
Nieuwe gratis Seniorenwijzer Veldhoven 
Deze gids geeft (thematisch geordend) aan bij wie je moet zijn voor hulp, zorg, 

gezelschap, clubs, beweging, etc. met een telefoonnummer voor inlichtingen. 

Enige jaren geleden stopte de gemeente Veldhoven met het uitgeven van de 

papieren gemeentegids, waarin informatie te vinden was over wat in Veldhoven aan 

verenigingen, hulpdiensten en dergelijke te bieden heeft. Bij die beslissing speelde 

de opkomst en het toenemend gebruik van het internet een rol. Hierop kon men 

immers alles vinden? 

Maar helaas, niet iedereen heeft toegang tot het internet of kan daar mee omgaan. 

En zo ontstond er een ‘informatiegat’ voor deze mensen, waaronder verschillende 

oudere senioren. 

Pogingen van de Seniorenraad om de gemeente te bewegen de gids weer in te 

voeren, mochten niet baten. 

Dat was de reden dat de Seniorenraad een gids (met een beperktere inhoud) uit te 

geven, speciaal gericht op de senioren.  En zo was de Seniorenwijzer Veldhoven 

geboren. Een gids die in trek bleek te zijn, niet alleen bij digibeten maar bij vele 

senioren. De nieuwe gids is een geactualiseerde en bijgewerkte versie. 

De gids wordt gratis bezorgd bij leden van de seniorenverenigingen KBO en PVGE. 

Niet-leden kunnen een gratis exemplaar (zolang de voorraad strekt) ophalen bij:  

• Bibliotheek – Meiveld 2 – City Centrum – 040 253 2901 

• De Erikant - Norenberg 19 – Heikant -  06 1130 6626 

• De Ligt - Ligt 157 - Meerveldhoven – 040 254 7826 

• D’n Bond – Rapportstraat 19 – Veldhoven-dorp - 040 253 4446 

• D’Ouw School - Oude Kerkstraat 18 – Oerle - 040 205 2490 

• Patronaat - Binnenweg 18 – Zeelst - 040 296 2706 

• Tweespan – Mira 2 – Zonderwijk - 040 253 9091 

Kijk op internet voor openingstijden of bel het aangegeven telefoonnummer 

 

Voor wie wel op internet terecht kan is er ook een digitale versie van de 

Seniorenwijzer. Deze bevat behalve telefoonnummer ook internet links. 

Zie: https://www.seniorenraadveldhoven.nl/seniorenwijzer/ 


