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VAN DE VOORZITTER

Beste KBO-leden,
Momenteel is het nog steeds vakantietijd en zijn we in de “hopelijk”
nadagen van de coronapandemie. Dit betekent wel dat we sommige
activiteiten niet vrijelijk kunnen uitvoeren. We mogen maar met een
beperkt aantal mensen in de ruimtes. Laten we hopen dat dat snel
verbetert.
Nu zul je denken: dit lijkt toch niet op de schrijfwijze van onze
voorzitter Eric. Dat klopt, want die geniet met z’n familie nog van een
welverdiende vakantie op het moment dat dit artikel geschreven moet
worden. Vandaar dat ik het deze keer van hem overneem.
Gelukkig hebben we geen bericht gehad van leden met ernstige
coronaklachten en nu zal ongeveer iedereen wel gevaccineerd zijn. Dit
betekent dat we gaan denken aan andere jaarlijks terugkerende
activiteiten. Zo hebben we gepland om in oktober een jaarvergadering
te houden. Als het kan een Sinterklaasviering en in december weer een
“ouderwetse” Kerstviering waarbij iedereen in levende lijve aanwezig
is.
Verder hebben we een groepje mensen bereid gevonden om mee te
werken bij het vullen van de INFO met lezenswaardige en
wetenswaardige artikelen. Hopelijk wordt de INFO hierdoor ook nog
eens interessanter.
Ik hoef niet weer een oproep te doen om je te vragen of je je de komende
tijd aan de coronaregels wilt houden. Deze zijn – denk ik - genoegzaam
bekend.
We hopen je in ieder geval weer snel te mogen ontmoeten bij onze
activiteiten.
Ed Colnot

Weekprogramma
Maandag
Inloopochtend
Biljarten
Rikken
Handwerkgroep
Jeu de boules
Linedance

09.30 - 12.00
09.30 - 12.00
09.30 - 12.00
13.30 - 15.30
18.00
19.30 - 21.30

Erikant
Erikant
Erikant
Erikant
Eigen banen nabij De Erikant
Erikant

Dinsdag
Kienen

13.30 – 16.30

Erikant

Woensdag
Inloopochtend
Biljarten
Rikken
Koersballen
Jeu de boules

09.30 - 12.00
09.30 - 12.00
09.30 - 12.00
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30

Erikant
Erikant
Erikant
Erikant 01 okt - 01 april
Erikant 01 april - 01 okt

Donderdag
Darten
Fietsen

Vrijdag
Inloopochtend
Biljarten
Rikken
Biljarten
Bridgecafé

13.30 - 16.00
Vertrek 13.30 uur vanaf de
kerk.
Laatste donderdag v/d maand
vertrek 10.00 uur

09.30 - 12.00
09.30 - 12.00
09.30 - 12.00
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00

01 okt tot 01 apr Erikant
01 apr tot 01 okt

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 en
verschijnt zes 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 27
oktober 2021.
Inzendingen van kopij vóór 13 oktober 2021 bij:
Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar:
kboheikantkelen@gmail.com of naar kbo@kpnmail.nl

Een tijdje geleden las ik een artikel in een
tijdschrift onder de titel : “In de hoofdrol” #Dare
to Care, waarin het volgende citaat:
“Aan de slag gaan is niet moeilijk: elke ochtend
kun je bij jezelf beginnen door je ogen te
openen en je af te vragen: voor wie kan ik
vandaag zorgen? “

