind, is dat u de puzzels leuk vindt. We hebben al 
ruim dertig inzendingen. De uitslag zal in de volgende INFO bekend 
gemaakt worden. Men heeft voor het inzenden van de goede 
oplossingen tijd gekregen tot 01 Nov en de uitslag kan dien ten gevolge 
niet meer in deze INFO worden vermeld. Rest mij u een fijne 
feestdagen toe te wensen en een voorspoedig nieuwjaar en blijf 
gezond.  

 

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 jan 2021.  
Inzendingen van kopij vóór 20 Dec 2020 bij: 
Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar: 
kboheikantkelen@gmail.com  of naar kbo@kpnmail.nl  
 
 

Bezoek ook eens onze website op:  

 

Www.kbo-veldhoven-heikant.nl 

 

  

mailto: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 of vul het onderstaande 

aanmeldformulier in en geef dit af aan een van onze bestuursleden. 
  

 



 
 

Bericht van Activiteiten Commissie KBO Kring 
Veldhoven: 

 
Geachte KBO leden, 
Met pijn in het hart menen we toch te moeten besluiten om onze 
jaarlijkse foto-middag na de meerdaagse reis, dit jaar te 
annuleren. 
Met de enorme toename van het aantal corona-besmettingen is het 
niet verantwoord om een gezellige middag te organiseren. De adviezen 
vanuit de overheid zijn nog steeds “beperken van verplaatsingen en 
van contacten”.  
Wil je deze adviezen volgen dan is gezamenlijk foto’s kijken in groter 
gezelschap niet verstandig. 
Wel zijn de foto’s te zien op de website van KBO Kring Veldhoven. Zie 
daarvoor website;  www.kbo-kringveldhoven.nl 
Mocht het niet lukken om de foto’s te bekijken of zijn er andere vragen 
of opmerkingen neem dan gerust contact op met Theo Tuijtelaars, 040 
7873518. 
Ook het bezoek aan een kerstmarkt zal dit jaar niet door de 
“Activiteiten commissie van KBO Kring Veldhoven” worden 
georganiseerd. Voor deze activiteit zijn er op dit moment eveneens te 
veel onzekerheden. 
Verder vooruitkijkend naar volgende voorjaar zal er ook geen 
meerdaagse reis worden aangeboden door de “Activiteiten 
commissie KBO Kring Veldhoven. Een meerdaagse reis in september 
2021 moet toch al gauw worden uitgezocht en besproken in januari 
februari van het nieuwe jaar. Het is niet realistisch om er nu van uit te 
gaan dat alle corona problemen in het komende voorjaar zijn opgelost. 
Grote kans dus dat een meerdaagse reis organiseren niet gaat lukken. 
Wel blijven we de vinger aan de pols houden om zodra het mogelijk is 
weer een mooie en gezellige reis voor jullie aan te bieden. 
Vriendelijke groet, 
 
Theo Tuijtelaars,  
Secretaris, Activiteiten commissie KBO Kring Veldhoven 

 
 

http://www.kbo-kringveldhoven.nl/


Leuk voor de kleinkinderen 
 

 
 

Of natuurlijk om zelf in te kleuren 
want dit jaar op schoot bij 
sinterklaas mag helaas niet  



 

Algemene leden vergadering 
 

Zoals u allen weet is het op dit moment bijna niet mogelijk om een 
algemene ledenvergadering te houden. En dien ten gevolge kunnen 
wij niet voldoen aan onze statuten v.w.b. de algemene leden-
vergadering en de daarin genoemde bestuursverkiezing. 
Zoals u misschien wel weet is onze eerdere penningmeester Dhr. Joop 
Klerkx in december 2019 helaas overleden. Wij, als bestuur, zijn 
naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Daarbij 
hebben wij Dhr. Pieter de Meijer bereid gevonden om deze taak op 
zich te nemen.  
Nu lopen we tegen het probleem aan dat Pieter al geruime tijd (ad 
interim) als penningmeester functioneert binnen ons bestuur. Wij 
willen zijn activiteiten toch graag formaliseren. Daarom hebben wij, als 
bestuur, het volgende verzoek aan u;  
Als u het niet eens bent met de benoeming van Dhr. Pieter de Meijer 
wilt u dit dan aan ons kenbaar maken voor 01 dec 2020. Dit kan per 
mail aan: 
kboheikantkelen@gmail.com of naar kbo@kpnmail.nl  
Of schriftelijk aan: Secretariaat K.B.O. de Heikant / de Kelen 
Binnenhei 10 5508 TH Veldhoven 
Voor het dechargeren van de vorige Penningmeester Dhr. Joop Klerkx, 
geldt hetzelfde. In februari zijn door onze kascontrole-commissie de 
administratie en de jaarstukken over 2019 gecontroleerd en in orde 
bevonden. Ik verzoek u dan ook, als u bezwaar heeft tegen het 
dechargeren van de vorige penningmeester dit ook voor 01 dec aan 
ons kenbaar te maken. Dit kan per mail aan: 
kboheikantkelen@gmail.com of naar kbo@kpnmail.nl 
Of schriftelijk aan: 
Secretariaat K.B.O. de Heikant/de Kelen 
Binnenhei 10 5508 TH Veldhoven 
 
Ik hoop op de medewerking van u allen. 
 
