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Weekprogramma
Maandag
Inloopochtend

9.30 -12.00 uur

Rikken

9.30 -12.00 uur

Handwerkgroep

13.30 - 16.00 uur breien voor een goed doel

Linedance

19.30 - 21.30 uur

Jeu de boules

18.00 uur, 1 apr tot 1 okt (eigen banen)

dinsdag
Kienen

13.30 - 17.00 uur

woensdag
Inloopochtend

9.30 – 12.00 uur

Rikken

9.30 -12.00 uur

Jeu de boules

13.30 uur, 1 apr tot 1 okt (eigen banen)

Koersbal

14.00 uur, 1 okt tot 1 apr

Bewegen voor
ouderen

15.15 – 16.00 uur (sporthal)

donderdag
Darten

13.30 – 16.00 uur

Fietsen

van 1 apr tot 1 okt
kerk

Vertrek om 13.30 uur vanaf het plein bij de
(laatste donderdag v.d. maand; vertrek 10.00
uur)

vrijdag
Inloopochtend

9.30 - 12.00 uur

Rikken

9.30 – 12.00 uur

Bridgecafé

13.30 - 16.00 uur (van sept tot mei)

Biljart

13.30 tot 16.45 uur

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 3
juli 2020.
Inzendingen van kopij vóór 20 juni 2020 bij:
Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar:

kboheikantkelen@gmail.com

Heeft u nog bruikbaar gereedschap, mag van alles zijn, denk
dan aan het op te richten repair café.
Heeft u misschien zin en tijd om dit mede te organiseren, vertel
het tegen een van de bestuursleden.

Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven bij het
plotselinge overlijden van mijn man
Maurits Molegraaf.
Ook voor de ontvangst van de kaarten en bloemen.
Dieny Molegraaf -Pijnenburg

VAN DE VOORZITTER
Beste KBO leden,
Ik heb speciaal gewacht met het schrijven van deze editie “van de
voorzitter” tot na de uitzending van 21 april waarin de Premier Rutten
de verdere regels ter voorkoming van verdere besmettingen door het
corona virus aan ons bekend maakte. Na mijn mening was dit een
duidelijk verhaal, gematigd positief. Maar toch voor vele Nederlanders
eigenlijk wat ze al wisten, namelijk weinig versoepeling van de
maatregelen. Het geeft ook wel weer wat duidelijkheden, zoals het
betaald voetbal dat is stop gezet tot 01 Sept. Alle vergunning plichtige
evenementen idem, de horeca in ieder geval dicht tot 20 mei. Hoe
daarna moet nog bekeken worden. Verder blijven de meeste
maatregelen van kracht. De 1,5 m regel, geen bezoek aan onze
kwetsbare medemensen en zoveel mogelijk thuis blijven.
Voor ouders van onze kleinkinderen is er wel een goed bericht, de
scholen mogen m.i.v. 10 mei weer onder voorwaarde open. Dit zal voor
hun toch wat rust brengen en voor de kinderen meer sociale contacten.
Wat betekent dat voor ons als vereniging? Dat we onze activiteiten
helaas niet op kunnen starten, zelfs niet in afgeslankte vorm. Dus ik
hoop dan ook dat u het nog een aantal weken vol kunt houden. Elke
verandering die in de maatregelen genomen wordt, zullen wij opnieuw
afwegen wat voor onze vereniging wel en wat niet verantwoord is.
Er is bij mij nog steeds geen melding geweest dat een van onze leden
het virus onder de leden heeft of heeft gehad. Laat dit hopelijk zo
blijven. Vanaf hier wens ik u sterkte en geduld toe, en wat nog veel
belangrijker is, een goede gezondheid.
Eric Blok

We vielen in slaap in de ene wereld, en werden wakker in de andere.

Plots heeft Disney geen magie meer,
Parijs is niet meer romantisch,
New York staat niet meer op,
De Chinese muur is geen dort meer en Mekka is leeg.
Knuffels en kusjes worden ineens wapens,
En niet bezoeken van ouders en vrienden wordt een daad van liefde.
Plotseling besef je dat macht, schoonheid en geld waardeloos zijn,
En je niet de zuurstof kan geven waar je voor vecht.
De wereld gaat verder met zijn leven en het is prachtig.
Het zet alleen mensen in kooien .
Ik denk dat het ons een berichtje stuurt:
“ Je bent niet nodig.
De lucht, de aarde, water en hemel zonder jou zijn prima.
Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn.
Niet mijn meesters “.
Tonny Colnot
Ik weet niet wie dit geschreven heeft.
Ik kwam het tegen en ik vind het prachtig.