Zorgen is niet een privézaak; integendeel het heeft alles te maken met
samenleven, met de maatschappij, het heeft zelfs een planetaire
dimensie, terwijl je lokaal werkt “. Einde citaat.
Ja, voor wie wil ik vandaag zorgen, vroeg ik me af ?
Allereerst wil ik zorgen voor de toekomst van mijn kleinkinderen en
die van de volgende generaties. Een boom voor hen planten leek me een
goed idee.
In deze coronatijd heb ik zelf mogen ervaren hoe weldadig het is om
‘s morgens vroeg te wandelen in de natuur, en ik loop er vaak tegenaan
dat ik niet meer weet wat ik mijn kleinkinderen moet geven met
verjaardagen, Sinterklaas enz.
Ik ben meteen met mijn idee naar het gemeentehuis gegaan en heb bij
de receptie mijn vraag neergelegd. De mensen aan de balie hebben mijn
vraag doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon.
Enkele dagen later werd ik gebeld door iemand van de
groenvoorziening die meteen meeging in mijn vraag en hij stelde een
project voor bij mij in de buurt waar een boom geplant zou kunnen
worden.
Op 17 maart is de boom geplant door de zes kleinkinderen in
aanwezigheid van de wethouder.
Enkele weken geleden wilden twee kleinkinderen naar de boom gaan
kijken, of hij genoeg water had, en kwamen er al blaadjes aan? Toen
ze zagen dat alles in orde was, vroeg Juul van 5 jaar: “Oma waarom is
de aarde er ?“ Er ontspon zich een heel gesprek ook met zijn zusje van
7 jaar dat God de aarde geschapen had en ik kon eraan toevoegen dat
de aarde de enige planeet is waarop wij mensen kunnen leven omdat er
water is en zuurstof. Intussen had Emma ook een stuk piepschuim
gevonden en in de prullenbak gegooid. Het milieu kwam aan de orde,
onze zorg voor de natuur dichtbij en veraf, en voor elkaar.” Nou Oma”
besloot Emma, “dat is nou echt wereldgeschiedenis”.
Zo waren we aangekomen waar het om begonnen was, lokaal klein
werken, met een planetaire dimensie.
Joke van Haandel

REDACTIE INFO UITGEBREID!
Al jaren verzorgt Ed Colnot de inhoud van de KBO-info. Hij verzamelt
de artikelen en is verantwoordelijk voor de eindredactie. Meerdere
malen deed hij een beroep op de leden om een bijdrage te leveren aan
het blad. Meestal zonder resultaat. Enkele maanden geleden was er de
vraag om een wat grotere redactie te vormen. En dat is gelukt!
Vier mensen zijn bereid om samen met Ed de verantwoordelijkheid
voor het samenstellen van de Info op zich te nemen: Ed de Haan, Joke
van Haandel, Pieter de Meijer en Marjon Starrowsky.
Het streven is te werken aan een betere vormgeving en een meer
uitgebreide inhoud van het blad.
Het zou heel fijn zijn om bepaalde artikelen te voorzien van een leuke,
mooie illustratie. Wie ervoor voelt om als illustrator aan het blad mee
te werken, kan zich melden bij Ed Colnot.
Het blad blijft om de twee maanden uitkomen en de verspreiding blijft
als vanouds gecoördineerd worden door
Wim Aarts.
Een bijdrage van de leden blijft natuurlijk meer dan welkom!!

KBO Heikant/de Kelen
Uitnodiging
Jaarvergadering
op dinsdag 19 oktober 2021
in ”De Erikant”, Norenberg 19 te
Veldhoven.
Aanvang 13.30 uur.
Beste mensen,
Belangrijke punten op de agenda zijn:
• Hoe gaan we verder met onze activiteiten
na de coronapandemie
• Wat moet er allemaal gebeuren om onze
vereniging bloeiend te houden.

We rekenen op een grote
opkomst!

Prijs puzzel

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in
Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24
godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees
voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende
grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44
varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57
toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66
benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72
dringend.
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7
Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13
schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18
dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in
Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in
Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij
45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54
reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke
kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij.

Schrijf de oplossing over of scheur de oplossing uit het boekje en stop
die in de KBO-brievenbus in D’n Opstap met je naam of stuur de
oplossing naar kbo@kpnmail.nl
Wie weet ben jij de winnaar van een mooie bos bloemen!

Prijswinnaars puzzel uit de INFO van juli 2021

N

Wegens de vakantie is momenteel nog
niet bekend wie de winnaars zijn
van een prachtige bos bloemen.
Dit zal in de volgende INFO

bekend gemaakt worden.

