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 VAN DE VOORZITTER 

Beste KBO-leden,  

Ongetwijfeld is het u opgevallen dat ik een paar weken 

uit het zicht verdwenen was. Allereerst ben ik fijn met 

mijn José op vakantie geweest in het altijd winderige 

Noord- Holland. Voor Nederlandse begrippen mooi 

weer gehad, fijn kunnen fietsen en kunnen genieten, niet van de 

gebruikelijke bloembollenvelden maar van andere bloemsoorten. 

Daarna heb ik na 66 jaar afscheid moeten nemen van een trouwe vriend, 

namelijk mijn linkerknie. Maar deze vriendschap werd door een 

bekwame dokter hernieuwd met een mooie kunstknie als vervanger. 

Daarvan ben ik nu aan het revalideren. Wat mij opvalt is dat er steeds 

minder mensen deelnemen aan onze activiteiten, wat ontzettend jammer 

is. Als voorbeeld: voor het darten zijn nog maar vier gegadigden, wat 

voor de organisator van dit toch altijd leuke evenement te weinig is om 

er mee door te gaan. Ook het rikken op onze inloopmorgens is 

teleurstellend, terwijl dit juist het moment is waarop we elkaar kunnen 

ontmoeten onder het genot van een bakje koffie. Natuurlijk merkt u dat 

het in De Erikant niet soepel verloopt, maar dit heeft onze extra 

aandacht. Op mijn mail om u uit te dagen om met nieuwe activiteiten te 

komen die aansluiten op uw wensen, heb ik ontzettend veel reacties 

gehad, namelijk nul. Hierbij dan opnieuw het verzoek: laat u horen, wij 

zijn er voor u. Ook hoor ik regelmatig dat er weinig nieuwe leden bij 

onze vereniging komen. Dat klopt! Ondanks de inspanningen van het 

bestuur is het erg moeilijk om senioren te binden aan onze vereniging. 

Maar het is misschien wel een oplossing als we dit nu eens wat breder 

trekken, als ieder lid nu eens zijn uiterste best doet om een nieuw lid 

aan onze vereniging te binden, dan moet het toch gek gaan als we er uit 

uw acties geen nieuwe leden bij krijgen. Als u een andere manier denkt 

te weten om ons ledenaantal op te vijzelen, hoor ik dat graag van u. Wij 

zijn druk bezig om het Sinterklaas- en  Kerstfeest te organiseren op de 

manier zoals we dat in het verleden gewend waren. Ik hoop dat het voor 

u iets is om naar uit te kijken. We houden u natuurlijk op de hoogte van 

de ontwikkelingen. Ik hoop u allen gezond tijdens onze activiteiten 

terug te zien.        
Eric Blok  

 



 

 

 

 

Weekprogramma 

 

Maandag 

Inloopochtend 09.30 - 12.00 Erikant 

Biljarten 09.30 - 12.00 Erikant 

Rikken 09.30 - 12.00 Erikant 

Handwerkgroep 13.30 - 15.30 Erikant 

Jeu de boules  In het voorjaar begint het opnieuw 

   

 

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 (is uitgesteld) loopt 

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 

 

 

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 

Bridgecafé 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 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 20 

december 2021.  

Inzendingen van kopij vóór 7 december 2021 bij: 

Wim Aarts, Hermelijn 14 5508 MH Veldhoven of e-mail naar: 

kboheikantkelen@gmail.com  of naar kbo@kpnmail.nl  

 

 

Voor de bridgers een probleempje 

spel van de maand(oktober 2021) uit Berry’s Internet Club: 

 

Noord:   Zuid: 

♠ 843    ♠ AHV 
♥ 92    ♥ AHVB654 
♦ AHV94   ♦ - 
♣ 1065   ♣ A82 
 

mailto:kboheikantkelen@gmail.com


 

 

West komt uit tegen een bod van 6♥ met ♠B 
Hoe denk je 12 slagen te maken ? 



 

 

    

 



 

 

SINTERKLAAS 

 
Na  de coronaperikelen hebben we een beroep gedaan op de 

goedheiligman om ons dit jaar weer met een bezoek te komen vereren. 

