
Kortingslijst VBOH                                 Pagina 1 van 8                            22 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon 

Kortingslijst: 

 

Hennie de Gooijer 

E-mail korting@vboh.nl 

06-22616134 

 

 

 

Contactgegevens overige VBOH-zaken: 

                         Website:  www.vboh.nl 

                         E-mail:     info@vboh.nl 

                         Telef.:      0492-792392 

 

 

Kortingslijst VBOH 

met de deelnemers aan de regeling per 22 juni 2022 
(vervangt de lijst van  20 januari 2022) 

 

Let op de volgende spelregels: 

• De korting geldt alleen op VOORAF vertoon van uw pas van de 

ouderenbond. Dus: GEEN PAS - GEEN KORTING! 

• Meldt vóór uw aankoop dat u gebruik wilt maken van de VBOH-korting. 

• ACHTERAF een beroep doen op korting is NIET mogelijk. 

• De korting geldt niet voor aanbiedingen en arbeidsloon. 

• De ondernemers behouden zich het recht voor wijzigingen in de korting 

aan te brengen. 

De deelnemende ondernemers worden verzocht wijzigingen per e-mail door te 

geven. 

 

U herkent de deelnemende winkel of 

instelling aan dit bordje: 
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Rijbewijs  

Als u de leeftijd van 75 hebt bereikt en uw 

rijbewijs moet verlengen, moet u een 

medische keuring ondergaan – en dat 

vervolgens elke vijf jaar. 

De heer G.H.M. Bouten  

Adres: Vivaldilaan 1  

Postcode en plaats: 5707 RA HELMOND  

Contact: 0492–541248 of g.bouten@chello.nl  

Gezondheidscentrum Brandevoort  

De Plaetse 98 - 5708 ZJ HELMOND  

Contact: 085–4883616 Dagelijks bereikbaar 

tussen 9.00 en 17.00 uur. Online afspraak en 

meer informatie: www.goedkopekeuringen.nl    

Dr. R.M.F. Sadiek Adres    Steenovenweg 5  

5708 HN  HELMOND Contact 085-0180800  Op 

werkdagen van 9.00-17.00 uur telefonisch 

bereikbaar voor afspraken of via e-mail:  

afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl   Voor meer 

informatie: www.rijbewijskeuringsarts.nl 

Stichting LEV Groep  

Penningstraat 55 - 5701 MZ HELMOND 

 Contact: Dagelijks bereikbaar voor afspraken en 

informatie tussen 9.00 uur en 17.00 uur via 088-

2323300 Online afspraak maken via 

www.regelzorg.nl  

Gezondheidsverklaring telefonisch te bestellen 

of via info@regelzorg.nl 

 

interieur  

Dirks Klimmaterialen B.V. 

Deurneseweg 5 

5709 AH Helmond 

Tel. 0492- 53 81 24 

10% op de contant betalen prijs. 

 

www.dirks.eu 

Tapijthal Tijssen (en gordijnen) 

Pastoor Elsenstraat 32 

5706 VP Helmond 

Tel. 0492-52 45 61 

5% uitgezonderd speciale aanbiedingen. 

 

www.tapijthaltijssen.nl 

Opmaatslapen.nl  

Bedrijventerrein Carré 

Steenovenweg 5 

Unit-B048  

5708HN Helmond 

Ma. t/m/ Dond. gesloten 

Vrijd. Open van 10-18 uur  

Zat. open van 10-17 uur 

En eventueel op afspraak. 

5% korting op alles uit de winkel behalve  
aanbiedingen  
 

Proefslapen mogelijk  
 

Tel. 0492-527 294 en  

06-1489 0925 

Te bereiken tot 22 uur 

www.opmaatslapen.nl  

www.matrasvoorzwaremensen.nl 

 

Verf  

Konings verf en behang 

Engelseweg 221a 

5705 AE Helmond 

Tel. 0492-53 76 93 

10% exclusief speciale aanbiedingen. 