GELUK ZIT ’M IN KLEINE
WENSEN.
Als kleinschalig, lokaal initiatief en
vanuit dezelfde visie als de
wensambulance, is het vanaf maart
2019 ook mogelijk om gebruik te
maken van de Wensfiets.
Niet zo groot, opvallend, zichtbaar, maar klein eenvoudig en dichtbij
zoals het leven zelf. Uniek en onbetaalbaar. Nog eens naar buiten, de
natuur ruiken, de wind voelen. Genieten van het Brabantse landschap,
even langs een ouderlijk huis, een kaarsje opsteken in een kapel,
spontaan een sportwedstrijd bijwonen van een (achter-)kleinkind, een
tochtje door het bos of over de heide. Even stoppen voor een picknick
of een terrasje, kortom een heerlijke buitendag met een “gouden
randje”. Kleine maar unieke wensen. Het lijkt soms zo gewoon.
Met de Wensfiets is dit allemaal mogelijk! De Wensfiets is er voor
(pre-)terminaal zieke mensen in hospice, thuis, verpleeg- of ziekenhuis.
Zij worden begeleid door de professionele vrijwilligers Marjanne
(sportdocente) en Monique (verpleegkundige). Zij willen de
deelnemers deze ervaring bieden en begeleiden tijdens de dag.
Zolang u kunt zitten is het mogelijk om met de Wensfiets naar buiten te
gaan. Familie, vrienden en kennissen kunnen uiteraard meefietsen op
hun eigen fiets. Uniek om samen nog een mooie herinnering te maken
en deze met foto’s vast te leggen. Heeft u een laatste wens, of wilt u
voor iemand uit uw omgeving een mooie wens laten uitkomen, neem
dan contact met ons op. Wij regelen het daar waar mogelijk, graag voor
u.
Marjanne Smits en Monique Hageman
Website: www.wensfiets.nl of e-mail: info@wensfiets.nl
telefoonnummer: 06-44234704 of 06-28088610
bij geen gehoor, spreek de voicemail in.

SPAAR JE VERENIGING GEZOND
Vanaf zondag 5 september kunnen
klanten bij PLUS sparen voor clubs en
verenigingen in hun buurt.
PLUS: ‘’Als Meest Verantwoorde
Supermarkt vinden we dat we altijd moeten
klaarstaan voor onze buurt. Met deze
spaaractie gaan we clubs en verenigingen
een (financieel) steuntje in de rug geven. In
totaal doen bijna 6200 clubs en verenigingen mee aan de
spaaractie verdeeld over 268 winkels van PLUS. Het sponsorbedrag dat
we gaan verdelen is ruim 3,2 miljoen euro’’.
Na de zomer kunnen klanten sponsorpunten sparen voor de club of
vereniging in hun buurt. Klanten bepalen zelf aan welke club of
vereniging zij de sponsorpunten schenken. Hoe meer sponsorpunten
een club ontvangt, hoe meer euro’s dat oplevert voor de clubkas. De
deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door klanten
van PLUS bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht besteden.
Bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen, onderhoud van het
clubhuis of een ledenactiviteit.
Het bestuur van KBO Heikant-De Kelen hoopt natuurlijk dat
iedereen die onze seniorenvereniging een warm hart toedraagt ons
gaat steunen met de door hen ontvangen sponsorpunten. Je kunt
deze punten straks op een gemakkelijke manier inleveren of in de
bus deponeren bij een van de volgende adressen:
Wijkcentrum De Erikant
Ed Colnot
Wim Aarts

Norenberg 19
Berg 80
Hermelijn 14

WIST JE DAT??
•
•
•
•
•
•
•

•
•

dat deze rubriek iedere keer gevuld wordt door onze
voorzitter.
dat die het jammer vindt dat niemand anders ooit iets heeft
toegevoegd.
dat wij ons afvragen of de rubriek wel bekeken wordt.
of je het dus zinvol vindt.
of wij je ervan kunnen overtuigen iets toe te voegen.
dat wij jouw reacties graag ontvangen.
dat de KBO Veldhoven cliëntenondersteuners heeft, die je
kunnen helpen bij WMO-aanvragen en het
keukentafelgesprek bij de gemeente.
dat dit gebeurt door Corry Pollemans 040-2549643.
dat deze ondersteuning geheel kosteloos is.