Activiteiten versus Corona
Door de Corona liggen al een paar maanden alle activiteiten volledig
stil. Helaas, maar het is niet anders en we moeten ons aan de regels
houden.
Toch hopen we dat we een aantal activiteiten later in het jaar kunnen
inhalen c.q. herstarten.
Laten we het eens op een rijtje zetten:
Jaarvergadering

Sinterklaas

Paasbrunch

Kerstviering

Barbecue

Nieuwjaarsborrel

En dan hebben we ook nog een grote groep reguliere activiteiten:
Biljarten

Rikken

Line dance

Breiclub

Kienen

Koersballen/ Jeu de boules

Bridgen

Darten

Inloopochtend

Fietsen

We hopen dat we een groot deel van de activiteiten toch weer op kunnen
pakken.
Ondertussen hebben we maar een aantal puzzels opgenomen in de hoop
dat jullie die leuk vindt.
Weet in ieder geval dat de KBO jullie allemaal niet vergeten is.
Namens het bestuur.
Ed Colnot

Onze breigroep
Maandag 9 maart kwamen we als breigroep voor het laatst bij elkaar in
D’n Opstap. Het lijkt al zo lang geleden! De meesten van ons (17
dames) nemen hun brei- of haakwerk mee om er ook thuis aan te
werken. En de meesten hebben wel een voorraadje garen om verder te
gaan. Dat komt in deze tijd heel goed uit. Stilzitten is echt niet nodig.
Het geeft veel voldoening om in deze relatief rustige tijd iets om handen
te hebben. Breien of haken is een heerlijke ontspanning.
Regelmatig sturen we elkaar een berichtje. Het is heel leuk om te horen
waar ieder mee bezig is. Ik ben heel benieuwd hoeveel mooie truien,
dassen, vestjes, mutsen, sokken, wanten we naar de kledingbank
kunnen brengen als het sociaal afstand houden opgeheven wordt. En
door de omstandigheden zullen straks waarschijnlijk nog meer mensen
afhankelijk zijn van voedsel-en kledingbank! Dus wij hopen dat we veel
kinderen blij kunnen maken.
Zin om mee te doen? In principe komen we iedere maandagmiddag bij
elkaar in D’n Opstap.
En gelukkig kunnen we nu thuis aan onze projecten werken.
Heel veel mensen grijpen deze rustige periode aan om hun huis op te
ruimen. Er staan niet voor niets lange rijen bij de stort!
Bent u ook aan het ruimen?
Misschien heeft u wel ergens goed bruikbaar brei-of haakgaren liggen
waarvan u niet weet wat ermee te doen. ‘’Sunt om weg te gooien’’. Wij
zijn er erg blij mee.
U zult begrijpen dat we niets hebben aan bolletjes uitgehaald garen en
aan in de knoop geraakte resten. Ook echte wol kunnen we niet
gebruiken omdat we kleding maken die goed wasbaar moet zijn.
Wil je meer weten? Wil je garen brengen?
Neem dan even contact op met Tonny Colnot, tel. 040-2540597
Hartelijke groet, namens de breigroep,
Marjon

Zoek a.d.h.v. de plaatjes er de Brabantse plaatsnamen bij.
Je moet soms wel een beetje cryptisch denken.
Succes!
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Ik lees zoveel over bellen met anderen, en u hebt ook
hierover een folder ontvangen van KBO Brabant.
16.00
UUR
Maar ik zou hetVAN
leuk 13.30
vindenTOT
contact
met
u te hebben
via de telefoon, omdat we elkaar nu niet in D’n Opstap
kunnen ontmoeten.
VAN 13.30
16.00
UUR
Laat TOT
mij iets
weten
als we misschien eens gezellig met
elkaar kunnen kletsen.
Heel veel groetjes
Ina Onnekes
Tel:2546304