 

www.koningsverfenbehang.nl 

 

 

 

mailto:g.bouten@chello.nl
http://www.opmaatslapen.nl/
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Electro  

Electroworld Wout van Vlerken 

Hoofdstraat 105 

5706 AK HELMOND 

Tel. 0492-53 94 05 

www. 

electroworldwoutvanvlerken.nl 

Wij hanteren zeer concurrerende prijzen op onze 

apparaten, en zorgen ervoor dat wij hierbij de 

beste service verlenen. Apparaten worden volledig 

geïnstalleerd en onze monteurs staan graag voor 

u klaar bij een eventuele storing. 

Op vertoon van uw pas ontvangt u van ons een 

leuke attentie. 

Bouw  

Gevane 

Geert van Enckevort 

Slegersstraat 50 

5706 AX  Mierlo-Hout 

06-22235827 

www.gevane.nl 

Gunstige prijzen voor : 

aanbouw -verbouw, 

alle timmerwerken, kasten, deuren, 

leggen van vloeren waaronder 

tapijt/laminaat/vinyl/pvc stroken /marmoleum/ 

tapijttegels, plintenzetten, 

gordijnen/rolgordijnen/plisses/ 

luxaflex/rails. 

Jos Maas Installatie & Service 

Noord Paralleweg 50 

5707 AX Helmond 

Tel. 0492 59 05 01 

5% korting bij aanschaf van een nieuwe CV-ketel 

met uitzondering van actieaanbiedingen en 5% 

korting bij onderhoudsabonnementen. 

www.josmaashelmond.nl 
Vlakwerk Projectinrichting B.V. 

Berkveld 14 

5709 AE Helmond 

Tel. . 0492-54 80 67 

 

10% op aankoop van linoleum / marmoleum. 

artoleum Krommenie, inclusief legloon. 

Bezoek showroom alleen op afspraak. 

 

www.vlakwerk.nl 

 

VOEDSEL, DRANK  

Diepvriesspecialist van Rijsingen 

De Hoefkens 1b 

5707 AZ Helmond 

Tel. 0492-54 44 07 

3 diepvriesmaaltijden voor € 15.49  (normaal € 

5.79 per maaltijd) en bij afname van 6 maaltijden 

gratis thuisbezorgd. Keuze uit ruim 90 maaltijden, 

zie lijst op de website, www.diepvriesspecialist.nl  

Slijterij ‘Wijnhuis Helmond’ 

Hurksestraat 9  

5701 GX Helmond 

Tel. 0492-53 82 60 

10% korting op alle wijnen met uitzondering van 

aanbiedingen. 

 

www.wijnhuis-helmond.nl 

Slijterij ’t Pijpke 

Slegersstraat  4 

5706 AX Helmond 

Tel. 0492-54 91 01 

5% op alles behalve Caves d’Albret (huiswijn) en 

aanbiedingen. 

 

www.slijterij-tpijpke.nl 

Slijterij Luc’s Wines & Drinks 

Mierloseweg 14 

5707 AM Helmond 

Tel. 0492-26 46 56 

5% op de contante prijs. 

 

www.lucswinesendrinks.nl 

De zoete Inval  

Weth. Ebbenlaan 170 

5702 AG Helmond 

Tel. 06 – 26256678 

Website:  

25% korting op Oud Hollandse snoep en 

schepsnoep. Speciale prijs 200 gram Bonbons en 

Hellemondjes voor € 5.00 

 

 

 

 

http://www.josmaashelmond.nl/


Kortingslijst VBOH                                 Pagina 4 van 8                            22 juni 2022 

KLEDING, SCHOENEN, SIERADEN  

Deelen Menswear 

Mierloseweg 329 

Helmond 

Tel. 0492-53 64 50 

 

5% korting op alles, niet in combinatie met 

andere aanbieding, klantenkaart en/of cadeaubon. 

 

www.deelenmenswear.nl, 

e-mail: helmond@deelenmenswear.nl 
van Dal Mannenmode 

Veestraat 26 

5701 RK Helmond 

Tel. 0492-52 41 40 

10% met klantenpas van v. Dal. Met KBO pas nog 

eens 5% korting op vertoon van deze pas, 

uitgezonderd opruiming en andere acties. 

Volksbelang schoenen/reparatie 

Veestraat 43a 

5701 RB Helmond 

Tel. 0492-52 56 52 

10% exclusief schoenreparaties.  