LUNCHCAFÉ CRÈME DE LA CRÈME
IN HET NIEUW
Al 25 jaar is lunchcafé Crème de la Crème gevestigd aan het Meiveld
in het Citycentrum. Sinds kort niet meer op nummer 162, maar twee
deuren verder, op 164. Het aanbod van het andere pand leek eigenaar
Henry Cremers een uitgelezen kans voor een nieuwe start. Dit pand
moest op de muren na volledig afgebroken worden. Henry en zijn
vrouw hebben veel zelf gedaan. Ze grepen de kans om het bedrijf
toekomstbestendig te maken door energiezuinige apparatuur en een
grotere koel- en vriesruimte te installeren.
Aan het menu is niets veranderd. En gastvrijheid blijft belangrijk in
het lunchcafé dat zijn naam eer aan wil doen: Crème de la Crème: het
neusje van de zalm!!
Meiveld 164, 040-2547383, www.cremedelacreme-veldhoven.nl

NIEUWE EIGENAAR INCOGNITO BLOEMEN
Een vertrouwd beeld in de wijk: bloemenstal Incognito op het kerkplein
aan de Heibocht. Eigenaar Fred Koning heeft er veel wijkbewoners
voorzien van een mooi boeket en had altijd tijd voor een gezellig
praatje.
Voor Fred is de tijd gekomen om het rustiger aan te gaan doen en zijn
zaak is overgenomen door Samanta Blanken.
Zij is geboren en getogen in Veldhoven en heeft de opleiding
bloemsierkunst (styling en design) aan het Helicon voltooid. Ze is 21
en heeft de ambitie om de zaak voort te zetten en mogelijk uit te
bouwen. Bij Fred liep ze stage. Toen hij aangaf dat hij met zijn zaak
wilde stoppen, was dat voor Samanta geen vraag, maar een uitgelezen
kans om de zaak over te nemen. Het kleinschalige van de bloemenstal
maakt het voor haar heel aantrekkelijk.
In de bloemenzaak kan ze haar creativiteit botvieren. In overleg is alles
mogelijk. Ze maakt bruidsboeketten en grafwerk en vindt het een
uitdaging om grote bloemstukken of vazen op te maken.
De naam Incognito blijft!
Samanta is er van dinsdag tot en met zaterdag.

Een passende oplossing met persoonlijke aandacht!
Vrijhoeven orthopedisch centrum biedt al drie generaties een
orthopedisch totaalpakket op het gebied van aangepast schoeisel,
therapeutisch elastische kousen, steunzolen en braces.
Ons belangrijkste doel is om altijd samen met de klant tot de beste
oplossing te komen voor de specifieke situatie. Daarnaast blijft er
geïnvesteerd worden in nieuwe technieken om de best mogelijke
service te kunnen bieden.
Graag zien wij u na het maken van een afspraak op De Run 4212
5503 LL in Veldhoven. Tel. 040 2541144

VAN DE BREIGROEP
Maandag 6 september gaat de breigroep weer van start. Van 13.30 tot
15.30 uur zijn de dames in D’n Opstap om te werken aan hun ‘project’.
Dat kan van alles zijn. In principe wordt kleding gehaakt of gebreid
voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de kledingbank.
Daarvoor is garen beschikbaar. Mensen die het gezellig vinden in
groepsverband te werken aan hun eigen creatie, zijn op maandagmiddag
ook van harte welkom.
Vanzelfsprekend brengen zij dan hun eigen garen mee.
Zin om mee te doen? Of advies nodig bij je eigen werk? Je bent van
harte welkom.
De groep ontvangt graag boeken met brei- of haakpatronen voor
kinderen! Enne… heren zijn zeker ook welkom!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonny Colnot, tel.
040-2540597.

