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 VAN DE VOORZITTER 

 

Beste KBO leden,  

  

 

Voor onze afdeling gisterenavond helaas weer wat mindere 

mededelingen van de heren Rutte en de Jong. Wederom zullen we de 

activiteiten een kleine maand moeten opschorten. Het is niet anders. 

Ook de Erikant blijft tot 02 maart gesloten. Erg veel nieuws heb ik dan 

ook niet. Ik heb al een aantal keer de vraag gekregen of wij als KBO-

bestuur iets kunnen betekenen in de volgorde van vaccineren. Helaas 

(ook maar goed ook) hebben wij geen enkele mogelijkheid om dit te 

bespoedigen en/of te bemiddelen.  

Als u denkt dat u om welke reden dan ook eerder geholpen zou 

willen/moeten worden verwijs ik u naar de GGD of uw eigen 

huisartsenpraktijk. Hou wel zelf goed in de gaten of u een uitnodiging 

krijgt voor uw vaccinatie en waar u moet zijn. Dit is niet altijd in uw 

eigen woonplaats.  

Mocht u echt niet zelf in het vervoer kunt voorzien, bel dan rustig op 

naar een van de bestuursleden, dan kunnen we misschien samen kijken 

naar een passende oplossing voor u.  

Ik hoop dat u in deze winterse extremen goed uitkijkt en lijf en leden 

heel houdt.  

Wat ik u niet wil onthouden is de veranderde hulp van SWOVE, 

waarover u in deze INFO de bijzonderheden kunt lezen. Als u hulp 

nodig heeft schroom niet om met hun contact op te nemen. Zij hebben 

een hele organisatie achter zich staan die u mogelijk van dienst kan zijn.  

Rest ons als bestuur u het allerbeste toe te wensen de komende tijd en 

laten we hopen dat de regering eind deze maand wat betere berichten 

heeft.  

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 

april 2021.  

Inzendingen van kopij vóór 20 maart 2021 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 

 

 

In de afgelopen maanden zijn de volgende leden ons ontvallen. 

Onze gedachten zijn bij de nabestaanden 

 

Henny  Steensma  –Vermeulen op 24 januari 2021 

echtgenote van Jan Steensma  
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Nieuw aanbod Steunpunt Mantelzorg: 

een telefonische verkenningstocht 

  

Het laatste jaar is het extra duidelijk geworden dat we elkaar nodig 

hebben. Zeker als mantelzorger. 

  

Gelukkig zijn er veel mensen die iets voor een ander willen doen. Maar 

dan moet je dat meestal wel zelf vragen! En juist dat vinden 

mantelzorgers vaak zo moeilijk. Daarom heeft het Steunpunt 

Mantelzorg een nieuw aanbod: een telefonische korte verkenningstocht 

‘Samen houd je het vol!’ 

Na het aanmelden maken we een afspraak en sturen we een 

informatiepakketje. In het telefonisch contact, van ongeveer 20 

minuten, verkennen we samen je contacten m.b.v. het toegestuurde 

werkblad. 

We gaan kijken wie er al geregeld iets voor je doet. Levert dat op wat 

je zou willen? Wie vraag je nooit, wie zou je eens kunnen vragen en 

hoe pak je dat aan? Wat kun je terugdoen voor degenen die je geregeld 

helpen? Aan de hand van uiteenlopende vragen proberen we duidelijk 

te krijgen waar je blij van wordt. Bijvoorbeeld als iemand voor je kookt, 

naar de bieb gaat of een boodschap voor je doet. Of misschien vind je 

het wel heel fijn als degene voor wie je zorgt eens meegenomen wordt. 

Door het samen verkennen van je omgeving kan je na afloop in één 

oogopslag de omvang van je eigen netwerk zien. Het is een soort 

röntgenfoto van je eigen leven!! 

Een medewerker van het Steunpunt helpt je zodat het invullen 

gemakkelijker gaat. Aanmelden kan via mantelzorg@swove.nl. op 

www.swove.nl vind je een uitgebreide flyer hierover. 

Steunpunt Mantelzorg Veldhoven – onderdeel SWOVE  

Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven  

 



Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, telefoon 

040- 253 42 30,  

mail: mantelzorg@swove.nl, www.swove.nl 

 

 

 
Een veelgevraagde vraag luidt: “Hoe kunnen we in Veldhoven fijn 

ouder worden?”   