Deze kindervriend, maar ook seniorenmaatje  is op ons verzoek 

ingegaan en wil ons komen opzoeken op  

 

dinsdag 23 november 2021  in de Erikant 

van 13.30 tot16.30 uur 
 

Aangezien hij zijn Pieten wel moet instrueren  over het aantal 

snoepjes en cadeautjes, vragen we wel om op te geven  of je komt en 

met hoeveel personen. 

We zijn genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen van € 3,-- p.p. 

Verder zou ik zeggen|: Laat je verrassen. 

 

 

OPGAVE SINTERKLAASMIDDAG OP 23 NOVEMBER 

 

 

Naam: 

 …………………………………………………………… 

 

 

Adres: 

 …………………………………………………………… 

 

 

 

Aantal personen: …………… 

 

 

Vergeet je eigen bijdrage niet. 

Het makkelijkst is om die in een envelop 

in de brievenbus van D’n Opstap te doen.  



 

 

 

 

REDACTIE INFO OP ZOEK NAAR EEN 

ILLUSTRATOR! 

 
De redactiecommissie zou het leuk vinden als er een illustrator aan de 

groep toegevoegd zou kunnen worden. Tot op heden hebben we 

illustraties van internet gehaald, maar het zou wel leuk zijn als iemand 

van onze leden wat tekeningen wil maken ter opluistering van het blad, 

zodat het meer gedragen wordt door de leden. 

 

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 dit betekent  niet zo’n 

grote druk op de creatieveling  die ons willen helpen. Trouwens, iedere 

bijdrage van de leden blijft natuurlijk altijd meer dan welkom!!  

 

  



 

 

 
 

Kerstviering KBO op 

donderdag 16 december 2021 
 
Noteer vast in je agenda dat wij dit 

jaar de kerstviering samen met  

Zonnebloem  St.-Maarten houden op 

donderdag 16 december. 

Wij rekenen ook dit jaar weer op een 

grote opkomst. 

 
De viering wordt gehouden in  de 

geweldige ambiance van de Immanuelkerk, zoals we al 

een hele tijd gewend waren. 

De definitieve uitnodiging krijg je begin december, 

samen met het aanmeldingsformulier.. 

 
  



 

 

Prijs puzzel 
 

 

 
 

  



 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 

loofboom 16 pl. in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 

luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge mate 26 onderdanigheid 

27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 

34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 

49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 

bergweide 57 muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 

Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 

vleesstokje 70 hemellichaam 71 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 

onzin 7 Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 

jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 

vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere 

persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 

waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 

eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 62 honingdrank 64 

grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig. 

 

 

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 sept  
  

Wil Loos 

Jan Lenting 

CarlaVerweij 

 

Allen gefeliciteerd met de prijs 



 

 

   

Corona Toegangsbewijs (CTB) 

 
In de afgelopen weken hebben enkele mensen van KBO Heikant – De 

Kelen zo’n 30 KBO-leden en wijkbewoners kunnen helpen bij het 

installeren of printen van 

 

• een geldig Corona vaccinatiebewijs   

• een geldig Corona herstelbewijs 

• een geldig Corona testbewijs 

op hun smartphone of gewoon op papier. 

 

Heb je misschien ook nog problemen met het installeren of printen 

van zo’n Corona Toegangsbewijs? 

 

Wij, als KBO Veldhoven Heikant – De Kelen, willen je helpen,  

Je kunt nog steeds terecht bij een van ons via de volgende 

telefoonnummers:  

 



 

 

040 7873 518  of  

06-40377404 

 

 

 



 

 

  

ENGELEN BESTAAN! 

 

Op een rustige zaterdagmiddag stapten mijn man en ik op de fiets voor 

een rondje ‘’bewegen voor ouderen’. We waren 

nauwelijks 500 meter van huis, net voorbij de 

eerste bult naar Oerle, toen ik mijn man, die 

achter mij reed, hoorde roepen: Wacht even. En 

voordat ik om kon kijken, lag hij in de sloot!  Aan 

de overkant van de weg stopte een jong gezin. 

Expats. De man bekeek de situatie en hielp mijn 

man overeind. Van de andere kant kwamen een 

man en vrouw in een auto, op weg naar 

vakantiewerk Oerle. Ook zij waren bezorgd en boden hulp. Zij brachten 

mijn man thuis met de auto, de andere man bracht de fiets thuis. En 

samen reden ze terug naar de Nieuwe Kerkstraat. Engelen waren het. 

