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 VAN DE VOORZITTER 
Beste KBO leden,  

Op 13 april, de morgen na het verhaal van premier Rutte, 

zit ik achter mijn computer om een nieuwe “van de 

voorzitter” te schrijven. Ik vroeg me af wat ik nu weer 

zou schrijven, na de zoveelste persconferentie waar men 

helaas weer geen vrolijke berichten lieten horen. Wat 

wel positief was, is dat het einde van de pandemie gelukkig nog steeds 

in het zicht is en we ons alweer en nog steeds aan de maatregelen 

moeten houden. Enig begrip kan hiervoor nog steeds opbrengen, gezien 

het feit dat al ons verzorgend personeel in de ziekenhuizen zich een bult 

werken om (Covid-) patiënten weer gezond te krijgen. Dat er geen 

ziekenhuisbedden meer zijn voor overige patiënten die de zorg ook hard 

nodig hebben baart mij zorgen, dit zou in ons Nederlandje eigenlijk niet 

voor mogen komen. Met dit gegeven vraag ik me wel af hoe het dan 

moet gaan bij een ramp waarbij duizenden slachtoffers vallen. Er zijn 

gebieden genoeg waarbij dat risico bestaat. Je zou natuurlijk ook 

kunnen zeggen dat die kans net zo groot is als dat je bijwerkingen kunt 

krijgen van het AstraZeneca vaccin. Dus ook erg klein. Toch even een 

lichtpuntje. KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een ONS Zomerfair 

te organiseren voor leden. Gezellig, elkaar weer ontmoeten! 

In het meinummer van de Ons komt informatie te staan over hoe leden 

zich voor deze ONS Zomerfair - gratis - kunnen aanmelden. De 

Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH Koningshof in Veldhoven, 

waar in januari normaliter de Senioren Expo wordt gehouden. De vraag 

van KBO-Brabant is of wij als KBO-Veldhoven ongeveer 30 

vrijwilligers zouden kunnen leveren. Het gaat vooral om de bezoekers 

de weg te wijzen op het terrein van het evenement. B.v. parkeren, de 

weg te wijzen naar de verschillende activiteiten, bezoekers ontvangen 

en kleine hand- en span diensten te verrichten. Mijn verzoek is dan ook, 

als u bereid bent om te helpen op die dag, mij dit per mail te laten weten. 

De pen is leeg, laten we hopen dat 28 april weer wat prettige 

vooruitzichten biedt. U heeft dit dan waarschijnlijk al gehoord, deze 

info komt n.l. uit in de eerste week van mei. Het gaat u goed 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 

Bridgecafé 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 juli 

2021.  

Inzendingen van kopij vóór 20 juni 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 

 

 

Op 5 april 2021 is overleden 

 

Bertha Brandsma-Kurvers 
 

Echtgenote van ons erelid Hermann Brandsma 

Onze gedachten  zijn bij de nabestaanden. 

 

mailto:kboheikantkelen@gmail.com
http://www.kbo-veldhoven-heikant.nl/


 

 

  

   

Uitnodiging inspiratieavond voor 

verenigingen en stichtingen 

  
    

 Iedere club heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. 

Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op 

verduurzaming van de accommodatie of juist een solide 

sponsorplan samenstellen. Wat het doel ook is, wij helpen graag 

met het realiseren ervan. De coöperatieve Rabobank gelooft in 

het belang en de kracht van verenigingen en stichtingen en ziet 

hen als het cement van onze samenleving. 

De Rabobank in regio Oost-Brabant is daarom erg benieuwd 

naar de ambities van jouw club. Samen met onze partners 

NOC*NSF en LKCA, gaan wij aan de slag om clubs sterker te 

maken. Met ‘Rabo ClubSupport’ krijgen clubs onder andere 

begeleiding op maat van professionals die alle expertise in huis 

hebben om de ambities van jouw club waar te maken. Dit doen 

we door inzet van kennis, netwerk en financiële ondersteuning. 

Om te laten zien wat Rabo ClubSupport jouw club te bieden 

heeft, nodigen we jou graag uit voor onze ‘Inspiratieavond voor 

verenigingen en stichtingen’.  

