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Voorwoord van het bestuur  
 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het 
zondagmorgen, (Zeelst kermis).  
Net krijg ik op schrift het ‘In memoriam Jan Egelmeers’ binnen 
van onze voorzitter Mieke van Lisdonk.  
Er is haast geboden om dit ‘In memoriam’ 380 stuks op maandag  
afgedrukt te bezorgen bij Henk Willems om deze in de ONS en 
met de andere flyer mee te sturen. Onze KBO-leden moeten tijdig 
op de hoogte gebracht worden van het overlijden van Jan en 
wanneer de uitvaartdienst is. Wij wensen Wil, de vrouw van Jan, 
en de familie nogmaals heel veel sterke de komende tijd.  
Hopelijk heeft ieder voor zich van een mooie vakantie kunnen 
genieten. Wij gaan weer aan de gang! 
Het bestuur en 35 vrijwilligers zijn volop bezig met de 
voorbereiding van de Senioren Ontmoetingsdag op 17 aug.  
Ook deze flyer heeft u ontvangen. (later meer over de dag zelf)  
 
De ontspanningsmiddagen bij Sele op dinsdag en vrijdag zijn  
goed bezocht tijdens de vakantie periode. Vanaf 19 augustus 
kunnen we weer in ’t Patronaat terecht.  
 
Nog meer data: 
10 september: lezing over herdenking  75 jaar bevrijding,  
17 september: 75 jaar vrijheid kom allemaal om 18.00 uur 

naar de gemeentelijke herdenkingsplaats aan 
het Meiveld! 

  3 oktober:  dagreis Leerdam/Linge. 
19 oktober:  boswandeling. 
31 oktober: Themamiddag – ‘Groeien in ouder worden’. 
 
Verder in kunt u in de Rustverstoorder meer lezen over de 
komende activiteiten en achter in de Rustverstoorder kunt u zich 
aanmelden voor deelname aan themamiddag van 31 okt. 

Veel lees plezier!! 
       Jos van Delft. 
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In memoriam 
 

Toen God zag dat de weg te lang, 
de heuvel te steil en het ademen te moeilijk werd, legde 

Hij zijn arm om je heen en zei: ”Vrede zij met je!” 
 

 
Jan Egelmeers echtgenoot van Wil Egelmeers-Lebbink 

 

 
Op donderdag 8 augustus hebben we afscheid 
moeten nemen van onze oud-voorzitter en 
erelid Jan Egelmeers. Hij heeft heel veel voor 
onze KBO betekend.  
Onze huidige voorzitter heeft in haar toespraak 
de verdiensten van Jan voor heel de Zeelster 
gemeenschap gememoreerd. 
In een overvolle kerk hebben we hem 
uitgeleide gedaan .Jan is begraven op ons 
parochiekerkhof. 
Wij wensen Wil, de kinderen en verdere familie veel sterkte om te 
kunnen omgaan met dit verdriet. 
Hij ruste in vrede!!!  

Bestuur en leden van KBO-Zeelst 
 

 

Ziekenbezoek 
 
Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan kunt 
u contact opnemen met Tonny Schouteten. 
  
Tonny Schouteten en Rinie Schoofs zorgen dan dat 
er aandacht aan besteed wordt namens ons allen. 
Tonny Schouteten tel: 040 2534786  

 

 



4 

 

 



5 

 

Themamiddag - Senior zijn 
‘GROEIEN IN OUDER WORDEN’ 

 
Wij nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse 2e themamiddag 

donderdag 31 oktober a.s. om 13.30 uur 
in ’t Patronaat 

 
Als alles goed is krijgen we er allemaal mee te maken. 
Ieder van ons groeit op een eigen wijze in jaren want: 
“ouder worden is een gunst, ouder zijn is een kunst !” 
 
‘Senior zijn’ is van uit verscheidene invalshoeken te benaderen: 
over gezond ouder worden (goede voeding en bewegen). Maar 
ook de sociale-maatschappelijke benadering is interessant. 
Hoe vul ik mijn leven in? Waarom kost dat mij zoveel moeite? 
De vraag is: “Hoe groei ik zelf in mijn ouder worden?” 
We staan stil bij het menszijn in deze periode van het leven. 
 
