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VAN DE VOORZITTER
Beste KBO leden,

Gelukkig begint het nieuwe jaar een klein beetje positief, het vaccin
tegen corona is goedgekeurd. Met ingang van 8 jan wordt begonnen met
inenten. Hou goed in de gaten wanneer u aan de beurt bent. Ik ben
natuurlijk geen viroloog, maar probeer mijn gezond verstand te
gebruiken. Ik ben dan ook van mening dat na zoveel controles in de
wereld aangaande dit vaccin, we wel vertrouwen kunnen hebben in het
gebruik van dit vaccin. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u het hier mee
eens moet zijn, het is uiteraard uw eigen beslissing of u zichzelf wel of
niet laat inenten. Maar het is wel een begin om langzaam weer terug te
keren naar een normaal leven zoals we dat gewend waren voor het
corona tijdperk. Wat de activiteiten van onze vereniging betreft
wachten we de toespraak van Dhr. Rutte op 12 jan weer af. Ik hou u
natuurlijk op de hoogte. We waren als bestuur blij verrast van de vele
leuke reacties op het kerstpakket, natuurlijk kunnen we dit niet ieder
jaar realiseren, maar wij vonden na zo’n ……. jaar eens tijd worden om
met de kerst toch wat extra’s te doen. Ik hoop dat u allen de afgelopen
feestdagen toch goed bent doorgekomen, ondanks dat het voor
sommige best moeilijk geweest zal zijn. Wij als bestuur hopen dit jaar
weer meer voor u te kunnen betekenen en u tijdens een van onze
activiteiten weer te kunnen ontmoeten. Blijf gezond en tot ziens.
Eric Blok

Weekprogramma
Maandag
Inloopochtend
Biljarten
Rikken
Handwerkgroep
Jeu de Boules
Line Dance

09.30
09.30
09.30
13.30
18.00
19.30

Dinsdag
Kienen

13.30 – 16.30

Erikant

Woensdag
Inloopochtend
Biljarten
Rikken
Koersballen
Jeu de Boules

09.30
09.30
09.30
13.30
13.30

Erikant
Erikant
Erikant
Erikant 01 Okt - 01 April
Erikant 01 April - 01 Okt

Donderdag
Darten

13.30 - 16.00

Fietsen

Vrijdag
Inloopochtend
Biljarten
Rikken
Biljarten
Bridge café

-

12.00
12.00
12.00
16.00

- 21.30

-

12.00
12.00
12.00
16.30
16.30

Erikant
Erikant
Erikant
Erikant
Eigen Banen nabij de Erikant
Erikant

01 Okt tot 01 Apr
Erikant
Vertrek 13.30 uur vanaf de 01 Apr tot 01 Okt
Kerk.
Laatste donderdag v/d
maand vertrek 10.00 uur

09.30
09.30
09.30
13.30
13.30

-

12.00
12.00
12.00
17.00
17.00

Erikant
Erikant
Erikant
Erikant
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 maart 2021.
Inzendingen van kopij vóór 20 feb 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

Het afgelopen kwartaal zijn de volgende leden ons ontvallen.
Onze gedachten zijn bij de nabestaanden
Mien Meulendijks – van Hooff op 27 oktober
echtgenote van Henk Meulendijks
Jan Steensma op 19 november
echtgenoot van Henny Steensma - Vermeulen

ONZE DIGITALE KERSTVIERING
Helaas bleek het dit jaar niet mogelijk een spannende Sinterklaas en
een sfeervolle Kerstviering te organiseren, zoals we dat al jaren doen.
Het Sinterklaasfeest hebben we helemaal achter het corona-behang
moeten plakken en de kerstviering leek ook een onmogelijk festijn.
Mensen op 1.5 meter afstand in de Erikant of de Immanuel kerk was
geen optie en koffie, een glaasje en een worstenbroodje waren
gewoon niet toegestaan.
De commissie vond echter dat we de kerstviering niet zomaar konden
vergeten. Daarom is er besloten te kijken naar een digitale vorm
waarbij er toch een dienst uitgevoerd werd en jullie van huis uit op de
PC, laptop of de TV mee zouden kunnen kijken in je eigen stoel, met
een kop koffie of thee en misschien je eigen worstenbroodje.
Hiervoor zijn hulptroepen ingeschakeld naast de “vaste” mensen die
de altijd dienst verzorgen, te weten Ds. Wim Dekker en Tonny Colnot–
van Buul.
Een groep technische mensen heeft het op zich genomen om te zorgen
dat de dienst opgenomen en uitgezonden werd.