 

 

www.volksbelangschoenen.nl 
Edelsmederij ‘Dafne’ 

Veestraat 24b 

5701 RD Helmond 

Tel. 0492-52 47 42 

10% op het gehele assortiment, niet op 

reparaties. 

 

www.dafne.nl 

Adventure Store 

Kastanjehoutstraat 3 

5706 XX Helmond 

0492-523668 

info@adventurestore.nl 

www.adventurestore.nl 

Over elke aankoop bij Adventure Store, in de 

winkel en via de webshop, ontvangt u 10% 

korting, behalve bij producten die al actiematig 

worden aangeboden, reeds zijn afgeprijsd of 

onder de categorie service producten vallen. Deze 

korting wordt door ons kassasysteem bijgehouden 

en u ontvangt de gespaarde korting 4x per jaar 

op het door u opgegeven e-mail adres. De korting 

wordt in de vorm van een waardecheque 

uitgekeerd en kunt u in de winkel of webshop 

verzilveren. Wij geven geen geld terug op deze 

waardecheques en de cheques hebben een 

geldigheid van 3 maanden. Indien u geen e-mail 

adres heeft of wilt opgeven kunt u niet deelnemen 

aan ons klantenspaarsyteem. 

 

Lichaamsverzorging  

Instituut 

Hermine van Asten -Wennekers 

Schoonheidsbehandeling/pedicure/manicure 

Tivoli 11 

5708 CR Helmond 

10% op behandeling. 

 

Madame - Parfumerie - 

Schoonheidssalon 

Heistraat 96 

5701 HR Helmond 

Tel. 0492-53 64 25 

 

10% op de contant te betalen prijs, uitgezonderd 

aanbiedingen en salonbehandelingen; indien u 

kiest voor een Madame-klantenpas kunt u ook op 

salonbehandelingen sparen voor korting. 

 

www.parfumeriemadame.nl 

Schoonheidssalon Chéz Lon 

Prof. Lieftincklaan 15 

5707 KT Helmond 

Tel. 0492-78 52 21 

10% korting bij alle gezichtsbehandelingen uit het 

assortiment. 

 

www.chezlon.nl 
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kappers  

De Seniorenkapper 

Peelstraat 21 

5735 KM Aarle-Rixtel 

www.seniorenkapper.nl 

€ 1,50 korting boven op het 60+ tarief. 

Thuiskapper telefoon 06-42 08 22 25 of mail 

naar info@seniorenkapper.nl  

of harrieknapen@gmail.com. 

 

Harrie’s Knipperij 

Peelstraat 21 

5735 KM Aarle-Rixtel 

www.harriesknipperij.nl 

€1,50 korting boven op het 60+ tarief. 

Thuiskapper telefoon 06-42 08 22 25 of mail 

naar info@harriesknipperij.nl 

of harrieknapen@gmail.com. 

 

Intercoiffure Jacq Prinssen 

Parkweg 20 

5701 PS Helmond 

10% uitsluitend o behandeling in de salon. 

 

Vullings Kappers & Shop 

Heistraat 36-38 

5701 HP Helmond 

Tel. 0492-52 28 38 

10% niet in combinatie met andere aanbiedingen. 

 

www.vullingskappers.nl 

 

LICHAMELIJKE ONDERSTEUNING  

MELL & Mobility / Henk Kwarten 

Rollators, rolstoelen, scootmobielen. 

Tel.+31 492 59 99 30 

Mobiel +31 6 13 18 81 17 

6% tot 8% korting. Demonstratie en proefrijden 

thuis op afspraak. 

 

www.mell-mobility.nl 
 

NeoQuartz Comfort Sleeping  
Bedrijventerrein Carré 
Steenovenweg 5 

Unit-B048 
5708 HN Helmond  
Ma.t/m Dond. gesloten 
Vrijd. Open van 10–18 uur 
Zaterd. Open van 10–17 uur  
En eventueel op afspraak. 

 

5% korting op alle NeoQuartz matrassen en 
NeoQuartz oplegmatrassen behalve aanbiedingen 
 

Matrassen en oplegmatrassen met magneten en  
kristallen voor een betere gezondheid.  
 