Memories
Het zal zo’n 25 jaar geleden zijn. Ik was
hoofdverpleegkundige tijdens een nationale
vakantieweek van de Zonnebloem op De
Heihoef in Eindhoven.
Voor dit soort weken wordt er altijd veel
georganiseerd. Zo stond ook een dagje
winkelen op het programma. Op die bewuste dag gingen we in optocht,
wandelend, met onze gasten allemaal in een rolstoel en één dame op
een brancard, naar de binnenstad van Eindhoven. Na een heerlijke dagje
shoppen en terrasje pikken liepen wij aan het eind van de middag weer
in optocht terug naar de Heihoef, ondertussen gezellig babbelend over
wat iedereen wel of niet had gekocht in de stad. Op een gegeven
moment werd de lucht boven ons opeens zo dreigend donker dat we
besloten harder te lopen om vóór de zomerse stortbui binnen te zijn.
Iedereen redde het gelukkig nét, zelfs de mannelijke vrijwilliger (ik zal
hem Jaap noemen) die de dame op de brancard duwde.
Jaap, hijgend van het harde lopen én duwen van de brancard, zei op z’n
plat Utrechts tegen zijn gast: ”Hè hè wijffie, dat hebben we maar mooi
gered”, waarop de gaste zei:
“Nou ik vind het helemaal niet erg hoor”. Onmiddellijk draaide Jaap
met een zwaai de brancard om en stortte zich met haar in de enorme
regenbui. Helemaal euforisch stak ze haar armen de lucht in en riep: “Ik
heb in geen 30 jaar regen gevoeld”.
Wij, gasten en vrijwilligers, stonden achter de ramen te kijken en
hadden allemaal tranen in onze ogen van ontroering omdat zij zó
genoot, maar ook beseffend dat zij al 30 jaar geen regen had gevoeld!!
Sindsdien kijk ik heel anders tegen een regenbui aan wanneer ik er
doorheen moet. Sterker nog: ik kan het gelukkig nog.
Petra van den Boogaart

Nieuwe start ‘Fitgym-Heikant’ na de Corona
Nadat de restricties van de Corona opgeheven zijn, start een trainer van
'Oktober' opnieuw met de 'Fitgym voor Senioren' in Heikant-de Kelen.
Hierover wordt u vanzelf in de INFO geïnformeerd.
Fitgym richt zich op de senioren van de naoorlogse generatie, nu
ongeveer in de leeftijd van 65 tot 79 jaar. Maar ook jongere of oudere
wijkbewoners zijn welkom. Er is geen ‘paspoortcontrole’. Ieder is zo
jong als hij of zij zich voelt. De activiteit is in groepsverband, wat sfeer
en gezelligheid bevordert. Ook stimuleren we daardoor elkaar. Met de
groep wordt er veel gewerkt aan fitheid, maar het partijtje is ook van
veel waarde. Even lekker uitleven met handbal of trefbal of een andere
bal/teamsport in de gymzaal aan de Norenberg. Mogelijk is dat de reden
dat er steeds meer mannen en echtparen belangstelling hebben.

De activiteit
De groep start dan om 15.15 uur in de gymzaal de Norenberg, gelegen
naast wijkcentrum ‘De Erikant’. Daar kunnen we minimaal 40 keer per
jaar een uur actief worden. We starten met een warming up in de groep.
Daarna oefeningen met materialen voor onze kracht, lenigheid, conditie
en coördinatie/balans. We sluiten altijd af met iets leuks, waarbij het
wedstrijdelement aanwezig is en de lachspieren gebruikt worden. En de
mogelijk om koffie/thee te drinken na afloop in ‘de Erikant’. De kosten
zijn € 40,00 per half jaar. ‘Oktober’ werkt samen met de KBO, maar U
hoeft geen lid meer te zijn van de KBO.
Voor informatie belt u naar het Serviceloket van ‘Oktober’,
088-2457795. U wordt dan
teruggebeld door trainer Jack
Gudden

Flauwe grapjes
Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een tegen
de
ander:
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden".
Waarom zet een dom blondje lege flessen voor een feest in de koelkast?
Antwoord: Voor de gasten die geen dorst hebben
Vier Duitsers gaan op vakantie naar Engeland. Ze hebben zich
voorgenomen om Engels te spreken. Ze gaan de 1e de beste pub binnen
en 1 van die Duitsers gaat wat te drinken bestellen. Bij de bar vraagt ie
aan de barkeeper: “May I have four sherry, please?” Vraagt die
barkeeper: “Dry?”, waarop die Duitser zegt: “NEIN, VIER!.
Een Nederlander en een Belg zitten naast elkaar te vissen. Plotseling
vraagt de Belg: “Heb jij nog een dobbertje voor me want de mijne gaat
helemaal onder..”
Jantje vraagt aan de juffrouw: “Mag ik naar de wc?”. De juffrouw
antwoord: “Nee, Jantje we hebben net pauze gehad. Tijdens de les
vraagt de juffrouw aan Jantje: “Waar ligt de grote oceaan?”.
“Onder mijn stoel juffrouw..”
Een man komt een café binnen. Hij zegt tegen iedereen: “Ik heb een
nieuw cijferslot! De code is 3333.” Dan zegt de barman: “Dat moet je
niet zeggen, nu kan iedereen je fiets stelen.” Zegt de man weer: “Nee
hoor, ik heb het niet in de goede volgorde verteld!”