Zo vanzelfsprekend boden zij hulp! 

Later die middag zijn we naar de huisartsenpost in het MMC gegaan. 

Ook daar zijn we fantastisch te woord gestaan en behandeld. 
 

Marjon 

 
 



 

 

 

VAN EEN POLITIEKE PARTIJ IN VELDHOVEN 

 

Graag willen wij ons door dit berichtje aan u voorstellen: wij zijn als 

SENIOREN VELDHOVEN een politieke partij en we zijn al bijna vier 

jaar aanwezig in de Raad van de gemeente Veldhoven. Nou zult u 

zeggen: een politieke partij die om aandacht vraagt? Er komen toch nog 

geen gemeenteraadsverkiezingen aan? En natuurlijk heeft u gelijk. Nu 

zijn er nog geen gemeenteraadsverkiezingen maar het is sneller maart 

2022 dan u denkt. Welnu, wij willen ons graag aan u voorstellen en een 

vraag stellen. 

Waarschijnlijk geeft onze naam eigenlijk al aan waarvoor wij ons mede 

inzetten: de senioren van Veldhoven, die willen wij een plaats geven in 

de gemeentepolitiek en ondersteuning bieden. En dat kost meer moeite 

dan u zult denken, te snel wordt er gedacht dat alles toch al geregeld is 

voor de senioren en dat er voldoende op papier staat. Helaas is dat niet 

zo en helpt zelfs hard roepen niet om voldoende aandacht voor de 

senioren te krijgen. 

Vandaar dan ook onze vraag: wij zoeken actieve mensen die bereid zijn 

om onze partij te ondersteunen, zodat wij beter uw zaak kunnen dienen! 

En dat kan al met maar een paar uurtjes inzet; meedenken in onze 

vergaderingen en wellicht uiteindelijk ook meedoen in onze fractie als 

commissielid. En natuurlijk snappen wij dat u eerst wilt snuffelen om 

te kijken wat voor vlees er in de kuip zit. Prima, dat willen wij ook. 

Voor een ‘snuffel’-gesprek kunt u bellen  met onze voorzitter,  

mevrouw Jolanda van Hulst op tel nr. 06  15 44 95 33 of u kunt haar 

ook mailen: jolandavanhulst@hotmail.com. 

Graag horen wij van u zodat we samen de senioren van Veldhoven nog 

beter op de kaart kunnen zetten!! 

 
 
  



 

 

  

PASSIESPELEN TEGELEN oktober 2021 

 

IJverig als ik ben, dacht ik zaterdag 4 sept: Ik zal eens even aan de 

poets gaan. 

Gaat de telefoon: 

“Mam, heb je wat te doen vandaag? “ 

“Nou niet echt, hoezo? “ 

“Weet jij wat passie is in Tegelen?” 

“Je bedoelt de passiespelen, ja daar zijn wij tien jaar geleden naar toe 

geweest met twee hele lieve dierbare vrienden.” 

“Oh, dat is jammer, want ik wilde vragen of je zin hebt om mee te 

gaan.” 

“Maar dat maakt niet uit, want het zijn iedere vijf jaar nieuwe verhalen 

en ik vond het toen prachtig.” 

Gezellig, dan kom ik je halen om half 3. 

 

Toen we aankwamen in Tegelen, kregen we bij de ingang een tasje 

met Limburgse vlaai, een flesje water en een programma en we 

mochten gaan zitten zoals het uitkwam. 

We zaten prachtig, eerste rij op het balkon. 

Geweldig zicht op het decor in de bosrijke omgeving en geluk met het 

weer. 

 

Tien jaar geleden speelde het gezelschap ‘’Lazarus die uit de dood 

werd opgewekt’’. 

Dat moesten we niet letterlijk nemen, maar Lazarus was zwaar 

depressief en had geen zin meer in het leven. 

Tot Jezus zijn vriendschap aanbood en Lazarus uit zijn depressie 

hielp. 

 

Dit jaar speelden ze het passieverhaal. 

Helemaal aangepast naar deze tijd. 

De vriendschap van Jezus met Maria Magdalena was de rode draad in 

het geheel. 



 

 

Het machtsmisbruik van de mannen tegen de vrouwen. 

De apostelen speelden een heel ondergeschikte rol. 