“Senior zijn en de moed ouder te worden” 
Wat is belangrijk voor je, hoe ga je om met je verleden, met je 
medemensen, met tijd en omgeving, met waarden die voor jou 
belangrijk zijn, waardoor word je geïnspireerd? 
Door levenservaring ontstaat vaak een rijkere beschouwing.  
Je eigen levensloop is van wezenlijke invloed op de ontwikkeling 
van ouder worden. 
Deze themamiddag wordt verzorgd door een presentatie van: 
Martien van Duijnhoven, woonachtig in Mierlo. 
Wij zien u graag op 31 oktober! De koffie/thee met een kuukske 
staat in de pauze voor u klaar. 
Let op: op tijd aanmelden, vóór 20 okt 
 
Het aanmeldingsformulier staan op blz.31. 
U kunt het deponeren in: 
de bekende brievenbus bij de Willibrorduskerk of  
een e.mail naar: josvandelft@onsbrabantnet.nl want vol is vol. 
Tot ziens namens het bestuur : 
     Jos van Delft 

mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
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Senioren ontmoetingsdag 17 augustus 2019 

Wat hebben we genoten op onze 
Seniorenontmoetingsdag! Na een intense 
voorbereiding door het bestuur (met name door 
Jos van Delft) hebben we zaterdag kunnen zien 
waar we zo voor in de weer geweest zijn. 
De weersvooruitzichten waren niet zo 
denderend maar de weergoden hebben zich van 

hun beste kant laten zien. Enkele miezerbuitjes waar we niet al te 
veel hinder van hadden. Bovendien hadden zich wel 45 
vrijwilligers gemeld om mee te helpen met de opbouw en de 
catering van deze dag. 
De aanleiding tot deze dag was de opening van twee nieuwe 
jeu de boules banen. De opzet was een feest van ontmoeting en 
verbinding. Daarom ook hadden we samenwerking gezocht met 
de Zonnebloem, Nieuwe Levenskracht, Oktober en Wooninc. 
De banen waren gesponsord door het wijkplatform, de 
Rabobank, fonds “voor de ouderen.nl” en nog enkele leden.  
Ook aan deze ontmoetingsdag hadden enkele bedrijven/winkels 
bijgedragen. Dahliavereniging “De jonge stek” zorgde dat het 
geheel feestelijk van bloemen werd voorzien. De vlaggetjes van 
de molen van Zeelst van Janus Kerkhofs versierde de omgeving. 
De Spar sponsorde de broodjes die de vrijwilligers tussen de 
middag konden gebruiken, Cor Vorstenbosch had zijn koelwagen 
gratis ter beschikking gesteld, Oktober zorgde voor de koffie en 
thee en ook enkele vrijwilligers van Oktober zetten hun beste 
beentje voor. De kramen zijn betaald door Wooninc   
De geluidsinstallatie is gratis ter beschikking gesteld. Van ’t 

Patronaat konden we lenen 
wat we nodig hadden. 
Het liep gesmeerd.  
Bovendien was Martien  
Snelders en zijn maatjes Jos 
en “wasvrouw” Erven 
aanwezig. De wagens vol 
nostalgische voorwerpen en 
de waswagen met alle 
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apparatuur, die we allemaal nog kennen uit onze jeugd, riepen 
veel herinneringen op. De belevingstuinen de moestuin kregen 
volop belangstelling. Veel mensen deden er 
ideeën op. “Zeelst Schrijft Geschiedenis” kreeg 
zoveel belangstelling dat de zaal niet groot 
genoeg was om alle mensen binnen te laten. 
Als klap op de vuurpijl verzorgde “Artisport” een 
demonstratie “bewegen”. Veel mensen volgden  
de oefeningen met in hun achterhoofd 
…..misschien ook iets voor mij???? 
Kraampjes van de Zonnebloem/Nieuwe 
Levenskracht, Oktober en de handwerkgroep 
hadden voortdurend aanloop. Veel mensen 
wilden de handwerkproducten kopen maar dat was niet de 
bedoeling. Er was ook muziek, accordeon door Ad Dams en  
“De Fistkapel” met een hele groep feestelijk geklede muzikanten. 
Heel sfeervol. Vanuit de gemeente was wethouder Mariënne van 
Dongen vertegenwoordigd. Een afvaardiging van de Kring, 
het O.L.V. Gilde, De PVGE, de Seniorenraad, het Wijkplatform en 
veel KBO-ers uit Zeelst waren aanwezig. 
De opening van de jeu de boules banen werd verricht door de 

