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 VAN DE VOORZITTER 

 

Beste KBO leden,  

 

Hoera, hoera, we mogen weer wat meer met elkaar doen. 

Voor velen van u een opluchting en een stapje uit de eenzame tijd waar 

we toch de afgelopen maanden in hebben gezeten. Een aantal van onze 

activiteiten is gelukkig weer gestart. Hieronder een opsomming van de 

activiteiten. 

 

Op de maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is de inloop weer 

toegestaan, dus koffiedrinken, kaarten, biljarten, enz. enz. (zie verder 

de regels voor biljarten). 

 

Op de woensdagmiddag kan er weer buiten jeu de boules gespeeld 

worden. In de pauze is er weer mogelijkheid tot koffiedrinken en kan 

gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van De Erikant. 

 

Het fietsen op donderdagmiddag kan hervat worden, voor zover dat dit 

nog niet gebeurd is. 

 

Vrijdagmiddag kan er weer gebiljart worden, zij het volgens de hierna 

geldende regels. Het verzoek is om één biljarter per tafel toe te staan en 

de tweede man niet mee te laten lopen. Deze gaat ook gewoon zitten op 

afstand tot hij weer aan de beurt is. 

Mochten er meer dan 10 personen zich melden voor het biljarten en er 

is geen andere activiteit in D’n Opstap, dan kunnen die deuren worden 

opengezet en kunnen de mensen daar gaan zitten op afstand. 

 

Als de dames van het handwerken hun activiteit ook weer op willen 

starten (of al weten wanneer), neem dan aub contact met iemand van 

het bestuur op, zodat we dit voor kunnen leggen aan het bestuur van De 

Erikant.  

  

 



 

 

Een aantal activiteiten zal nog even moeten wachten, omdat daar nog 

geen toestemming voor is. Dit zijn de volgende activiteiten: 

 

 

Het kienen, het bridgen, het darten (deze mensen zijn nu toch aan het 

fietsen) en het linedancen. Deze activiteiten willen we na de 

vakantieperiode in overleg met het bestuur van De Erikant weer 

opstarten. 

 

Natuurlijk is dit voorlopig alleen mogelijk als we met ons allen de 

basismaatregelen in acht nemen. Ik som hieronder nogmaals de 

basismaatregelen op: 

 

Bij binnenkomst:  

• mondkapje op (wanneer u zit, mag dat af) 

• handen ontsmetten; 

• houd 1,5 meter afstand; 

• blijf thuis bij klachten en laat u testen; 

• jas niet aan de kapstok maar over de leuning van uw stoel; 

• beperkt aantal mensen in de ruimte waar de activiteit plaatsvindt 

• middels een presentielijst de datum met naam en 

telefoonnummer van de bezoeker noteren. 

 

U heeft grote kans dat wanneer u dit leest er nog meer versoepelingen 

bekend zijn, maar vooral hoop ik dat u het bovenstaande respecteert. 

Want alleen zo houden we de deuren van De Erikant open. 

 

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 

sept 2021.  

Inzendingen van kopij vóór 20 aug 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 

 

  

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


 

 

 

Bezoek Passiespelen Tegelen 
 
KBO-Brabant biedt extra korting bij het bezoeken aan 

de Passiespelen in Tegelen. 

Seniorenvereniging KBO-Zeelst wil hier gebruik van 

maken en heeft het plan om de Passiespelen in Tegelen 

te gaan bezoeken. En wel op zondag 15 augustus. Om 

voldoende mensen mee te krijgen kunnen ook leden van 

andere KBO-verenigingen in Veldhoven zich hiervoor 

aanmelden. 

We gaan – bij voldoende belangstelling – met de bus 

naar Tegelen. Hier krijgt u een kop koffie of thee met 

vlaai aangeboden. De voorstelling begint om 14.00 u en duurt tot ca. 

15.30 u. De prijs voor ticket en bus zal ongeveer € 54,00 bedragen. 

Dit bij 20 personen. Als er meer mensen meegaan worden de 

buskosten lager en daarmee de totaalprijs van € 54.00. 