BRIDGECAFÉ OPENT OP 3 SEPTEMBER
Nu de coronamaatregelen langzamerhand af gaan nemen, lijkt het erop
dat we eraan kunnen denken om ons café
weer nieuw leven in te blazen.
Echter, gedurende de zomermaanden lag
ons café altijd op z’n gat en dat gold nu
ook.
We willen op 3 september weer
voorzichtig starten en proberen om met
veel plezier en enthousiasme een kaartje
te leggen.
Dit alles natuurlijk in de veronderstelling dat we geen nieuwe
coronagolf krijgen en dat we ons houden aan de dan geldende
maatregelen.
Aangezien we voorzichtig willen zijn met onze leden, zijn we nog een
beetje huiverig om het café volledig open te gooien. We gaan dan ook
starten met dwingende afspraken. De coronaregels dienen in acht
genomen te worden en je zult je voorlopig vooraf moeten aanmelden.
We behouden ons het recht voor om een maximaal aantal bridgers per
middag toe te laten. Als het maximum bereikt is, heb je de gelegenheid
om je aan te melden voor de eerstkomende gelegenheid.
Of er een drankje en bitterballen geconsumeerd mogen worden is nog
niet zeker. Koffie en thee zijn wel verkrijgbaar.
Aanmelden graag per mail of telefonisch bij Ed Colnot.
Mirena Wengelaar heeft toegezegd voor de beginners onder ons (of
voor de mensen wier hersens bridge- technisch opgeschud moeten
worden) dit jaar weer een cursus te willen organiseren. Ze wil en kan
ons weer onder haar hoede nemen. Hiervoor geldt dat er voldoende
cursisten moeten zijn. Ook hiervoor zullen belangstellenden zich op
moeten geven. Graag zo snel mogelijk zodat we met Mirena definitieve
afspraken kunnen maken. Net zoals de vorige keren moet het cursusgeld
door de cursisten zelf opgebracht worden.

Aanmelden voor deelname voor vrijdagmiddag en
aanmelden voor de cursus door Mirena:
Ed Colnot

e-mail: edcolnot@kpnmail.nl
Tel 06 20090636

NOTEER VAST IN JE AGENDA
Wij willen proberen op 16 december 2021 een kerstviering te
organiseren waarbij iedereen weer aanwezig kan en mag zijn.
Wij houden je op de hoogte van de stand
van zaken.

Als het kan willen we ook proberen Sinterklaas uit te nodigen om ons
weer met een bezoek te vereren. Een
mogelijke datum is nog niet bekend
maar we gokken op eind november.
Ook hiervan houden we je op de hoogte.

Incognito Bloemen
Samanta Blanken
Voor veilingverse bloemen
Hoek Dommelshei/Heibocht
Veldhoven
Geopend dinsdag t/m zaterdag

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 tref je 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

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
op:

www.kbo-veldhoven-heikant.nl

DE NATUUR IS EEN GESCHENK
De laatste decennia zijn we ons er veel meer van bewust geworden hoe
cruciaal onze relatie tot de natuur is. Zolang we onze verhouding tot de
bomen, rivieren, bergen, velden en oceanen beschouwen als een relatie
tot goederen waarmee wij kunnen omgaan al naargelang onze (reële of
gecreëerde) behoeften, blijft de natuur ondoorzichtig en onthult ons
haar ware wezen niet. Als een boom alleen maar een potentiële stoel is,
houdt hij op ons te vertellen over het geheim van groei. Wanneer een
rivier alleen maar de stortplaats van industrieel afval is, kan zij ons niets
meer zeggen over het bewegen van de dingen. En als een bloem alleen
maar een model is voor decoratieve beeldende kunst, kan ze ons niet
veel vertellen over de simpele schoonheid van het leven. Als we
voornamelijk met de natuur omgaan als een goed waarvan we
gebruikmaken, wordt zij ondoorzichtig. Een ondoorzichtigheid die zich
in onze samenleving manifesteert als vervuiling. De vervuilde rivieren,
de luchten vol smog, de geërodeerde heuvels en de verwoeste bossen
zijn trieste tekenen van onze verziekte relatie met de natuur.
Het is onze taak -een moeilijke en zeer urgente taak- onszelf en anderen
tot het besef te brengen dat de natuur niet in de eerste plaats een goed
is waarover we kunnen beschikken, maar een geschenk dat we in
bewondering en dankbaarheid mogen aanvaarden. Alleen wanneer we
een diepe buiging maken voor de rivieren, oceanen, heuvels en bergen
die ons een thuis bieden, alleen dan kunnen zij transparant worden en
ons hun ware zin onthullen.
(uit ‘’Clown in Rome’’ van Henri Nouwen)