Het meest passende antwoord: “Liefst zo gezond en vitaal mogelijk!”  

SWOVE; een partner voor senioren, mantelzorgers en inwoners van 

Veldhoven.  

Wij zijn een organisatie waar u terecht kunt met al uw vragen op het 

gebied van Welzijn Wonen en Zorg. Alle vragen zijn mogelijk als u 

hierdoor maar op een zo prettig mogelijke manier zelfstandig kunt 

blijven leven en wonen. 

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en willen zelf de regie 

over hun eigen leven voeren. 

Daar zijn een aantal punten erg belangrijk bij maar het eerste is toch 

wel; PREVENTIE. Voorkomen is beter dan genezen.  

Begin op tijd, om samen met anderen, na te denken over hoe je graag 

(onder welke omstandigheden dan ook) preventieve maatregelen kan 

nemen.  

Preventief nadenken over hoe zou ik ouder willen worden en wat ik 

dan nodig heb? En wie heb ik daarbij nodig? Wat moet ik eventueel 

veranderen/aanpassen? Waar kan ik terecht bij vragen over ouder 

worden? Het is een goed idee om dit te bespreken met kinderen, 

familie, buren of met je overige omgeving.  

Deze mogelijkheden kunnen liggen op het gebied van sociale 

activiteiten zoals een praatje met de buren, deelnemen aan een 

vereniging, bewegen bij de fysio of beweegclubs, een praatje maken 

in de winkel e.d. Op het gebied van vervoer kunt u kijken naar de 

directe omgeving. Wie kan er eventueel rijden? Wat kan er nu qua 

vervoer bij  

 

 

http://www.swove.nl/


een vrijwilligersorganisatie of is de vraag te complex? Dan kunt u ook 

een keukentafelgesprek aanvragen bij de gemeente Veldhoven.   

Samen hierover praten is samen komen tot een goede oplossing. 

Samen staan we sterk om ouder te worden in eigen wijk-of buurt.  

Mocht u daar niet helemaal uitkomen, vragen hebben of toch op een 

andere manier inspiratie willen opdoen, praat dan met SWOVE. Wij 

zijn er voor u!  

De gemeente Veldhoven heeft onlangs samen met partners de folder 

clientondersteuning uitgezet. Genaamd Marijke en Co, Co uw gids in 

ondersteuning. Wij willen deze graag met u delen.   

De link naar deze folder: https://bit.ly/2M4LA3e  

Wilt u in contact komen met een ouderenadviseur van SWOVE? Bel 

dan op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 met 040-254 00 66. 

 

 

PAS OP VOOR DE COWBOYS VAN 

ENERGIEMAATSCHAPPIJEN 
 

Regelmatig rinkelt de telefoon en krijg je een goedgebekte jongeman 

aan de lijn, die een aantal personele zaken van je weet. Hij vertelt je dan 

dat jouw betaling voor gas en licht véééél goedkoper kan en probeert je 

te overtuigen dat je wel stom bent als je daar geen gebruik van maakt. 

Als je niet oppast smeren ze je zo een contract aan, dat uiteindelijk 

helemaal niet goed en goedkoop is. 

Ze zijn erg vasthoudend en een gemene truc is, dat ze je vaak het idee 

geven dat het van je eigen energiemaatschappij uitgaat. 

Persoonlijk heb ik het meegemaakt en het “gesprek” afgekapt. Daarna 

het ik KBO Brabant Onsledenvoordeel gebeld (daar het ik mijn energie 

vandaan) en ze ingelicht over deze praktijken. 

De mevrouw kende het bedrijf van de oplichters en heeft dit 

doorgegeven aan de bevoegde instantie want deze colportage is 

verboden. 

Denk er om, een op deze manier afgesloten contract kan binnen 14 

dagen ongedaan gemaakt worden, maar dat kost meestal een hoop 

moeite en vervelende situaties. 
 

Ed Colnot 



 

 

Verslag kerstacties 2020 van Afdelingen van KBO-Brabant 

 

200 Afdelingen van KBO-Brabant hebben in december 2020 via een 

gesponsorde actie hun leden verrast met een pakketje of andere attentie, 

om in tijden van corona contact te houden met hun leden en iets voor 

ze te doen. Zij hebben in totaal voor 435.000 euro uitgegeven. De 

uitgaven varieerden nogal. Sommige Afdelingen hielden het 

bescheiden, andere pakten flink uit. 