 

Het verraad van Petrus werd aangehaald en vooral de trouw van de 

vrouwen die dicht bij Jezus bleven. 

 

Herodes was een homo en had dus helemaal geen gezag in die tijd en 

durfde ook geen beslissing te nemen over het lot van Jezus. 

De jongere generatie durfde in opstand te komen tegen de 

onderdrukking. 

En uiteindelijk was daar de vraag van Jezus aan Maria Magdalena en 

aan zijn moeder om zijn levensopdracht van verdraagzaamheid uit te 

dragen. 

Aan de vrouwen vroeg hij het! 

Ik zat naast een zeer ontroerde dochter. 

Na afloop hebben we heerlijk op een terrasje gezeten. 

 

Misschien werd vroeger steeds hetzelfde verhaal gespeeld, dat weet ik 

niet. Nu is het zo dat iedere vijf jaar een ander thema uitgelicht wordt. 

 

Het is zo echt de moeite waard! 

Als het ons gegeven is om nog een keer met de 

bus van KBO naar Tegelen te gaan dan zou ik 

zeggen: 

Geef jezelf op en geniet van een prachtige 

voorstelling. 

Laat je verrassen door wat er dan gespeeld wordt. 

 

Mijn dochter en ik hebben genoten. 

 

Ik vond dat ik dit eens een keer moest vertellen.  

 
Tonny Colnot 

 



 

 

 
  



 

 

 

 

100 JAAR VELDHOVEN,  

zo maar wat herinneringen aan het verleden. Deel 1. 

 

Driekwart eeuw geleden werd ik geboren in de burgemeestersbuurt van 

Veldhoven. Dat klinkt toch als een eeuwigheid! En het lijkt heel  chic, 

maar het was een gewone straat met klinkers en veel zand. Iedere 

zaterdag moest het zand vóór het huis geveegd worden en in een mooi 

patroon ‘’gegrieseld’’. Aan de voordeur zaten een koperen bel, knop en 

brievenbus. Dat was dus wekelijks koper poetsen. Naast de voordeur 

een grote hortensia. De bloemen mochten we meenemen als we bruidje 

waren in de processie. Het toilet was een zgn. doos: een houten kist met 

een gat in het midden waar een deksel op kon. Urine en ontlasting 

kwamen terecht in een soort put daaronder. Die werd regelmatig 

geleegd door de mensen van de strontkar. Toiletpapier”? Klein geknipte 

stukken krant die aan een touw hingen dat weer met een spijker aan de 

muur bevestigd was. We kregen er zwarte billen van. We sliepen met 

vier meisjes op één kamer en op zaterdag gingen we om de beurt in de 

keuken in de teil! Een douche was er niet. 

We konden als kind spelen op straat. Auto’s reden er niet. Een fiets 

hadden we niet, hooguit een schoenpoetsdoosje gevuld met zand om te 

britsen (hinkelen). 

Wij woonden naast een kruidenier waar je bij wijze van spreken dag en 

nacht terecht kon voor wat er op dat moment nodig was. In ons gezin 

met zes kinderen werden we regelmatig naar Miet gestuurd. Miet had 

een langwerpig schrift waarin ze de boodschappen van de hele maand 

noteerde voor haar klanten. Aan het eind van de maand telde ze uit het 

hoofd alle pagina’s per klant op en als het salaris binnen was, kon er 

afgerekend worden. Melkboer, bakker, slager, groenteboer, kolenboer 

kwamen allemaal aan de deur. Zelfs textiel kon aan huis gekocht 

worden.  

Een paar straten verderop had iemand in zijn voorkamer een 

bibliotheekje. Daar liepen we regelmatig heen, al vonden we het een 

beetje een enge meneer. 



 

 

Ons zondagse uitje was een bezoek aan oud-oom en –tantes. Zij hadden 

een wasserij en een grote tuin met een bleek aan de Gender. Via een  

 

tramlijn werden manden was op wagentjes naar die bleek of 

droogschuur vervoerd om te bleken en te drogen. In de wasserij stond 

altijd een kacheltje roodgloeiend om de strijkbouten te verwarmen. Met 

Nieuwjaar kregen we allemaal een briefje van  f 1,00, netjes gestreken. 