twee oudste boulers, Koos 
Wolters en Louis Eliëns.  
De nieuwe banen zijn een 
schot in de roos. Veel mensen 
meldden zich om een potje 
mee te spelen. Het was een 
drukte van belang. De flyers 
en posters deden hun werk en 
een viertal leden zijn verblijd 

met een prijsje. Ook onze KBO had een marktkraam waar veel 
informatie werd ingewonnen. De koffie, thee en de hapjes lieten 
zich goed smaken en later ook de wijn, het bier en het fris. 
Kortom alle ingrediënten om een fijne sfeer te kweken waren 
aanwezig. Wij kijken in volle tevredenheid terug op deze 
ontmoetingsdag. Aan alle sponsors, vrijwilligers, winkels en 
bedrijven en niet te vergeten alle bezoekers heel hartelijk dank 
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75 jaar Vrijheid 

Dinsdag 10 september organiseert de 
Seniorenvereniging KBO Zeelst in samenwerking met 
heemkundekring “Zeelst Schrijft Geschiedenis”, een 
middag voor KBO leden en belangstellende senioren in 
Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Zeelst. 
Tijd: 13.45 uur (ontvangst met koffie) 

Programma: 
14.00-14.45 uur:  Welkom waarna Tiny Renders en Jac van Lieshout, 

 nabestaanden en lid van Zeelst Schrijft Geschiedenis, 
 een powerpoint presentatie geven met beelden van 
 de oorlogsjaren en de bevrijding van Veldhoven 

14.45-15.00 uur:  Pauze ( koffie) 
15.00-15.25 uur:  Film van 2004 met interviews Zeelsternaren 

 betreffende de oorlog, het bombardement op de 
     Cobbeek en de bevrijding 

15.25-16.30 uur:  Herinneringen en eigen verhalen die we elkaar 
 rondom de  tafels vertellen 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom dus u ook. 

Als u geen vervoer hebt kunt u dit melden bij een van onze 
bestuursleden. Zij zullen proberen om vervoer te regelen. 

Inschrijving is niet echt noodzakelijk, toch zou het fijn zijn als u zich van 
tevoren opgeeft. Per mail: secretaris@kbo-zeelst.nl of middels het 
inschrijfformulier op blz. 39. U kunt het formulier inleveren in de groene 
brievenbus bij de Willibrorduskerk, Blaarthemseweg in Zeelst.  

Van 15 september tot 13 december zijn er exposities in museum  
't Oude Slot en in expositieruimte De Verdieping met als thema WO II, 
verzet en bevrijding. Bij voldoende belangstelling zal de directeur van 
museum 't Oude Slot, Hans Sonnemans, ons op 14 november om 
14.30 uur rondleiden in museum 't Oude Slot.  