Proefslapen mogelijk 
Tel. 0492-527 294 en 06-1489 0925 
Te bereiken tot 22 uur 
www.neoquartz.nl 

 

BOEKEN  

Boekhandel ‘De Ganzeveer’ 

Oude Aa 49-51 

5701 PZ Helmond 

Tel. 0492-36 70 70 

10% exclusief boeken en tijdschriften. 

 

www.blz.nl/ganzenveer 

 

Makelaardij  

Adriaan van den Heuvel Makelaardij en 

adviseurs. 

Contactinformatie 

Hoofdstraat 155 

5706 AL HELMOND 

0492-661 884 

e-mail: info@heuvel.nl  

www.heuvel.nl 

 

  

Op vertoon van het ledenpasje van een van de 

ouderenbonden KBO, PCOB,PVGE,NOMB bij 

opdracht voor de dienst Courtage van verkoop van 

eigen woning en/of taxatie verleent Adriaan van 

den Heuvel makelaardij en adviseurs 25% korting 

op de contact te betalen prijs. 

 

mailto:info@harriesknipperij.nl
mailto:info@harriesknipperij.nl
http://www.mell.nl/
http://www.neoquartz.nl/
mailto:info@heuvel.nl
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Bloemen en tuin  

Bloemenmagazijn ‘Flora’ 

Molenstraat 97 

5701 KB Helmond 

Tel. 0492-52 20 65 

10% op het hele assortiment. 

 

Tuincentrum d’n Heikant  

Bakelseweg 1 

5735 SC Aarle-Rixtel 

Tel. 0492-38 31 67 

10% op alles, inclusief aanbiedingen. 

 

www.tuincentrumdenheikant.nl 

Bloementijd bij Mirjam 

Geysendorfferstraat 3, 5703 GA Helmond 

Tel. 0492-541027 

Info@bloementijd.nl 

www.bloementijd.nl 

5% korting op het assortiment 

 

HORECA  

Délifrance Helmond 

Elzaspassage 41 

5701 RW Helmond 

Tel. 0492-52 44 02 / 47 76 66 

10 % op het totaal bestede bedrag, niet in 

combinatie met andere acties. 

 

 

Automatisering  

coMPjoeter 

Oude Molenweg 22c 

De Mortel 

e-mail verkoop@compjoeter.nl 

tel.0492-842138 

website: www.compjoeter.nl  

Korting op de volgende diensten: 

*APK onderhoudsbeurt voor € 25 i.p.v. € 40 

* virusscanner internetsecurity  voor € 20 i.p.v. € 

30 per jaar voor 3 apparaten 

* bij aankoop van nieuwe PC is de virusscanner 

gratis 

* Bij hulp aan huis krijgt u € 5 korting per uur  

( € 35 i.p.v. € 40) 

* verder leveren wij allee hulp en ondersteuning 

in onze winkel met 20% korting op de normale 

prijs.  
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OPTICIENS  

Pearle Opticiens 

Elzaspassage 54 

5701 RX Helmond 

Tel. 0492-54 97 40 

15% bij aankoop van complete bril, exclusief speciale 

aanbiedingen. 

www.pearle.nl/opticien/helmond-elzas-passage. 

Eyelove Brillen XXL Helmond 

Veestraat 33 

5701 RB Helmond 

eyelovehelmond@veestraat.com 

0492-350245 

Eyelove Brillen .. complete bril op uw sterkte voor de 

scherpste prijs! 

Bij Eyelove Brillen Helmond koopt u altijd een complete 

goedkope multifocale bril met leesgedeelte voor 99 

euro, inclusief gratis oogmeting. U heeft de keuze uit 

ruim 450 monturen. Wij geven u een perfecte service en 

leveren brillenglazen van hoge kwaliteit. Ook kunt u bij ons 

terecht voor een goedkope bril op sterkte voor veraf óf 

dichtbij voor 49 euro en een multi-plusbril met breder 

leesgedeelte voor 149 euro. 

Zondagmorgenactie VBOH-leden: 

Speciaal voor KBO leden organiseert Eyelove Helmond 1x per 

kwartaal op zondagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur een 

gratis oogmeting en bent u in de gelegenheid om een 

nieuw montuur te passen onder het genot van een 

kopje koffie met iets lekkers ! 