Er waren o.a. gevulde tasjes, banketstaven, kerststollen, 

worstenbroodjes, chocola, oliebollen, bloemen, zelfgemaakte 

tijdschriften, puzzels, kerstversieringen, kaarsen, gevulde bekers en 

waardebonnen van lokale winkels (om die ook te steunen!). 

De reacties die Afdelingen terug kregen van leden waren ook 

hartverwarmend. Terug gekoppeld werd, dat men zéker de pakketjes 

waardeerde, maar méér nog het feit dat ze persoonlijk werden bezorgd 

en dat er een praatje aan de deur werd gehouden. 

In totaal zijn ongeveer 84.000 mensen bereikt. Ongeveer 2900 

vrijwilligers zorgden voor het klaar maken en bezorgen van de 

pakketjes. 

Wij hebben van een aantal fondsen/sponsoren bedragen toegezegd 

gekregen voor deze decemberacties: Fonds Sluyterman van Loo 

(15.000 euro), Fonds RCOAK (15.000 euro), #eenkleingebaar (5.000 

euro), #nietalleen (10.000 euro). Samen een bedrag van 45.000 euro. 

Omdat de uitgaven voor de acties nogal varieerden leek het ons het 

meest eerlijk om naar rato van het aantal leden een bedrag toe te kennen.  

 

Alle vrijwilligers en besturen: hartelijk dank voor jullie geweldige 

inzet! 

 

  



 
 

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 2020. 

 

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, voor een aantal van onze leden, niet altijd even gemakkelijk. 

 

De inkomensgrens bij de huurtoeslag is gewijzigd waardoor er meer 

mensen in aanmerking komen voor deze toeslag. Het is heel 

eenvoudig om bij de huba's een proefberekening op te vragen. 

 

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 2540597 

 

Als alternatief kunt u ook eventueel naar het belastingcafé van 

Veldhoven. 
 



Gerommel in de kerken van Veldhoven 

Dit bericht willen we jullie niet onthouden. Er heeft de nodige 

heisa gestaan in de diverse kranten. 

Vandaag, 2 februari 2021, contact gezocht met het secretariaat van het 

Bisdom Den Bosch en gevraagd naar de reactie op de brief van 28 

december 2021, getekend door ondergetekende en Gerard de Wilt, 

voorzitter Kring Kbo Veldhoven. 

Zojuist ben ik door de Bisschop van Den Bosch, Monseigneur De Kort, 

gebeld met de volgende boodschap: 

Deze week is er een gesprek tussen Tiny Leijten en het parochiebestuur 

Christus Koning onder begeleiding van deken Wilmink uit Eindhoven. 

De Bisschop liet mij weten dat het parochiebestuur haar excuses aan 

Tiny zal aanbieden voor de oververhitte reactie aan hem door het 

parochiebestuur. 

Tevens vertelde de Bisschop dat er ook deze maand een overleg wordt 

gepland tussen het parochiebestuur Christus Koning en partijen die de 

Veldhovense kerken willen door ontwikkelen.  

Uit zijn betoog kon ik concluderen dat er een open overleg gevoerd kan 

worden waarvan het resultaat voor alle partijen bevredigend moet zijn. 

Ook hier is begeleiding van deken Wilmink te verwachten. 

Hij sprak als laatste de hoop uit dat een en ander tot verzoening tussen 

partijen kan leiden. 

Hopelijk u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Huub Stroeks, Voorzitter KBO-Oerle 

 

 
 
 

 
 



 

 

 



Prijs puzzel  
 

 
 

 



Schrijf de oplossing over of scheur de oplossing uit het boekje en 

stop die in de KBO brievenbus in d’n Opstap  met uw naam of 

stuur de oplossing naar kbo@kpnmail.nl  

Wie weet bent u de winnaar van de mooie bos bloemen 

 

 

Als extra een paar sudoku’s 

 

  



 
 
 

Prijswinnaars Puzzel uit de INFO van Jan 2021 

 

Magda Vernooij, Jack de Hond, Ad Hermans 

 
 

 

     

PROFICIAT 
 
 
 

 
 

GEVRAAGD 
 

Gevraagd: verjaardagskaarten die hergebruikt kunnen worden voor 

onze afdeling.  

Inleveren bij Wim Aarts of een belletje dat ie ze op komt halen.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 



 

 

WIST U DAT ?? 
 