Jeroen Kok, Thijs Soede, Simon Wijma en daarnaast Evert Geurts van
omroep Veldhoven. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het
kwartet mariposa.
Na veel geregel en oefening is het uiteindelijk gelukt om de dienst op
te nemen en live te laten gaan.
Voor extra bekendheid werd gezorgd door het Veldhovens Weekblad
middels een prachtige aanprijzing op de voorpagina.
Zo zie je maar wat samenwerking vermag.
Ed Colnot

Een mooie jonge dennenboom is verdrietig
Hij voelt zich zo nietig
Heeft geen blad alleen maar naalden
Dat is waarvan hij baalde
Maar opeens nam iemand hem mee naar huis
Timmerde hem op een kruis
En nam hem mee naar binnen
Het feest kan beginnen
Vol lampjes en kleurige dingen
Gaan ze zelfs over hem zingen
Maar korte tijd later weer ontdaan van zijn tooi
Is hij helemaal niet meer mooi
Alle naalden laten los
Was ie nog maar in het bos
Met vriendelijke groet,
Hanny Wijers

Kerstwens van een onbekende:
Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je down voelt wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Zomaar wat reacties op het kerstpakket
Wat een leuk Kerstcadeau. Wij waren compleet verrast. Hier hadden
wij dus echt niet op gerekend.
Wij bedanken het hele bestuur van harte.
En wensen jullie allemaal fijne feestdagen en vooral een gezond
2021.

Beste bestuursleden van KBO Heikant,
Langs deze weg wil ik namens mijn vrouw jullie hartelijk bedanken
voor het mooie kerstpakket.
Tevens wensen wij jullie fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021
!!!!!
En tot ziens in de Erikant.

Aan het bestuur van KBO Heikant en de Kelen.
Vandaag werden we blij verrast met een mooi Kerstpakket.
Hiervoor onze hartelijk dank.
Ook wij wensen jullie een vrolijk Kerstfeest en een voorspoedig en
gezond 2021 toe.

Nieuws over de Algemene
Ledenvergadering
Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt is er vorig jaar vanwege
de coronamaatregelen geen algemene Ledenvergadering
geweest. Daarom is er in de INFO van november jl. aan u
verzocht om aan ons kenbaar te maken als u bezwaar zou
hebben tegen het dechargeren van de te vroeg overleden
oud-penningmeester Joop Klerkx en het benoemen van de
nieuwe penningmeester Pieter de Meijer.
We hebben gelukkig geen bezwaren ontvangen dus nu kan
ik formeel aan u melden dat:
• Dhr. Joop Klerkx gedechargeerd is voor de financiële
administratie van de K.B.O. de Heikant / de Kelen.
Helaas kunnen we Joop fysiek niet meer bedanken
maar postuum wel. Joop bedankt voor al de jaren dat
wij gebruik hebben mogen maken van jouw diensten
als penningmeester.
• we met uw toestemming Dhr. Pieter de Meijer
mogen verwelkomen als nieuwe penningmeester.
Pieter bedankt dat je bereid bent om onze financiële
administratie te behartigen, en we wensen je veel
plezier en succes toe in deze functie.
Eric Blok
Voorzitter K.B.O. de Heikant / de Kelen

Prijs puzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het
corresponderende nummer.
Schrijf de oplossing op een briefje 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

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte
13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20
troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig
29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36
moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin
van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46
woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus
55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63
Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker
iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73
kampeerwagen.
Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in
Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10
slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17
drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25
schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in
Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit
naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde
vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54
geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61
woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71
knokploeg.

Hierbij de winnaars van de vorige prijspuzzels

Puzzel 1: Joke v Gerwen, Rob Sutherland, Jan Lenting.
Puzzel 2: Corrie v Bakel, Ad Hermans, Wil Loos.

PROFICIAT

WE WILLEN WEER GAAN KIENEN!!
Beste kieners,
Het coronavirus heeft ons jammer genoeg nog steeds in zijn macht.
Maar…er is vooruitzicht met het komende vaccin.
Helaas waren we in maart van dit jaar genoodzaakt stoppen met het
kienen. Wij betreurden dit heel erg, want wat hadden we een plezier
op de dinsdagmiddag.
Maar ondanks alles blijven we positief en hopen we in maart van het
nieuwe jaar weer te kunnen starten met nieuwe rondes en nieuwe
prijzen.
Graag zouden we van jullie willen weten wie er weer mee wil kienen
met ons? Ook zou het leuk zijn om nieuwe leden te kunnen
verwelkomen. Dus zegt het voort.
Voor nu willen we iedereen hele fijne feestdagen
wensen en bovenal een heel gelukkig en gezond
2021!