Na aankoop van uw nieuwe bril nemen wij binnen 14 dagen 

contact met u op. Uw nieuwe bril wordt bij u thuis afgeleverd 

en door ons bij u afgesteld , U hoeft uw nieuw bril dus niet 

meer op te halen. 

Omdat de ruimte beperkt is, is aanmelden hiervoor 

noodzakelijk, we hanteren de criteria wie het eerst meldt is 

ingeschreven en vol=vol. (de ochtend gaat door bij minimaal 

8 aanmeldingen).  

van Berlo Optiek 

Hoofdstraat 99 

5706 AK Helmond 

info@vanberlooptiek.nl 

0492-549541 

verleend  10 % op de contant te betalen prijs. 

Uitgezonderd is/zijn 

1. speciale aanbiedingen, die bekend zijn gemaakt in 
het bedrijfsgebouw zelf of via de media; 

2.  op een complete bril niet in combinatie met 
andere kortingen. 

 

diensten  

Belastingservice 

De belastingservice is opgezet omdat gebleken is dat veel ouderen geld van de belasting terug 

konden krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienden. De vrijwillige belastinginvullers 

helpen de senioren bij het invullen van de belastingaangifte. 

Clientondersteuners 

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat 

iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis onafhankelijke 

cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner helpt u daarbij! 

Vrijwillige ouderenadviseurs 

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook 

voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen 

dat ook. 

Thuisadministratie 

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie en wilt u bijvoorbeeld hulp bij het 

ordenen van uw post of met budgetteren? Dan kunt u een vrijwillige thuisadministrateur 

inschakelen via de KBO-Afdeling bij u in de buurt. De thuisadministrateurs worden centraal 

mailto:eyelovehelmond@veestraat.com
mailto:info@vanberlooptiek.nl
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opgeleid door ons, zodat zij u zorgvuldig en discreet kunnen helpen met het op orde brengen en 

houden van uw administratie.  

 

 

 

 

Mobiliteit  

Adventure Store 

Kastanjehoutstraat 3 

5706 XX Helmond 

0492-523668 

info@adventurestore.nl 

www.adventurestore.nl 

Over elke aankoop bij Adventure Store, in de 

winkel en via de webshop, ontvangt u 10% 

korting, behalve bij producten die al actiematig 

worden aangeboden, reeds zijn afgeprijsd of 

onder de categorie service producten vallen. Deze 

korting wordt door ons kassasysteem bijgehouden 

en u ontvangt de gespaarde korting 4x per jaar 

op het door u opgegeven e-mail adres. De korting 

wordt in de vorm van een waardecheque 

uitgekeerd en kunt u in de winkel of webshop 

verzilveren. Wij geven geen geld terug op deze 

waardecheques en de cheques hebben een 

geldigheid van 3 maanden. Indien u geen e-mail 

adres heeft of wilt opgeven kunt u niet deelnemen 

aan ons klantenspaarsyteem. 

Fitland XL Helmond Suytkade 

Scheepsboulevard 2 

5705 KZ Helmond 

Tel. 0492-87 00 54 

E-mail: helmond@fitland.nl 

www.fitland.nl 

Speciaal voor 60 plussers hebben wij voor het 

sporten een voordelig, onbeperkt en vrij 

opzegbaar lidmaatschap voor de daluren tot 

17:30 uur. De prijzen gelden per week, welke per 

2 weken worden geïncasseerd. 

U heeft tevens de mogelijkheid om een Wellness-

upgrade per week af te sluiten. 
Tria Fietsen Stiphout 

Dorpsstraat 113A 

5708 GG Helmond 

Tel. 0492-425360 

e-mail stiphout@triafietsen.nl 

Brandevoort 

Herselsestraat 21 

5708 XK  Helmond 

0492-792456 

e-mail brandevoort@triafietsen.nl 

Lieshout 

Papenhoef 21 

5737 BS Lieshout 

0499-425360 

lieshout@triafietsen.nl 

www.triafietsen.nl 

Op vertoon van de ledenpas wordt een korting 

verleend van 5% op de contant te betalen prijs. 

 

 

mailto:stiphout@triafietsen.nl
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