Daar we eerst een inventarisatie opmaken van hoeveel mensen (alleen 

KBO-leden) er belangstelling hebben en meegaan hoeft u nog niet te 

betalen. Dit komt dan op een later moment. 

U krijgt bericht over het wel of niet doorgaan. 

Wanneer u interesse heeft meldt u zich dan zo snel mogelijk aan. 

De gegevens vindt u hieronder: 

Hans van Hak 

Biezenkuilen 84 

5502 PE  Veldhoven (Zeelst) 

Tel. 040 253 7843 

Email: penningmeester@kbo-zeelst.nl 

 
 

mailto:penningmeester@kbo-zeelst.nl


 

 

 



 

 

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 

 

 
 

Prijswinnaars puzzel uit de INFO van mei 2021 
 

Rosemarie Venverloo, Annie van Schaijk, Nan Bennis 

 

Allen gefeliciteerd met uw prijs 

 
 

     

PROFICIAT 
 
 
 

 

GEVRAAGD 
 

Gevraagd: verjaardagskaarten die hergebruikt kunnen worden voor 

onze afdeling.  

Inleveren bij Wim Aarts of een belletje naar 0402557808.Wim komt 

ze dan ophalen.   

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Onze overledenen van de afgelopen periode 

 

Jan van der Ven 

 

Stan Göppel 

 

Harry van Lierop 
 

 

Onze gedachten  zijn bij de nabestaanden. 

 



 

 

  



 

 

 
 

MISSCHIEN EEN NIEUWE ACTIVITEIT? 
 

Al langere tijd proberen we meer samenhang te krijgen tussen de 

senioren en de jongeren in de wijk. 

Nu is het idee geboren om eens te kijken of een aantal senioren in 

staat is om de jeugd (die het door de corona toch al moeilijk gehad 

heeft) te helpen met vakken op school waar ze moeite mee hebben 

door “bijles”of in ieder geval enige ondersteuning te geven. 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen doordat een aantal senioren op 

woensdagmiddag de jeugd helpt bij het huiswerk of overhoringen. 

 

Dit zou dan wel voor alle partijen een verantwoordelijkheid met zich 

meebrengen, maar het kan een leerzame en voldoening brengende 

aktiviteit kan zijn. 

 

Het idee is om in eerste instantie te kijken of hiervoor belangstelling is 

vanuit de KBO. 

Als je er wat voor voelt, kun je dat kenbaar maken bij Ed Colnot, 

Tel 040 2540597, email edcolnot@kpnmail.nl. 

 

Ik ben benieuwd 

 

 
  

mailto:edcolnot@kpnmail.nl


 

 

WIST U DAT?? 
 

 
• Dat het grootste gedeelte van de leden van onze 

vereniging een of twee prikken gehad hebben. 

• Dat het langzaam mogelijk is om weer normaal met elkaar 

om te gaan. 

• Dat er eind juni waarschijnlijk weer wat versoepelingen 

komen. 

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

• Dat KBO-Brabant van plan is om op 22 juli een Ons 

Zomerfair te organiseren. 

• Dat de Zomerfair, als hij doorgaat, zal plaatsvinden bij 

hotel NH Koningshof in Veldhoven. 

• 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 mei 

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 

maakt op een mooie bos bloemen. 

• 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 advertenties over 

verkoop en te ruilen artikelen. 

• Dat u deze verhalen, anekdotes, ideeën en advertenties 

naar de voorzitter kunt mailen. (KBO@kpnmail.nl) 

• Dat de mailbox en brievenbus helaas nog steeds erg leeg 

blijft. 

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


 

 

 
 

• Dat wij dit nog steeds erg jammer vinden. 

• Dat de voorzitter niet meer weet hoe hier verandering in 

te brengen. 

• Dat de KBO Veldhoven cliëntenondersteuners heeft, die U 

kunnen helpen over:  

• WMO-aanvragen en het keukentafelgesprek bij de 

gemeente. 