Eric Blok 
Vz.  K.B.O. de Heikant / de Kelen 

 

mailto:kboheikantkelen@gmail.com
mailto:kbo@kpnmail.nl
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Verklaring Kas Controle Commissie 
KBO Afdeling Heikant/de Kelen 

 
Verklaring Kascontrole Commissie 
De kascommissie benoemd door het bestuur van de afdeling 
Heikant de Kelen, Bestaat uit: José Blok - Marjon Starrowsky - 
en Wil Loos 
 
Deze verklaren dat de jaarstukken van de afdeling Heikant de 
Kelen, hebben geconstateerd  dat: 
 

De balans per 31 december 2019 
 

De exploitatierekening over het jaar 2019 
 

De bank en toelichtende bescheiden over 2019 
 
een juist beeld geven van de vermogenstoestand van de KBO 
afdeling Heikant de Kelen en van het verloop van de exploitatie. 
De commissie adviseert de jaarstukken van 2019 in 
overeenstemming met het concept vast te stellenen het bestuur 
te dechargeren voor het gevolge beleid. 
 
Veldhoven , 04 Maart 2020 
 
De commissie voornoemd 
 
José Blok                 Marjon Starrowsky   Wil Loos 

  



 
 

Nogmaals: 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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KERSTVIERING 2020 op 17 december 
 
Alle maatregelen in verband met het Corona zijn weer aangescherpt. 
Dit heeft ook verregaande consequenties voor onze kerstviering van 
dit jaar. 
De regel va 1,5 m afstand blijft voorlopig nog van kracht waardoor 
wij niet in staat zijn onze mensen in één ruimte te plaatsen.  
Daarnaast is momenteel van kracht dat er max 30 mensen bijeen 
mogen komen. 
Het comité heeft allerlei opties bekeken en is tenslotte tot het 
volgende voorstel gekomen. 
 

Wij gaan in de Immanuelkerk een dienst 
opnemen en digitaal uitzenden zodat  

U er toch bij kunt zijn. 
 
We realiseren ons dat dit wel heel anders is dan 
we gewend zijn, maar het kan niet anders. 
Voor het volgen van de dienst heeft u wel een 
PC, laptop of tablet nodig. Een instructie hoe u 
kunt aanloggen wordt begin december via een 
aparte kerstuitnodiging duidelijk gemaakt. 

Als u geen mogelijkheid hebt om via uw eigen apparatuur te kijken, 
willen we proberen om een beperkt aantal mensen te ontvangen in 
de Erikant om de dienst via een beamer te tonen. Als dit kan en mag, 
dan kunnen mensen zich aanmelden via de uitnodiging in december. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt gezien de beperkte hoeveelheid 
zitplaatsen. 
 
Naast dit alles willen we mensen van de andere KBO-afdelingen ook 
in de gelegenheid stellen om mee te kijken. Door een stukje in het 
Veldhovens Weekblad kunnen we hopelijk met meer mensen in 
Veldhoven een stukje verbondenheid bewerkstelligen in deze 
vreemde kersttijd. 
 

 

 



Prijs puzzel 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

31 69 23 76 38 25 88 24 44 29 

          
 

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 December 
  



 

Prijs puzzel 2 
 
 

31 69 23 76 38 25 88 24 44 29 
 

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 December 

 
  



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Prijs puzzel 1 
 

31 69 23 76 38 25 88 24 44 29 

          

 
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 December 
 
 
 
 

Prijs puzzel 2 
 
 

74 1 55 87 33 35 21 86 9 65 

          
 

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 December 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Uit de Lolbroek 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

WIST U DAT ?? 
 

 



• Dat de jaarvergadering helaas niet kan doorgaan. 
(Corona) 

• Dat u wel kan instemmen met het benoemen van de 
nieuwe penningmeester. 

• Dat u ook kan instemmen met het dechargeren van de 
oude penningmeester. 

• Dat u ook bezwaar kan indienen over de twee vorig 
punten. 

• Dat u in deze INFO kunt lezen hoe. 
• Dat het Sinterklaasfeest helaas niet door kan gaan i.v.m. 

Corona 
•         Dat dit ook geldt voor de Kerstviering. 
• Dat wij dit als bestuur niet leuk vinden, en daarom een 

alternatief gaan bedenken.  

• Dat wij u hopen daar mee te verassen. 

• Dat KBO- Brabant u kan steunen ingeval van oplichting. 

• Dat u voor meer informatie over dit bericht kunt u contact 
opnemen met Edith Mostert, beleidsmedewerker, telefoon: 
06-54923148. 

 
 
• Dat wij gemerkt hebben dat u puzzelen best leuk vindt. 
• Dat we meer dan dertig inzendingen hebben gehad. 
• 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. 
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   Nieuws 
 
 Het nieuws van 17 uur 17 
 U heeft het al gehoord of gezien misschien  
 Als u keek 
 Op de eerste Dinsdag van de week 
 Er is weer veel gebeurd 
 Wordt goed of niet gekleurd 
 De buurvrouw van de overkant  
 Pikt elke dag de krant 
 Er zwemt een kat in bad 
 Na de regen waren de straten nat 
 Onderzoekers blijven hopen  
 Een bloem te laten lopen 
 Tenslotte nog het weer  
 Hetzelfde als de vorige keer 
 Het wordt weer donker vannacht  
 Fijne avond en slaap zacht  
 
                         Hanny Wijers 
 

 
  



 

 bij D’n     

Incognito Bloemen 

Fred Koning 

Voor veiling verse bloemen 

Hoek Dommelshei/Heibocht 

Veldhoven 

Geopend woensdag t/m zaterdag 



 
 

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 

 

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  

 

 



 

Ziekenbezoek:  Mia Klerkx-Aarts, Hoekwal 10 

Tel. 2543797 

Klerkxmiaenjoop@gmail.com  

 

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

KBO Heikant/de Kelen 

 

 

Bezoek ook eens onze website op:  

 

Www.kbo-veldhoven-heikant.nl 

 

  



 
 
 
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. 


