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 VAN DE VOORZITTER 

 

Beste KBO leden,  

 

Het is 34 graden buiten als ik de pen weer ter hand 
neem, net de vakantie achter de rug, zoals velen van u waarschijnlijk 
ook. Wat mij opviel dit jaar tijdens de vakantie, waren een wirwar 
aan regels die door lokale overheden bepaald waren met de 
achtergelegen visie van het RIVM, maar overal anders werden 
uitgevoerd. In de ene gemeente stonden ze op een terras met het 
meetlint in aanslag om de 1,5 m te waarborgen en in andere 
gemeentes zat je bijna bij elkaar op schoot en leek het allemaal niet 
meer zo belangrijk. Wat me verder opviel het gedrag van de mensen. 
Waar men opgewacht werd met een meetlint, werd door de mensen 
gezegd, goed bezig, terwijl op andere plaatsen gezegd werd eindelijk 
weer normaal. Ik ben toch wel van mening dat de maatregelen niet 
voor niets genomen zijn en dat het waarschijnlijk bijdraagt tot 
voorkoming van verdere besmettingen. Ik hoop natuurlijk ook dat die 
mensen die wel overwogen, of door omstandigheden niet op vakantie 
zijn gegaan, ook een mooie tijd hebben gehad. Gelukkig voor ons als 
vereniging zijn door de versoepeling van de corona regels, een aantal 
van onze activiteiten weer opgestart. Hierover leest u in deze INFO 
verdere bijzonderheden. U zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat er 
geen INFO in Juli is verschenen. De reden hiervan was dat er geen 
bijzonderheden waren te melden, natuurlijk  

 

het stukje van de voorzitter en de advertenties hadden erin geplaatst 
kunnen worden, maar van u, onze leden, geen enkel bericht, grap, 
advertentie, leuk verhaal uit het verleden enz. enz. Terwijl we 
allemaal de INFO ons blad vinden. We zijn van plan om te bekijken 
of er een aantal mensen zijn, die in een soort redactiecommissie 
willen plaatsnemen, om zo te proberen dat u meer het gevoel krijgt 
dat het uw clubblad is, tijdens de jaarvergadering komen we hierop 
terug. Wat me wel verbaasd heeft dat niemand het bestuur benaderd 
heeft waarom er geen uitgave van de INFO in Juli is verschenen. Dit 
zet ons als bestuur wel aan het denken.  
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Ook zijn we bezig om het REPAIR CAFE op te zetten, hierover leest u 
verderop in dit blad de bijzonderheden. In Sept vangen, mits er geen 
verscherping van de Corona regels komt, weer een aantal activiteiten 
aan. De geplande data vindt u ook verderop terug. Vanaf hier wens 
ik u sterkte en geduld toe, en wat nog veel belangrijker is, een goede 
gezondheid en hopelijk zie ik u terug op een van onze vele 
activiteiten. 

 

Eric Blok 

 

Bedankje 

 

Na de “opsluiting” als gevolg van de corona bedacht mijn lijf dat het 
wel eens tijd was om op een andere manier quarantaine te 
verzinnen. 

Ik kreeg opeens een ontsteking aan mijn alvleesklier en werd dus 
opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is het allemaal goed verlopen 
en ben ik weer thuis. De naweeën lopen nog wel even door, maar 
ook die gaan wel over. 

In de tussentijd heb ik van de KBO en een aantal mensen bloemen 
en kaartjes gehad. 

Iedereen hiervoor mijn hartelijke dank. Het heeft me goed gedaan. 

Ed Colnot  
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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 
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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 

Bridge cafe 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 Okt 2020.  
Inzendingen van kopij vóór 18 Sept 2020 bij: 
Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar: 
kboheikantkelen@gmail.com    
  

mailto:kboheikantkelen@gmail.com
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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 of vul het onderstaande 

aanmeldformulier in en geef dit af aan een van onze bestuursleden.  
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Corona-update  
 
Inmiddels hebben we een aantal van onze KBO-activiteiten weer 
voorzichtig kunnen opstarten. 
 
De Erikant is weer open. We hebben de verschillende KBO-
activiteiten getoetst aan RIVM-regels. E.e.a. hebben we vervolgens 
ook afgestemd met de gemeente Veldhoven en de Stichting 
Wijkbelangen Heikant, zijnde de verhuurder van wijkcentrum De 
Erikant. 
 