Programma 

19:15 Virtueel ontvangst 

19:30 Welkomstwoord Erik Jansen, coöperatief directeur 

https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=7f54fe7b-78b0-436e-a773-5d63203ca2b7&e=b81b63f2-abb5-4dd7-af31-adbdf0cb4eb1


 

 

Rabobank en Hans van Egdom, avondvoorzitter (NOC*NSF) 

19:35 Toelichting op Rabo 

ClubSupport/Verenigingsondersteuning 

20:00 Hoe word en blijf je een sterke club?  

20:30 Plenaire discussie, conclusies en vragen 

21:00 Afsluiting 

Online inspiratieavonden op 17 en 18 mei 

De inspiratieavonden staan ingepland op maandagavond 17 

mei en dinsdagavond 18 mei. Deelnemen aan één van deze 

twee avonden doe je online via Microsoft Teams. Na 

aanmelding ontvang je een dag voor de inspiratieavond een 

deelnamelink via e-mail.     

Aanmelden 

Opgeven kan samen met maximaal één ander lid tot 13 mei via 

deze link. Alvast meer lezen over Rabo ClubSupport? Lees hier 

meer. 

We zien uit naar jouw komst en naar een inspirerende avond! 

Met vriendelijke groet,  

Erik Jansen,  

Directeur Coöperatieve Rabobank  
 

 

Interesse? Meld dat dan bij Pieter de Meijer 

 
 

 

https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=f3df5b73-4874-42db-b98d-9ff523e6252c&e=b81b63f2-abb5-4dd7-af31-adbdf0cb4eb1
https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=9eedd9bc-3b7e-49d0-b1a5-4c088e9ef221&e=b81b63f2-abb5-4dd7-af31-adbdf0cb4eb1
https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=2d9be357-3339-4c1b-9376-e5bc3caa1c6c&e=b81b63f2-abb5-4dd7-af31-adbdf0cb4eb1


 

 

 



 

 

 

SWOVE gaat vanaf 15 april elke week een nieuwe editie betreffende 

eenzaamheid uitzenden. In een 11-tal weken wordt eenzaamheid nader 

verklaard in diverse thema’s. Je kunt hierbij denken aan het thema 

eenzaamheid zelf, wat is isolement, eenzaamheid in relatie tot 

mantelzorgers, jongeren. Wat oorzaken en gevolgen zijn van 

(langdurige) eenzaamheid, maar ook feiten en cijfers. Waar hebben we 

het over? Wat zijn de gevolgen van Covid-19 op eenzaamheid? En 

wat kun je hier zelf aan doen? Of wat als je als vrijwilliger of 

professional hiermee te maken krijgt, wat kun je dan doen? 

Deze en meer thema’s zullen de revue passeren in korte sessies van 

ongeveer 5 minuten. Op onze website 

https://www.swove.nl/media/filmpjes/ of Facebook https://nl-
nl.facebook.com/swove.veldhoven worden ze vanaf 15 april 

wekelijks online gezet. Voor vragen kun je terecht bij Patricia Kohlen; 

specialist eenzaamheid ouderenadviseur SWOVE: 

p.kohlen@swove.nl of 040-2540066 

 Met vriendelijke groet,  

Patricia Kohlen 

Ouderenadviseur / Specialist eenzaamheid  

Burgemeester van Hoofflaan 70 

5503 BR Veldhoven 

tel: 040-2540066  

Werkdagen: oneven weken di, do en vrijdag / even maandag, dinsdag 

en donderdag 8.00-16.00 uur 

https://www.swove.nl/media/filmpjes/
https://nl-nl.facebook.com/swove.veldhoven
https://nl-nl.facebook.com/swove.veldhoven
mailto:p.kohlen@swove.nl


 

 

Prijs puzzel  

 
AVONTUUR  BAZIN  DOODSANGST  ETEN   KUKELEKU 

MARKTPLEIN  MEESTERES  MIAUWEN  MOLEN  MONSTER 

MUZIEK  ONTMOETING  ONTSNAPPEN  RAAM  SPROOKJE 

VERDRIETIG  WEGRENNEN   WINDSTREEK 

 

 

 

       

 

 

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 



 

 

 

 

Prijswinnaars puzzel uit de INFO van maart 2021 

 

Magda Vernooij, Jack de Hond, Marianne Egberts 

 
 

     

PROFICIAT 
 
 
 

 

GEVRAAGD 
 

Gevraagd: verjaardagskaarten die hergebruikt kunnen worden voor 

onze afdeling.  