In de tuin stonden veel fruitbomen. Ik heb nergens lekkerder pruimen 

gegeten. Kippen werden door de tante zelf geslacht. Kop eraf en 

ondersteboven aan de waslijn om uit te bloeden. De darmen werden 

leeggedrukt en het velletje werd aan de collega- kippen gevoerd. Toen 

ik 10 was verhuisden we naar het eind van het dorp. De wijk d’ Ekker 

was nog niet gebouwd. We keken uit over d’ekker (de akkers) tot aan 

Oerle. Als het mooi weer was, gingen we met die oudtante ‘dur d’ekker 

kuîre’. Het Oude Kerkhof was toen nog echt een kerkhof en het leek 

mijlenver weg. In strenge winters maakten we glijbanen op straat. We 

maakten sneeuwpoppen tot we door en door koud waren en binnen bij 

de warme kolenhaard gingen zitten, de eigengebreide, keihard 

geworden wanten op de schouw om te drogen . 

  

(wordt vervolgd) 

Ems 

 

 

 



 

 

SPAAR JE VERENIGING GEZOND 

 

Vanaf zondag 5 september konden 

klanten bij PLUS al sparen voor clubs en 

verenigingen in hun buurt.  

Het sponsorbedrag dat door de PLUS in de 

Heikant verdeeld gaat worden is € 15.000 . 

 

KBO Heikant–De Kelen heeft zich 

uiteraard met veel genoegen opgegeven als 

deelnemer aan deze actie. Hoe meer sponsorpunten we ontvangen, hoe 

meer euro’s dat oplevert. We mogen het bedrag dat voor ons bij elkaar 

gespaard is, naar eigen inzicht besteden. Niet gek toch? 

 

De actie loopt door tot en met zaterdag 20 november en we hopen 

dat iedereen die onze seniorenvereniging een warm hart toedraagt 

ons blijft steunen met de door hen ontvangen sponsorpunten. Je 

kunt deze punten op een gemakkelijke manier bij de KBO 

inleveren of in de bus deponeren bij een van de volgende adressen, 

de KBO zorgt dan dat ze verzilverd worden: 

 

Wijkcentrum De Erikant (brievenbus) Norenberg 19 

Ed Colnot     Berg 80 

Wim Aarts     Hermelijn 14 

Pieter de Meijer    Middelhei 10 

 

  



 

 

 

WIST JE DAT?? 
 

• dat in de Erikant niet op QR code gecontroleerd wordt. 

• dat het langzamerhand mogelijk is om weer normaal met 

elkaar om te gaan. 

• dat de deelnemers aan de verschillende activiteiten terugloopt 

• dat je maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen gezellig kunt 

komen kaarten, koffie drinken biljarten enz. 

• dat in de INFO het programma staat. 

• dat het bestuur open staat voor je ideeën aangaande nieuwe 

activiteiten. 

• dat tot nu toe geen enkel lid met een idee is gekomen. 

• dat de voorzitter graag zou zien dat ieder lid een nieuw lid zou 

werven. 

• dat dit enorm goed zou zijn voor onze vereniging 

• dat je je voor het bovenstaande aan kunt melden bij de 

voorzitter. (KBO@kpnmail.nl)  

• dat het bestuur druk bezig is om Sinterklaas en Kerstmis weer 

op de oude manier te organiseren. 

• dat je de bijzonderheden kunt lezen in deze INFO 

• dat de winnaars van de puzzel uit de INFO van sept bekend

 zijn. 

• dat de namen in deze INFO staan en dat zij een mooie bos 

bloemen hebben gekregen. 

• dat niet iedereen de puzzels invult en dus geen kans maakt op 

een mooie bos bloemen. 

• dat de INFO jouw blad is.  

• dat je verhalen, anekdotes, ideeën ook een plaats kunnen 

krijgen in de INFO. 

• dat dit van alles mag zijn, dus ook advertenties over te 

ruilen of te verkopen artikelen. 

mailto:KBO@kpnmail.nl


 

 

 

• dat je deze verhalen, anekdotes, ideeën en advertenties naar de 

voorzitter kunt mailen. (KBO@kpnmail.nl) 

• dat de mailbox en brievenbus helaas nog steeds leeg blijven. 

• dat hij niet meer weet hoe hier verandering in te brengen 

• 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. 