Het goed in acht in nemen van die regels is voor ons, als leden van 
de KBO Heikant – De Kelen,  extra belangrijk omdat we in feite 
allemaal in de risicogroep zitten. 
 
Het is nu augustus en het aantal Coronabesmettingen loopt inmiddels 
in Nederland toch weer op. 
Opnieuw en nog nadrukkelijker dan voorheen wordt op iedereen, 
jong en oud, een beroep gedaan om de Coronaregels strikt na te 
leven om verdere verspreiding te voorkomen. 
 
Onder bepaalde voorwaarden zijn we dus inmiddels weer gestart met 
de volgende activiteiten:  
het organiseren van inloopochtenden (met daarin gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en mogelijkheden om te kaarten en te biljarten), 
het spelen van jeu de boules op onze nieuwe  
 
buitenbanen en het organiseren van bijeenkomsten voor onze 
handwerk- en onze biljartgroep. 
 
De line-dance-activiteiten, bewegen voor ouderen, koersbal, bridgen 
en kienen zullen waarschijnlijk gaan starten per 1 september . Het 
begin van het dartseizoen is nu gepland voor 1 october. 
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Enkele afspraken voor de verschillende activiteiten die inmiddels weer 
zijn gestart 
 
. Bij binnenkomst handen wassen, afstand houden, toilet na gebruik 
schoon achterlaten. 
. Namen deelnemers altijd noteren op een aanwezigheidslijst (voor 
mogelijk later contactonderzoek) 
 

Het organiseren van inloopochtenden (maandag- , 
woensdag- en vrijdagochtend) 
 
Het elkaar kunnen ontmoeten (contact Harrie Bakker 
2538983/Jos Mollen 06-39064149)  Hiervoor is D’n Opstap 
beschikbaar. Er mogen in die ruimte maximaal 10 personen zijn. 
Als er meer personen willen meedoen dan moet worden 
uitgeweken naar de grote zaal. 
 
Rikken (contact Harrie Bakker 2538983) Hiervoor is D’n Opstap 
beschikbaar. Er mogen in die ruimte maximaal 10 personen zijn. 1 
½ meter regels dient strikt te worden gehanteerd. Als er meer 
personen zijn dan moeten die wachten in een andere ruimte 
 
Biljarten (contact Wim Aarts 2557808) In de biljartruimte mogen 
maximaal 10 personen aanwezig zijn. Er mag op beide biljarts 
worden gespeeld. Als er meer personen mee willen doen, moeten 
die wachten in een andere ruimte, waar wel mogelijkheden zijn 
om binnen de 1 ½ meter-regels te verblijven. 

 
 

Het spelen van jeu de boules op de buitenbanen 
(woensdagmiddag) Contact: Jos Mollen 06-39064149 
De spelers zorgen voor eigen jeu de boules-ballen. De spelers 
kunnen gebruik maken van de KBO-klapstoelen. Na afloop 
moeten deze stoelen altijd weer schoongemaakt worden voordat 
ze worden teruggeplaatst in de opslag. 
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Biljarten (vrijdagmiddag) Contact Wim Aarts 2557808. Er mag 
op beide biljarts worden gespeeld. Als er meer personen mee 
willen doen, moeten die wachten in een andere ruimte waar wel 
mogelijkheden zijn om binnen de 1 ½ meter-regels te verblijven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Het organiseren van bijeenkomsten van de 
handwerkgroep (maandagmiddag) Contact Marjon Starrowsky 
2543453 en Tonny Colnot 040-2540597. Hiervoor is de grote zaal 
beschikbaar. Waarschijnlijk is hierbij steeds herschikking van 
tafels en stoelen nodig. De deelnemers zorgen voor eigen 
handwerkspullen. 
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LUNCH IN De OPSTAP 
 
Wij willen weer gaan beginnen met een lunch te organiseren 
We hebben vrijwilligers bereid gevonden om dit te gaan doen 
Om een lunch te bereiden 
Vanaf oktober willen hiermee starten 
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden 
Er kan eventueel een warm hapje of een broodje met beleg 
geserveerd worden 
Koffie en thee kan van de kaart gestempeld worden, 
Drankjes kunnen ook besteld worden tegen betaling 
Bij belangstelling een dag van te voren opgeven op telefoon nummer 
06-39064149 
We hopen op een grote opkomst 
Hoe meer mensen er komen hoe gezelliger het wordt  
In de volgende info laten we weten hoe we het gaan doen  
Want er moet wel genoeg animo voor zijn  
Dus mensen laat je horen er kan hiervoor al gebeld worden  
Groetjes de vrijwilligers 
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Lijn-dansen bij de KBO 
 