Jos en Toos

Contributie 2021
Het nieuwe jaar is weer aangebroken. Ik wens u alle goeds toe in het
nieuwe jaar.
Voor het jaar 2021 is de contributie onveranderd vast gesteld op 25
Euro per persoon per jaar.
Degene, die KBO een machtiging hebben verstrekt, hoeven niets te
doen.

De mensen die handmatig betalen, wil ik vragen om de contributie
voor 2021 te storten op het bankrekeningnummer van KBO Heikant –
De Kelen NL88 RABO 0158114485.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Pieter de Meijer

Muziek voor mensen van 100-jarig Veldhoven
Onder het motto “Veldhoven 100 en samen één” organiseert
harmonie Sub Umbra i.s.m. parochie Christus Koning een
muziekevenement

zondag 17 januari 2021 in de
Christus Koning kerk Kapelstraat Zuid 18.
Een muzikale ontmoeting ook speciaal voor mensen die zich inspannen
voor de Veldhovense samenleving? Ben jij zo iemand en ken jij zulke
mensen? Kom dan en nodig hen dan ook uit om te genieten van een
mooie muzikale middag. Uiteraard zijn je familie, vrienden, buren en
kennissen ook van harte welkom. Deze muziekmiddag wordt
uitgevoerd, i.v.m. coronatijd, door twee ensembles van harmonie Sub
Umbra. Tevens wordt aandacht besteed aan het eeuwfeest van
gemeente Veldhoven “Veldhoven 100 in 2021”. De geschiedenis van
Veldhoven, één gemeente vanuit 4 kerkdorpen, en de toekomst zullen
worden belicht.

aanvang: 15.00 uur, de toegang is GRATIS
“Uw wens tijdens het concert”. Heb je
een bijzondere wens voor Veldhoven?
Wil je iemand bedanken, in het zonnetje
zetten, hartverwarmende woorden of
zomaar een lief berichtje? Stuur dat dan
naar info@subumbra.nl (max. 140
tekens/karakters). Tijdens deze middag
wordt jouw berichtje op het scherm
vertoond.
Na afloop is een vrijwillige bijdrage van
harte welkom.

Voedselbank Veldhoven
Bij het kerstpakkettenproject zijn wat extra pakketten ingepakt, om
eventuele bijzonderheden op te vangen. Die extra pakketten zijn
gelukkig niet gebruikt en hebben we besloten deze pakketten te
doneren aan de voedselbank Veldhoven. Dit hebben we nog gedaan
voor de kerst, zodat de inhoud nog gebruikt kon worden voor mensen
die het niet zo breed hebben en zo toch nog wat extra’s hadden.

WIST U DAT ??

• dat de jaarvergadering helaas niet kan doorgaan. (corona).
• dat u allen in gestemd hebt met het benoemen van de
nieuwe penningmeester Pieter de Meijer.
• dat u ingestemd hebt met het dechargeren van de overleden
penningmeester Joop Klerkx.
• dat we 12 jan hopen meer te weten aangaande de coronamaatregelingen.
• dat u de mogelijkheid heeft om uzelf te laten enten tegen
corona.
• dat u wel moet afwachten tot u een oproep krijgt.
• dat u ervan uit mag gaan dat de controle op dit vaccin
optimaal is geweest.
• dat het, ondanks dit gegeven, toch uw eigen beslissing blijft.
• dat KBO- Brabant u kan steunen ingeval van oplichting.
• dat u voor meer informatie over dit bericht contact kunt
opnemen met Edith Mostert, beleidsmedewerker, telefoon:
06-54923148.
• 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)
• 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.

bij D’n

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

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

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 computers
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
Mw. Elings, Berkt 18 te Oerle
Afspraken maken tussen 19.00 –
20.00 uur
Tel. 040-2301452
Aalst-Waalre
MEDEX medische diensten
De Leesakker 24
Tel. 040-2217188

Nuenen
W. Aarts
Tweevoren 105
Tel. 040-2838260

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
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

reprof

Sinds 2 februari 1996
gevestigd aan het Meiveld

Al 20 jaar uw vertrouwd adres.