EEN NIEUW SEIZOEN, NIEUWE INITIATIEVEN?
Wat zou het leuk zijn om eens een pubquiz te organiseren in D’n
Opstap. Gezellig met elkaar tijdens een spannende middag of avond
kijken hoe het gesteld is met je geheugen!
Hoe vaak zit je op de bank mee te doen met een spelletje of quiz en
denk je bij jezelf: dat-ie-dat-niet-weet! En dan zelf het antwoord
roepen, alsof dat iets toevoegt.
Zullen we het eens proberen in onze eigen kring?
Dan hebben we allereerst een team nodig dat de organisatie van de
quiz op zich neemt. Hiervoor meld ik me vast aan!
Dan zullen er vragen gemaakt of opgezocht moeten worden in
verschillende categorieën. Alles is daarbij mogelijk en op internet kan
men veel vinden. Het is natuurlijk wel leuk om vragen te maken over
onze eigen buurt, vereniging, generatie.
En het waardevolle is dat we allemaal andere interesses en hobby’s
hebben, uit verschillende windstreken komen en veel beroepsgroepen
vertegenwoordigen. Dus het moet mogelijk zijn goede teams samen te
stellen.
Misschien heb je kennissen, kinderen of kleinkinderen die ervaring
hebben in het samenstellen van zo’n quiz?
Zin om mee te doen? Meld je dan bij de redactie en we gaan proberen
er iets van te maken!
Marjon Starrowsky

CORONA “POSITIEF GETEST....’’
Ik ben eens bij mezelf te rade gegaan, wat deze periode met mij
gedaan heeft. Tijdens de lockdown heb ik me me aan de maatregelen
gehouden en daarbinnen heb ik geprobeerd creatief te zijn.
1. Een vaste structuur heeft me geholpen, op tijd opstaan, en een
stukje positieve lectuur lezen om me door de dag heen te
helpen.
2. Een vroege wandeling door de natuur, luisteren naar de vogels,
de natuur zien ontwaken, andere vroege wandelaars groeten .
3. De stilte ontdekken in mezelf en die stilte toelaten. Even
stilstaan bij de mensen die in mijn gedachten komen.
4. Iiemand opbellen waarvan ik weet dat die het moeilijk heeft.
5. Genieten van het gebakje dat mijn kleinkind op de stoep heeft
neergezet, en van de tekeningen van de buurkinderen.
6. Tijdens het werken in mijn voortuin bijzondere ontmoetingen
hebben met voorbijgangers.
7. Een keer in de week een wandelding maken naar
begraafplaats “De Hoge Boght” naar het graf van mijn man.
Ook daar weer intense ontmoetingen, ons verdriet kunnen
delen en ervaren hoeveel moedige mensen er zijn.
8. Leren omgaan met Zoom
9. Feestdagen heb ik op een creatieve manier ingevuld door een
lange tafel buiten te zetten als een soort bar. Koffie, thee en
lekkers erop en ik op een stoel binnen erachter, de sjoelbak
erbij, zo kunnen de kinderen en kleinkinderen toch om de
beurt op bezoek komen.
10. Tussendoor klusjes opknappen voor kennissen en kinderen.
11. De auto minder gebruiken.Gespaarde geld naar een goed doel.
12. Beseffen dat je ook met hele kleine dingen gelukkig kunt zijn.
13. Menselijk contact is altijd mogelijk en voor iedereen van
levensbelang.
“Als ik zou weten dat morgen de wereld vergaat, zou ik vandaag een
appelboom planten” (Marten Luther King). Joke van Haandel
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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
Oktober: 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.