Gudden voor antwoord op uw vrage

De juiste antwoorden van pagina 11 zijn:
1. Zevenbergen 2. Oudenbosch 3. Steenbergen
4. Oss 5. Boxtel 6. Rosmalen
7. Oirschot 8. Wagenberg 9. Prinsenbeek
10. Helmond 11. Achtmaal 12. Lage Zwaluwen
13. America 14. Bossenhoofd 15. Lepelstraat
16. Wouw 17. Roosendaal 18. Geldrop
19. Rijen 20. Zwartenberg 21. Rijsbergen
22. Best 23. Hoge Mierden 24. Valkenswaard
25. Den Bosch 26. Willem Stad 27. Bergeijk
28. Hoge Zwaluwe 29. Lage Mierden 30. Moerstraten
31. Molenschot 32. Loon op zand

Bridgecursus
De bridgecursus van dit najaar staat op dit moment nog behoorlijk op
losse schroeven.
Het zal nog wel een hele tijd duren voor we hier enige zekerheid over
hebben evenals de heropening van het bridge café.
Intussen heeft Mirena een mailtje gestuurd naar de cursisten, met de
mogelijkheid om wat oefeningen te maken.
Zijn er anderen die geïnteresseerd zijn, dat raad ik je aan om Mirena te
benaderen of je mee kunt doen.
Mirena Wengelaar, 06 33584104, bridge@mirenawengelaar.nl
Daarnaast kreeg ik een mailtje van Kitty waarbij je eveneens wat
oefeningen kunt doen. Die was alsvolgt:
Was aan het surfen toen kwam ik een link tegen van oudere afleveringen van
Max. Starterscursus van bridge gegeven door Berry Westra. Misschien is dit
leuk om door te sturen aan degene die pas de eerste cursus hebben gedaan.
Nu in de coronatijd goed om het een keer op te halen. Echt super duidelijke
cursus. Kunnen ze een beetje herhalen.
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/iedereen-kan-bridgen/archief/

Ik zou zeggen: Probeer het eens en veel succes.
Ed

Incognito Bloemen
Fred Koning
Voor veilingverse bloemen
Hoek Dommelshei/Heibocht
Veldhoven
Geopend woensdag t/m zaterdag

erplaats bij D’n

Bedrijf/Winkel

Adres

Korting %

Baderie Heesakkers
Coppelmans bloemsierkunst
Coppelmans Tuincentrum
Verhoeven Optiek
Verhoevenhoorcomfortplan
Dürlinger Schoenen
Prinsen Fixet
Daniëlle Kniphuis
Thuiszorgwinkel
Tuincentrum Groenrijk
ConXions Computeronderst.
Bruna kantoorartikelen
Van de Winkel
gereedschappen
Verhoef schildersbedrijf
Tipo Telecom
Hedo computerbenodigdheden
Woninginrichting Sweere

Kapelstraat
Kapelstraat
Sondervick
Kapelstraat/Citycentrum
Kapelstraat/Citycentrum
Citycentrum
Kromstraat
De Ligt
Kastelenplein
Polderstraat
Meiveld
Citycentrum
Hurksestr./Zeelsterstr.

10
5
5
10
10
10
5
10
10
5
5
5
15

De Run
Meiveld
Burg. van Hoofflaan
Waalre

10
10
2,5/5
10

Rijbewijskeuringen
Onderstaand treft u de adressen van de artsen die voordelige
voorwaarden hebben voor een rijbewijskeuring.
Veldhoven
Nuenen
Mw. Elings, Berkt 18 te Oerle
W. Aarts
Afspraken maken tussen 19.00 –
Tweevoren 105
20.00 uur
Tel. 040-2838260
Tel. 040-2301452
Aalst-Waalre
MEDEX medische diensten
De Leesakker 24
Tel. 040-2217188

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven, Gemeentehuis, Meiveld1, 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.