• Dat dit gebeurt door Corry Pollemans 040-2549643. 

• Dat deze ondersteuning geheel kosteloos is. 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

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 



 

 

 

VAN DE BREIGROEP 

 
Eindelijk konden we weer bij elkaar komen: de dames van de 

breigroep. Het was ruim een jaar geleden. We misten de gezellige 

maandagmiddagen! 

Gelukkig is breien en haken niet afhankelijk van het bij elkaar komen 

in breder verband. 

Het afgelopen jaar is er –ondanks het feit dat er geen bijeenkomsten 

gehouden mochten worden - toch behoorlijk wat garen verwerkt! 

Eind mei werd alles wat gemaakt was verzameld en naar de 

Kledingbank gebracht. 

Het was een wagen volgeladen! Met zeker 100 truien, vesten, dassen, 

mutsen, wanten en dekentjes. 

En wat zag het er allemaal fleurig en leuk uit! De vrijwilligers van de 

Kledingbank waren blij verrast. 

 

In de maand juni kwam de groep weer iedere maandag van 13.30 uur 

tot 15.30 uur bij elkaar in D’n Opstap. 

In juli en augustus wordt vakantie gehouden. Vaak is het dan ook te 

warm om te breien of haken. 

Hoewel …. Je weet nooit wat het weer doet! 

Maandag 6 september hopen we aan weer een nieuw seizoen te 

beginnen. Zonder onderbreking door corona!! 

De groep maakt in principe kleding of dekentjes voor kinderen van 

ouders die afhankelijk zijn van de Kledingbank. 

Bij de start is door een stichting een bedrag beschikbaar gesteld 

waarvoor garen gekocht wordt. 

We hebben ook best veel garen gekregen van mensen die het niet 

meer gebruikten.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wie zin heeft om op maandagmiddag mee te komen doen, is van harte 

welkom. 

Ook degenen die het gezellig vinden om in groepsverband aan hun 

eigen project te werken zijn welkom. Uiteraard breng je dan je eigen 

garen mee. 

Er wordt gewerkt met acrylgarens. Géén wol!  

De groep heeft graag ongebruikte bolletjes!  

Verder wordt gevraagd om boeken of tijdschriften met brei- of 

haakpatronen voor kinderen. 

 

Wie meer informatie wil of garen of tijdschriften beschikbaar wil 

stellen, kan contact opnemen met  

Tonny Colnot, telefoon 040-2540597. 

  



 

 

 

BRIDGECAFÉ 
 

  
 

Nu de coronamaatregelen langzamerhand af gaan nemen, lijkt het erop 

dat we weer kunnen denken om ons café weer nieuw leven in te blazen. 

Echter, gedurende de zomermaanden ligt ons café altijd op z’n gat en 

dat geldt nu ook.  

De verwachting is dat we begin september kunnen gaan proberen om 

weer met veel plezier en enthousiasme een kaartje te gaan leggen. 

Dit alles natuurlijk in de veronderstelling dat we geen nieuwe 

coronagolf krijgen en dat we ons houden aan de dan geldende 

maatregelen. 

Aangezien we nogal voorzichtig zijn met onze leden, zijn we nog een 

beetje huiverig om nu al definitieve afspraken te maken, maar reken er 

maar op dat we de eind juni/begin augustus met concrete plannen willen 

komen. 

Voor de beginners onder ons (of voor de mensen wier hersens bridge 

technisch opgeschud moeten worden), willen we aan Mirena vragen of 

ze ons weer onder haar hoede kan en wil nemen. Ook hierover zullen 

we jullie inlichten. Dit laatste uiteraard bij voldoende animo en 

aanmeldingen. 

We laten jullie wel van ons horen. 

 

  



 

 

 

EEN VRIJDAG  BIJ DE KBO. 

 
Iedere vrijdagmorgen is D’n Opstap open voor allerlei activiteiten. Ik 

ga daar graag heen. 

De vraag is iedere keer: Wordt het biljarten, kaarten of de mensen die 

rikken bijstaan?  