 
 

ZODAT IEDEREEN HET WEET 
 

De advertentiekosten van de INFO zijn als volgt opgebouwd: 

Grootte Kosten € per jaar 
A5  op gele omslag buitenkant kaft 125 
A5 binnenkant kaft 75 
Halve A5 35 
  

 
Voor dat bedrag kunt u misschien een adverteerder 
stimuleren 

mailto:KBO@kpnmail.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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 



 

 

KOERSBALLEN 
Vanaf  begin oktober gaat het Jeu de boulespel (in ieder geval bij 

slecht weer) over naar koersballen in de grote zaal van De Erikant. 

Leden die hieraan mee willen 

doen, zijn uiteraard van harte 

welkom.  

 

 

 

DARTS 
In 

oktober 

wilden 

we  in De 

Erikant  weer gezellig gaan darten op de 

donderdagmiddag.  Echter bleken er op dat 

moment niet genoeg deelnemers te zijn. 

Dus als je dit leest en denkt:’ Dat darten is 

misschien wel wat voor mij’,  

meld je dan aan en kom met ons meedoen. 

Wij zijn van plan om vanaf donderdagmiddag 4 november  een 

nieuwe poging te wagen om weer wekelijks te gaan darten in De 

Erikant.   

Wil je hier meer over weten dan kun je contact opnemen met Harrie 

Bakker. Je kunt hem bereiken op 040-2538983. 

 

LINEDANCE 

 
Het line dansen is voorlopig stopgezet. Helaas!!!! 

De reden hiervoor is, dat de grote zaal niet meer iedere maandag 

beschikbaar is en er dus niet iedere week gedanst kan worden. 

Verschuiven naar een andere dag en tijdstip was geen optie. Mocht 

deze situatie veranderen, zal het bestuur het laten weten.  



 

 

 

 

ONS BRIDGECAFÉ IS OPEN 

EN WE WILLEN WEER EEN CURSUS STARTEN  
  

 

Nu de coronamaatregelen langzamerhand  zijn afgenomen, is er weer 

een behoorlijk aantal bridgers dat op vrijdagmiddag aan de bridgetafel 

plaatsneemt. 

Ook zijn er weer veel mensen die zich verder willen bekwamen in dit 

mooie, maar lastige spel. 

Mirena Wengelaar heeft zich gecommitteerd om deze cursisten verder 

op  te leiden en hopelijk kan het hersengeknars weer beginnen. 

 

 



 

 

 

  

Incognito Bloemen 

Samanta Blanken 

Voor veilingverse bloemen 

Hoek Dommelshei/Heibocht 

Veldhoven 

Geopend dinsdag t/m zaterdag 



 

 

Bedrijf/Winkel Adres Korting % 

   

Baderie Heesakkers Kapelstraat 10 

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 computerbenodigdheden Burg. Van Hoofflaan 2,5/5 

Woninginrichting Sweere Waalre 10 

 
Rijbewijskeuringen 

Onderstaand tref je 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 

 

 

  



 

 

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  

 

mailto:compu.blok@kpnmail.nl
mailto:edcolnot@kpnmail.nl
mailto:Ina.onnekes@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 

 

 
  



 

 

 
 

ZIN IN EEN MOOI CONCERT? 
 

Op zaterdag 20 november a.s. verzorgen de twee Veldhovense 

verenigingen Harmonie L’Union Fraternelle en Kempenkoor  in 

Theater De Schalm een bijzondere uitvoering.  Ruim 120 musici zullen 

na de stille coronaperiode De Schalm vullen met schitterende klanken 

en akkoorden. 

De harmonie bestaat dit jaar 150 jaar en opent het programma met 

enkele werken voor harmonieorkest. Harmonie en koor voeren samen 

het eerste deel uit het Gloria van John Rutter uit en als ‘’groot werk’ het 

Magnificat van André Waignein. Sopraan Rianne Wilbers neemt de 

solopartijen voor haar rekening. L’Union Fraternelle staat onder leiding 

van Jacques Claessens en Cees Wouters is al ruim 30 jaar de dirigent 

van Kempenkoor. 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de theaterkassa van De Schalm. 

 Het concert begint om 20.15 uur. 

 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

OP MAANDAG 10 JANUARI 2022 

 

Wij willen samen met onze leden 
het glas heffen op een 

voorspoedig en gezegend 2022 op 
MAANDAG 10 januari van 10 tot 12 

uur in D’N OPSTAP. 