Inleveren bij Wim Aarts of een belletje dat hij ze op kan komen 

halen.   

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

WIST U DAT?? 
 

• Dat de berichten van de regering op 13 april weer niet erg hoopvol 

waren. 

• Dat we de na 21 febr hopelijk meer weten aangaande de corona 

maatregelingen na 28 april. 

• Dat u dit waarschijnlijk al weet als u dit leest. 

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

corona 

• Heeft u een uitnodiging ontvangen en bent u geboren in 1951 of 

eerder? Dan kunt u digitaal of telefonisch een afspraak maken. Het 

advies is om digitaal een afspraak te maken: dit gaat snel en 

eenvoudig.  

• Bent u geboren in 1954 of eerder? Dan kunt u digitaal een afspraak 

maken. Ook als u nog geen uitnodiging heeft ontvangen. U heeft 

hiervoor uw DigiD nodig.   Houd daarvoor de volgende websites in 

de gaten; 

• https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-

afspraak-maken 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie 

• Dat u ervan 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 mogelijkheid hebben om u sneller 

gevaccineerd te krijgen. 

• Dat wij u misschien kunnen helpen met het regelen van vervoer 

naar de vaccinatielocatie  

• Dat KBO-Brabant van plan is om op 22 juli een ONS Zomerfair te 

organiseren. 

• Dat de Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH Koningshof in 

Veldhoven 

https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/een-online-afspraak-maken
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


 

 

•  

• Dat we met alle afdelingen 30 vrijwilligers proberen te leveren. 

• Dat u zich aan kunt melden bij de voorzitter. (KBO@kpnmail.nl)  

 

• Dat de winnaars van de puzzel uit de INFO van maart bekend zijn. 

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

bloemen hebben gekregen. 

• Dat niet iedereen de puzzels invult en dus geen kans kan maken op 

een mooie bos bloemen. 

• Dat u 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 blijven 

• Dat dit erg jammer is 

• Dat de KBO-Veldhoven cliëntenondersteuners heeft, die u kunnen 

helpen aangaande WMO aanvragen en het keukentafelgesprek bij 

de gemeente. 

• Dat dit Corry Pollemans is, tel 040-2549643 

• Dat deze ondersteuning geheel kosteloos is 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:KBO@kpnmail.nl
mailto:KBO@kpnmail.nl


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Een passende oplossing met persoonlijke aandacht! 
Vrijhoeven orthopedisch centrum bied al 3 generaties een 
orthopedisch totaalpakket op het gebied van aangepast 

schoeisel therapeutisch elastische kousen, steunzolen en 
braces. 

Ons belangrijkste doel is om altijd samen met de klant tot de 
beste oplossing te komen voor de specifieke situatie. Daarnaast 
blijft er geïnvesteerd worden in nieuwe technieken om de best 

mogelijke service te kunnen bieden.  

Graag zien wij u na het maken van een afspraak op De Run 
4212 5503LL in Veldhoven. Tel. 0402541144 



 

 

 

Uitgelicht: valse e-mail namens Budget Energie 

KBO-Rijsbergen waarschuwde ons dat er weer een valse mail in 

omloop is. Dit keer namens Budget Energie. Budget Energie reageert 

dat er meer meldingen hierover zijn binnengekomen en vindt het 

uiteraard heel vervelend. In de nep-mail wordt vermeld dat het om een 

openstaand bedrag of eindjaarafrekening (verkeerde spelling!) gaat en 

dat als men niet betaalt, er administratie- en vervolgens incassokosten 

in rekening zullen worden gebracht. Het rekeningnummer is vreemd 

en verdacht. Ook staan er taalfouten in de tekst. 

 

Dus wees alert op dit soort mail! 

En check altijd of het rekeningnummer overeenkomt met het 

gebruikelijke. Omdat er zoveel details en zelfs een telefoonnummer 

worden vermeld lijkt het bericht betrouwbaar.  



 

 

 

 

Creatieve zomerfair 2021 - KBO-Brabant (kbo-
brabant.nl) 

 

 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we 

het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-

Brabant een Ons Zomerfair organiseren. 