• Dat de hulp bij SWOVE aangepast is. 

• Dat u dit in deze INFO nog eens na kunt lezen. 

• Dat de berichten van de regering op 02 Febr. weer niet erg hoopvol 

waren. 

• Dat we de op 23 Febr. hopelijk meer weten aangaande de corona 

maatregelingen na 02 Maart. 

• Dat u de mogelijkheid heeft om uzelf in te laten enten tegen 

corona. 

• Dat u wel moet afwachten tot u een oproep krijgt. 

• Dat u er van uit mag gaan dat de controle op dit vaccin optimaal is 

geweest,  

• Dat het ondanks dit gegeven toch uw eigen beslissing blijft . 

• Dat wij als bestuur geen enkele mogelijkheid hebben om iets voor 

u te kunnen betekenen t.a.v. de vaccinatie. 

• Dat wij samen met u kunnen kijken voor een oplossing naar de 

locatie waar u gevaccineerd kunt worden.  

• Dat de winnaars van de puzzel uit de INFO van Januari bekend 

zijn. 

• Dat de namen in deze INFO staan en zij een mooie bos bloemen 

hebben gekregen. 

• 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 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. 

mailto:KBO@kpnmail.nl


 

 

 
• Dat wij dit erg jammer vinden. 

• 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. 

 

 

 

 



  



 
 

 
 

 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, 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 

 

 

 

HELP 

 
Sinds meer dan 15 jaar verzorg ik de 

INFO, zodat jullie iedere 2 maanden 

weer een behoorlijk gevuld blad in de bus 

krijgen. 

Natuurlijk zijn niet alle redactionele stukken van mijn hand maar ik 

zorg wel dat alles erin komt. Dat het bij Wim Aarts komt, zodat hij het 

kan laten drukken om daarna te zorgen voor de coördinatie van de 

bezorging. 

Ik zou graag wat leden willen oproepen om samen met mij de 

redactiecommissie te gaan verzorgen. Volgens mij komt dat de 

diversiteit van de artikelen alleen maar ten goede. 

Dus, lijkt het je leuk, om mee te werken aan het tot stand komen van de 

INFO, laat het dan asjeblieft weten en doe mee!!! 

Ik zal je graag uitleggen hoe leuk het is. 

 

Ed Colnot 
  



 

Belangrijke Telefoonnummers 

 

• Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven, Gemeentehuis, Meiveld 1, 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 

 

 

 



 

TIP VAN EEN VAN ONZE LEDEN 

 

Wij zijn overgestapt naar de collectieve zorgverzekering van VGZ 

KBObrabant zie www.vgz.nl/kbobrabant  

Bij dit collectief kun je de contributie van de KBO 

terug vragen, of dat bij andere zorgverzekeraars ook 

kan weet ik niet.  

 

Het terugvragen heb ik gedaan als volgt, je moet een bewijs 

overleggen van je lidmaatschap en de betaalde contributie. Ik heb er 

zelf de ledenpas bij gezet.   

 

De bijlage heb ik ingediend/ gedeclareerd bij VGZ via mijn VGZ 

(zoals je ook andere rekeningen kunt declareren)  

 

Ik heb in eerste instantie een afwijzing gekregen, ik heb VGZ gebeld 

0900-8490 met de vraag waarom, ze konden mij daar geen afdoende 

antwoord op geven (ze dacht dat het nog niet betaald zijn van de 

contributie over 2021 misschien de oorzaak zou kunnen zijn van de 

afwijzing)  maar ze zouden de declaratie opnieuw in behandeling 

nemen.  

 

Enkele dagen later heb ik van VGZ de bevestiging gekregen dat het 

akkoord was, het hoe en waarom staat er dan niet bij.  

 

Ik denk dat er op de verklaring van het lidmaatschap moet staan dat de 

contributie voor het betreffende jaar is voldaan. Ik was een beetje 

vroeg met het indienen, maar VGZ heeft toch genoegen genomen met 

de bevestiging van het lidmaatschap volgens de bijlage.   

 

Ik hoop dat meerdere leden hier ook iets aan kunnen hebben.  

 

Groet,  

Willy Louwers  

 
 

http://www.vgz.nl/kbobrabant


 
Sinds 2 februari 1996 

gevestigd aan het Meiveld 
 

Al 20 jaar uw vertrouwd adres. 