Deze keer was het eerst rikken voor zover ik dat kan. 

Uit voorgevoel had ik maar kleingeld -munten van 1, 2 en 5 eurocent- 

meegenomen.  Volgens mij is dat rikken bij mij begonnen in mijn 

diensttijd, zo’n vijftig jaar geleden.  Zeker weten doe ik dat niet.   Het 

gaat meestal wel een keer fout doordat ik de verkeerde kaart opgooi of 

de verkeerde kaart aftroef, maar ja, ze hebben een vierde persoon 

nodig. Ik ben er niet in getraind de kaarten te onthouden die eruit zijn, 

ik meen het aantal troeven, en/of doe ik daar de moeite niet genoeg 

voor!  Ze proberen me het wel bij te brengen, maar het onthouden is 

weer wat anders.    

Het biljarten gaat me iets beter af, maar daar hoor je dan weer hoe je 

het wel of niet moet doen. Alleen het woord links of rechts kennen ze 

niet. Het is meestal tegeneffect geven, maar wat is dat dan eigenlijk?  

Voor iedere speler weer anders. Is de speler links- of rechtshandig?  

En zo hobbelen we maar voort. Drie keer in de week probeer ik het 

niveau op te krikken.  Het zicht is ook niet altijd goed! Hoewel ik 

sommige ballen zo dun raak dat ze bijna niet bewegen!  Wat meer 

wenkbrauwen doet fronsen: hoe kan dat nou weer.  De tijd zal leren of 

het gemiddelde in 20 beurten omhoog zal gaan. 

Gelukkig staan er ook sjoelbakken.  Daar kan ik m’n energie ook op 

kwijt. Hoewel het weer andere bakken zijn dan die bij sjoelclub De 

Kemphanen worden gebruikt.   Deze club speelt eenmaal in de 14 

dagen in Dorpshuis D’n Bond en jeugdig enthousiasme is daar zeker 

welkom.  

 

Met vriendelijke groet,  

Wim Aarts.  

 



 

 

 

Wim Aarts heeft nog 3x de Máxima van Margriet in de aanbieding 

voor diegene die het wil inzien en voor iemand die het graag zelf wil 

hebben.  

Een telefoontje naar Wim is dan op z’n plaats. Tel. 2557808 

 

 

 

Met vriendelijke groet Wim Aarts  
  



 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Wat te doen bij hitte, RIVM adviseert 
 

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen 

ervaren hitte als een welkome periode van terras- en 

strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare 

gevolgen hebben voor hun gezondheid. U kunt eenvoudig 

maatregelen nemen om overlast door hitte te beperken voor u en 

de mensen in uw omgeving. 

Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico 

voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. 

Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen hebben 

op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om 

voldoende te drinken en koel te blijven. 

Herken de klachten en weet wat te doen 

Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten van 

vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en 

hoofdpijn. Mensen kunnen huidproblemen krijgen zoals jeuk en 

uitslag met blaasjes. Ten slotte is bij aanhoudende hitte 

uitdroging en oververhitting een risico. In het ergste geval 

kunnen mensen hieraan overlijden. Symptomen van uitdroging 

en oververhitting zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, 

flauwvallen en bewusteloosheid. 

 



 

 

 

 
Handige informatiekaarten over allerlei ziektes 

 

Voor mensen die graag in duidelijke taal (medische) informatie 

willen lezen en begrijpen, zijn er consultkaarten ontwikkeld. Met 

begrijpelijke teksten en ondersteunende afbeeldingen zijn deze 

consultkaarten toegankelijk voor iedereen. De kaarten helpen de 

patiënt en de zorgverlener bij het bespreken van de 

behandelmogelijkheden en ondersteunen het samen beslissen. 

 

Er zijn tientallen consultkaarten beschikbaar, voor een heleboel 

aandoeningen, waaronder: 

• Artrose 

• Stoppen met roken 

• Schade aan nieren 

• Epilepsie 

• Parkinson 

• Staar 

• ....  

 



 

 

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 

Oktober: 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. 