In september 2018 zijn we gestart met 7 enthousiaste deelnemers, 
waarvan het merendeel nog nooit aan lijn-dansen had gedaan. 
Nu twee jaar later zijn we inmiddels met veertien personen. 
Helaas gooide het corona-virus ook bij ons roet in het eten. 
Of we in september weer kunnen beginnen, is op dit moment nog 
niet zeker.  
Wat wel zeker is dat dit voor nieuwkomers een unieke gelegenheid is 
om in te stappen, want we zullen praktisch opnieuw moeten 
beginnen na zo’n lange pauze. 
Van de andere kant wordt het aantal deelnemers beperkt door het 
corona-virus.  Mocht je dus aan willen sluiten bij onze bijzonder 
gezellige groep, wacht dan niet te lang, want vol is vol! 
 
Voor informatie: 
Henk Luining 
tel. 2532203 of mail naar: hk.luining@kpnmail.nl 
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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.  



K 12 
 

De start van het Repair Café 
 

Waarom een Repair Café? 
 
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna 
niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima 
bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer 
in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. 
Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis 
nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog 
gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring 
wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar 
verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, 
doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. 
Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden 
weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om 
nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. 
Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van 
oude – komt CO2 vrij. 
 
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun 
spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair 
Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk 
om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. 
Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en 
vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! 
 
Wat zijn de doelstellingen van het Repair Café? 

 
• Het café tweemaal per maand open te stellen, 1 maal in de 

avonduren en 1 maal in de middag (in overleg met de 

vrijwilligers 

• Reparatie als logische activiteit terug te brengen in de 

samenleving 

• Reparatiekennis in buurten te behouden en te verspreiden 

• De sociale cohesie in buurten te bevorderen door mensen met 

heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in  
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contact te brengen in het kader van een inspirerend en 

laagdrempelig evenement. 

• Om jeugd te leren hoe ze zelf kleine reparaties kunnen doen 

(Bv Fiets) en zodoende oud en jong te verbinden. 

De reparaties in het Repair Café zijn gratis. Is dat geen valse 
concurrentie voor professionele reparateurs, zoals het naaiatelier en 
de fietsenmaker? 
 
De mensen het Repair Café bezoeken, zijn op dit moment geen klant 
bij een professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte 
bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie 
duurder is dan een nieuw product. Door deze mensen in het Repair 
Café te helpen in ruil voor een vrijwillige bijdrage, voorkomen we dat 
ze iets nieuws moeten kopen. Daarmee beconcurreren we niet de 
professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je je 
oude spullen weggooit en nieuwe koopt. 
 
Wat belangrijk is voor het opstarten van een Reparatie Café zijn 
natuurlijk vrijwilligers met kennis van elektronica, fietsen,  
 
computers, houtbewerking enz. ook mensen die “gewoon” erg handig 
zijn op andere gebieden zijn hard nodig. Ook dames die handig zijn 
met een naaimachine voor mogelijk verstelwerk of andere reparaties 
aan kledingstukken zijn van harte welkom. 
 
Er is door de gemeente Veldhoven een behoorlijk bedrag aan de KBO 
de Heikant / de Kelen verstrekt om dit plan tot een succes te maken.  
 
Laat uw kennis niet verloren gaan en deel dit met anderen, zodat ook 
mensen met een minder groot budget hun spulletjes kunnen blijven 
gebruiken. Denkt u of kent u in uw omgeving andere mensen die dit 
idee een warm hart toedragen, probeer ze dan enthousiast te maken 
en zich laten aanmelden. 
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-------------------------------------------------------------------- 
 

Aanmeldformulier vrijwilliger 
Repair Café 

 
• Voornaam: 
 
• Achternaam: 
 
• Telnr.: 
 
• Email-adres: 
 
Dit formulier kunt u in de rode brievenbus in d’n Opstap gooien, of 
aan een van de bestuursleden geven, of mailen aan KBO@kpnmail.nl. 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

mailto:KBO@kpnmail.nl
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Alle deelnemers aan “Samen uit eten”. 
 