U bent allen van harte welkom. 



 

 

LEKKER WANDELEN 

 

Ed de Haan is een echte wandelaar en deelt graag de hieronder 

omschreven route. 

Deze wandeling (6,3 km) wordt gemaakt via onderling verbonden 

ANWB-knooppunten en kan op elk daarvan gestart worden in beide 

richtingen.   

Zelf ben ik begonnen op 33, door het park langs de Rundgraaf en via 

het Oude Slot naar het Citycentrum, vervolgens door een stukje Peter 

Benensonpark en via de Hertgang terug.  

Al met al een leuke “tussendoorwandeling” met wat plekjes waar je 

niet dagelijks komt. 

Let op : sommige knooppunten zijn verstopt achter een hegje (o.a. 35 

en 39). 

Zo zien ze er uit         : 

Veel wandelplezier! 

 

 

  



 

 

MIJN MOESTUINTJE 

Even voorstellen: Annie van Schaijk, 75jaar en ik woon in  Heikant 

Oost. En ik ben al enkele jaren lid van KBO Heikant-De Kelen. 

Ik mag graag werken in de tuin bij mijn huis en sinds 2016 in een 

moestuintje bij volkstuin De Vooraard. Ook hier in de Heikant. 

Over mijn belevenissen van hoe en wat er in en uit mijn tuintje gaat 

wil ik jullie graag deelgenoot maken in deze en de volgende KBO 

INFO’s. 

Er zijn vaste planten in mijn tuintje, zoals een aspergebed, kruiden en 

een appel- en pruimenboompje en dan is er plaats voor eenjarigen 

zoals, boontjes, paprika, aubergine, courgette, tomaat, komkommer. 

Bij de tuin aan huis staan nog een appel- en perenboom, zwarte bes- 

braam- en frambozenstruik en  twee druivenstokken en de nodige 

kruiden. 

Als jullie dit lezen is het met het oogsten in de moestuin wel gedaan 

en is mijn diepvriesje aardig vol en staan de nodige potjes jam in de 

kast. 

Deze zomer was het aardig nat en hebben niet alle plantjes het goed 

gedaan maar voldoende om er in mijn keuken mee aan de slag te gaan. 

De appels hebben het wel goed gedaan,  niet gespoten, 

dus zijn ze niet perfect maar wel lekker. 

Daar ik niet in het bezit ben van een kelder kan ik mijn appels niet 

lang bewaren en verwerk ik ze op verschillende manieren met mijn 

andere vruchten en kruiden als jam/gelei. 

Ook als kant en klaar gerechten voor in de diepvries. 

Omdat het nu herfst is, heb ik twee heerlijke Hollandse recepten 

uitgekozen die ook in de winter en zelfs met Kerst niet misstaan op de 

feestelijke tafel. 

 

De volgende keer komen er een 

paar recepten in de INFO. Ik hoop 

dat jullie er plezier aan hebben en 

dat je er – als je het probeert – er 

met veel smaak van zult proeven 

Tot de volgende keer, 

groetjes, Annie van Schaijk.  



 

 

Wat is sterven? 
 

Ik sta aan de kust. 

  

Ik zie een schip met volle zeilen dat uitvaart over de blauwe oceaan. 

Hij is schitterend en vol kracht en ik sla het gade totdat het uiteindelijk 

niet meer is  dan een wit wolkje. 

 

Daar waar de zee en de wolken in elkaar overgaan. 

 

Dan zegt iemand naast me : “ Kijk, hij is weg”. Hij is niet meer te 

zien. 

Zijn mast, zijn romp zijn nog net zo groot als toen het bij mij wegging. 

 En hij is nog net zo goed in staat zijn levende lading naar zijn haven 

van bestemming te brengen. 

 

Zijn kleiner geworden formaat zit in mij, niet in hem. 

 

En precies op hetzelfde moment waarop iemand naast me zegt: “Kijk 

hij is weg “, zijn er aan de andere kant ogen die hem zien komen, en 

andere stemmen die de blijde roep overnemen: ”Kijk, daar komt hij”. 

 

En dat is sterven….  
[Bisschop Brent] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

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: 040 2660505 

• 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. 