We hebben verrassend veel ambachtelijke talenten in onze achterban. 

In het artikel op pagina 30 van Ons februari 2021 ziet u enkele 

voorbeelden. 

 

Na zo’n lang isolement willen we er deze zomer een echt feestje van 

maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, 

gezelligheid, veel standhouders én bezoekers.  

Bent u lid van KBO-Brabant en wilt u uw werk voor een groter 

publiek exposeren en wellicht verkopen? Vul dan uw gegevens in op 

de website van KBO-Brabant.  

Het verplicht tot niets, dit is een eerste inventarisatie.  Bij voldoende 

aanmeldingen gaan wij aan de slag met het organiseren en nemen wij 

contact met u op.  

Indien u wel creatief maar niet digitaal bent, bel dan naar Jacquelien 

Cuppers van KBO-Brabant: 073 – 644 40 66. 

 

De datum is 22 juli, locatie is Koningshof in Veldhoven. 

 
 

https://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
https://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/


 

 

 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 Tuincentrum Sondervick  5 

Verhoeven Optiek Kapelstraat/Citycentrum 10 

Verhoeven Hoorcomfort  

plusplan 

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 

 

Vraag naar de voorwaarden in de winkel 
 

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 twee 

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 

blad 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. 

 

De vorige keer heb ik slechts één reactie gehad. (mijn dank) 

Helaas is dit aan de magere kant zodat ik nogmaals een oproep doe 

voor enige steun. Als de coronamaatregelen voorbij zijn wil ik met 

de dan te vormen redactie aan de slag proberen te gaan. 

 

Ed Colnot 
  



 

 

 

Een paar wetenswaardigheden uit ONS Actueel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Te lage vaccinatiegraad ouderen 
 

Er zijn ouderen die een corona-prik kunnen halen, maar het niet doen, 

zoals een derde van de thuiswonende 90-plussers. En er zijn er die graag 

een vaccinatie willen, maar die er zelfs mét oproep alsnog op moeten 

wachten omdat de GGD lastig bereikbaar is voor een afspraak of laat 

weten ‘al tot en met juni' vol te zitten. 

 

Het kabinet schroeft het priktempo flink op, de viermiljoenste 

coronavaccinatie zou al half april gehaald moeten worden. Laat 

onverlet dat KBO-Brabant zich zorgen maakt over de vaccinatiegraad 

speciaal onder ouderen. Directeur Wilma Schrover: "Die is te laag, een 

deel van de ouderen heeft de prik (nog) laten liggen. Dat is een 

probleem, voor hun eigen – kwetsbare – gezondheid. Maar ook omdat 

we met zijn allen uit de wurggreep van corona willen, terug naar ons 

normale leven. Dat kan alleen als voldoende mensen, juist ook ouderen, 

ingeënt zijn.” 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medicijnverpakking groot probleem voor 

negen op de tien patiënten 
 

Verpakkingen van geneesmiddelen zijn voor patiënten nog altijd 

een doorn in het oog. Medicatie voor specifieke aandoeningen en 

ziekten, waaronder reuma, Parkinson en MS, is door negen op de 

tien patiënten moeilijk te openen en leidt tot veel pijn en ongemak. 

De veel voorkomende blisterverpakking (plastic doordrukstrip) is 

juist voor deze patiënten een gruwel. Dit blijkt uit een enquête van 

Kassa onder 2149 deelnemers. Aan de enquête werkten 30 

(patiënten-)organisaties en -verenigingen mee. Zo ook leden van 

KBO-Brabant, via een oproep op de website.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contant geld moet beschikbaar blijven 
 

Digitaal betalen neemt een vlucht in Nederland. Ook veel 

ouderen betalen elektronisch, maar er zijn er ook die hier moeite 

mee hebben. Dat zegt Cees van Tiggelen, die drie 

seniorenorganisaties vertegenwoordigt in het Maatschappelijk 

Overleg Betalingsverkeer, in een interview in het pas 

uitgekomen jaarverslag van De Nederlandsche Bank. Cees 

voorziet ons altijd van nieuws op het bankenvlak. 
 

 

 
  



 

 

 

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 



 

 

 
Sinds 2 februari 1996 

gevestigd aan het Meiveld 
 

Al 20 jaar uw vertrouwd adres. 