Regelmatig hebben we de afgelopen tijd vragen gekregen over het al 
dan niet doorgaan van de activiteit “samen uit eten”. Omdat we het 
fijn vinden dat jullie allen zo enthousiast zijn over deze activiteit zijn 
we samen met Swove om tafel gaan zitten.                                                                                                                      
Helaas hebben we moeten besluiten om dit jaar nog niet op te 
starten. De restaurants zijn erg flexibel naar ons toe en willen graag 
meewerken aan een oplossing. Helaas kunnen we niet het risico 
lopen dat er iemand ziek wordt en wij als organisatie worden 
aangesproken.  Niet per se door u als deelnemer maar vaak door 
derden. Tevens willen we niet dat onze restaurants eventueel een 
bekeuring riskeren omdat de regels niet nageleefd kunnen worden. 
We vinden het ontzettend jammer om deze beslissing te moeten 
nemen. Vooral omdat het belangrijk is om samen te komen en te 
zijn. 
Zodra het weer mag/kan laten we het jullie zo snel mogelijk weten. 
 
Blijf gezond, 
Namens Bert de Joode (PVGE), Gerry van Tuijl (KBO) en Swove 
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Gevonden op internet en ingebracht door Wil Loos 
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Aanmeldformulier Snertmiddag 29 Okt 2020 aanvang 13.30 
uur 

 
Voornaam: 
 
Achternaam: 
 
Telefoonnr.: 
 
E-mailadres: 

 

 
 
 
Graag inleveren in de Rode brievenbus in D’n Opstap of 
afgeven aan een van de bestuursleden. 
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 21 
 

 
WIST U DAT ?? 

 
• Dat er alweer een aantal activiteiten zij opgestart. 
• Dat er op woensdag de Jeu de Boulers actief zijn. 
• Dat dit gezond is voor lijf en leden. 
• Dat u deze sport 7 dagen per week kunt doen op onze eigen 

banen bij de Erikant 
• Dat de capaciteit van deze banen zo groot is dat er heel wat 

leden mee kunnen doen. 
• Dat u op maandag, woensdag en vrijdag morgen koffie kunt 

drinken, een kaartje kunt leggen of een ander spelletje, alle 
problemen van de wereld samen kunt oplossen. 

• Dat u hier ook weer nieuwe mensen leert kennen. 
• Dat er voor Den Opstap speciaal voor het warme weer een 

mobiele airco is aangeschaft. 
• Dat u op deze dagen ook vrij kunt biljarten. 
• Dat we een repair café willen starten. 
• Dat we dit willen doen om uw kennis en vaardigheden voor 

anderen te gebruiken. 
• Dat dit hopelijk bijdraagt tot een prettige samenwerking 

tussen oud en jong. 
• Dat dit alleen kan slagen met uw medewerking. 
• Dat op 15 Okt de jaarvergadering plaats vindt. 
• Dat dit in de in de Erikant plaats vindt. 
• Dat op 29 Okt een “Snert middag” gehouden wordt. 
• Dat u vast in uw agenda kunt noteren “03 dec Sinterklaas” 
• Dat het bovenstaande wel afhankelijk is van de Corona 

maatregelen 
• 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 verkoop en te ruilen 

advertenties. 
• Dat u deze verhalen, anekdotes, ideeën en advertenties naar 

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

mailto:KBO@kpnmail.nl
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• Dat de mailbox en brievenbus helaas nog steeds leeg blijft. 
• Dat hij dit erg jammer vindt. 
• Dat de KBO Veldhoven cliëntenondersteuners heeft, die U 

kunnen helpen aangaande WMO aanvragen en het 
keukentafelgesprek bij de gemeente. 

• Dat dit Corry Pollemans 040-2549643 is. 
• Dat deze ondersteuning geheel kosteloos is. 
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ADVERTENTIE RUBRIEK 
 

Te Koop: HP 4650 color laserjet printer met vier extra nieuwe 
toners. Prijs € 120,- Eric Blok 06-14410334 

 
 
 
 
 

 
 
  

Te Koop: Bijna nieuwe JVS zit viskoffer. Prijs € 70,- 
Eric Blok 06-14410334 

 
 

 
 
 
 
 

Hier had uw advertentie ook kunnen staan 
 
 
 

KLIM IN DE PEN 
 
 
 

Hier had uw stukje kunnen staan  
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 bij D’n     

Incognito Bloemen 

Fred Koning 

Voor veiling verse bloemen 

Hoek Dommelshei/Heibocht 
Veldhoven 

Geopend woensdag t/m zaterdag 
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“Whatever it takes!” 
 

 
 
 
 
Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht 
pensioenakkoord juridisch bestrijden 
 
Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 
1.500 miljard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en 
juridisch foute weg ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter wereld 
wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in 
het huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële 
rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van gepensioneerden 
en de pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet 
geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het 
akkoord, maar ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. 
Tot 2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, 
zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles 
aan doen om het recht van de belanghebbenden te beschermen. 
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Tien jaar is er gestudeerd op een nieuw stelsel. Tal van hoogleraren, 
bestuurders, bewindslieden, ambtenaren, actuarissen en 
toezichthouders hebben er talloze uren aan besteed. Het mocht wat 
kosten. Het resultaat wat gisteren voorlag in de Tweede Kamer is een 
pensioenakkoord wat  
 
uitblinkt in onduidelijkheid, complexiteit, open eindjes en strijdigheid 
met Europees recht. De eenvoudige weg, invoering van een reële 
rekenrente die rekening houdt met daadwerkelijk behaalde 
rendementen, wordt niet bewandeld. Reparatie van het bestaande 
stelsel op onderdelen was onbespreekbaar. Pensioenfondsen worden 
financiële instellingen, pensioenen een financieel product. We 
herkennen het proces dat onze ziekenfondsen ooit hebben doorlopen 
in de politieke behoefte aan marktwerking in de zorg. 
 
KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, 
blijft er alles aan doen om het recht van de primair 
belanghebbenden, in casu de gepensioneerden en de deelnemers, te 
beschermen. Nu sociale partners plus tweederde van onze 
volksvertegenwoordiging deze taak laten liggen, zien wij ons 
genoodzaakt bestaande rechten te verdedigen via juridische 
procedures. 
 
We zijn blij met de uitspraken van SP en 50PLUS die al hebben 
aangegeven steun te willen verlenen aan juridische procedures. We 
gaan de samenwerking met gelijkgestemde organisaties graag aan. 
 
De eerste Bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat wegens 
strijdigheid van de Pensioenwet met Europese pensioenrichtlijnen is 
vorig jaar al ingezet door KBO-Brabant en Stichting  
 
PensioenBehoud. We herhalen hier wat onze premier onlangs in 
ander verband uitsprak: “Whatever it takes!”. We laten het niet  
zonder meer gebeuren dat het individueel bezwaarrecht van 
deelnemers en gepensioneerden tegen collectieve waardeoverdracht 
wettelijk buiten werking wordt gesteld.  
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Bovendien heeft KBO-Brabant geen vertrouwen in een collectief 
bezwaarrecht dat wordt neergelegd bij Verantwoordingsorganen  
van pensioenfondsen, bestaande uit vertegenwoordigers van dezelfde 
sociale partners die medeverantwoordelijk zijn voor dit 
Pensioenakkoord. 
 
 (uit Ons Actueel van K.B.O. brabant 15 juli 2020) 
 
 
 

PRIJSVRAAG 
 
Overigens als u dacht dat de KBO alleen in Nederland bekend is, 
heeft u het mis, er is een echte KBO LEAGUE. Als u weet waar dit 
voor staat mail dit dan naar KBO@kpnmail.nl, de eerste drie die het 
goede antwoord mailen krijgen een leuk bosje bloemen. 

 

 
 

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 

mailto:KBO@kpnmail.nl
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Penningmeester: Pieter de Meijer (ad interim), Middelhei 10 

   Tel. 2536842 

   P.demeijer@upcmail.nl 

Leden adm.:  Bankrekening: NL88RABO 0158.1144.85 t.n.v. 

KBO Heikant/de Kelen 

 

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  

 

Bezoek ook eens onze website op:  

 

Www.kbo-veldhoven-heikant.nl 

 

Ziekenbezoek:  Mia Klerkx-Aarts, Hoekwal 10 

Tel. 2543797 

Klerkxmiaenjoop@gmail.com   
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Bedrijf/Winkel Adres Korting % 

   

Baderie Heesakkers Kapelstraat 10 

Coppelmans bloemsierkunst Kapelstraat  5 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick  5 

Verhoeven Optiek Kapelstraat/Citycentrum 10 

Verhoevenhoorcomfortplan 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 
 

 

  



 31 
 

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 

 

 
 

• 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. 
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• 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 