Omdat 17 sept voor de inwoners van Zeelst een historisch belangrijke 
datum is, willen we u attenderen op het programma van die dag.  
Zie Veldhovens Weekblad 

mailto:secretaris@kbo-zeelst.nl


9 

Datum 17 september 2019 
Onthulling plaquette in Borghoutspark en herdenking 
bombardement op het Meiveld en het kerkhof in Zeelst 

Om 15.00 uur zal een plaquette worden onthuld op het borstbeeld van 
Peter Zuid in het Borghoutspark. Burgemeester Marcel Delhez, de 
eenheid van de stoottroepen Prins Bernard, door Jan Borghouts 
opgericht en Stichting Belangenbehartiging Borghoutspark zullen hierbij 
acte de présence geven. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Bij het monument op het Meiveld vindt om 18.00 uur de gemeentelijke 
herdenking plaats van het bombardement op Zeelst, waarbij 19 
slachtoffers vielen. Daarna gaan we in een stille tocht naar het kerkhof 
van Zeelst, waar bij het grafmonument een bloemenkrans wordt gelegd. 

Vaste activiteiten: 

• Koersbal op maandagmiddag v.a. 13.45 tot 16.00 uur in het
Patronaat o.l.v. Geert Coppelmans

• Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen (programma zie
verderop in het boekje)

• Fietsen op vrijdagmiddag van half april tot half oktober.
Vertrek om half 2 vanaf de H. Willibrorduskerk.

• Jeu de boules, dinsdag en donderdagmorgen 10.00 uur,
donderdagmiddag om 14.00 uur achter huize Sele

• Gezellig samenzijn in ‘t Patronaat op vrijdagmiddag.

• Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 uur in ’t Patronaat met
zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken !!

Als u informatie wilt of een gesprek moet 
aangaan met de gemeente of zorginstelling, 
over welk onderwerp dan ook, weet dan dat u 
u dan contact kunt opnemen met de 
clientondersteuners: 
Corry Pollemans State 2, tel: 040 2549643 of 0620624306. 
Huub Bukkems de Reijenburg 98, tel: 040 2549047 
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Wandelprogramma t/m 8 november 2019 

 Start op startlocatie om 9.30 u.  
Coördinator: Ad Schoofs, tel: 06 11582290 
E-mailadres: adenrinie@gmail.com

Datum Startlocatie Pauze-adres Km 
ca. 

    C. 

 6 sept d’n Boogerd, Servatiusstraat 6,  
5512 AJ Vessem. Parkeren achter de 
kerk (Servatiusstraat 8) 

d’n Boogerd, 
Vessem 

10 Martin 

13 sept ‘t Kroegske, Spoordonkseweg 80, 
5688 KE Oirschot 

Bij Ons Spoordonk, 
Oirschot  

10 Ad 

20 sept ‘t Boshuys, Sonseweg 39, 
5681 BH Best 

‘t Boshuys, 
Best 

11 Ad 
Henk 

27 sept de Klimbim, t.o. Eikenlaan 10, 
5581 HA Waalre 
Wandeling start om 11.00 uur 
Vertrek bij kerk: 10.30 uur 

Lunch  
Harba Lorifa, 
Valkenswaard 

9 Harry 

 4 okt Malpie Hoeveijs, Luikerweg 134, 
5551 VA Valkenswaard 

Malpie Hoeveijs, 
Valkenswaard 

12 Ad 

11 okt Leenderbos, Valkenswaardseweg 35, 
5595 XB Leende  

de Molenberg, 
Leende 

12 Henk 

18 okt Grasveld Heers,  
5504 RG Veldhoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 9.00 uur 

de Höllekes, 
Steensel 

11 Harry 

25 okt In Den Bockenreyder, Dunsedijk 3, 
5085 ND Esbeek 

In Den Bockenreyder, 
Esbeek 

11 Matthie 

 1 nov de Doornboom, Doornboomstraat 7, 
5091 CA Middelbeers  

de Kemphaan, 
Middelbeers 

12 Ad 

 8 nov ZOO Veldhoven, Wintelresedijk 51, 
5507 PP Veldhoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 9.00 uur 

‘t Zand, 
Veldhoven 

12 Henk 
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300 ste KBO wandeling op 19 juli 
en afscheid van Kees van der Aa 

In april 2013 liep de KBO wandelclub Zeelst voor het eerst door 
de Veldhovense dreven. Op initiatief van Kees van der Aa , 
geassisteerd door Ad Schoofs wandelde de groep op 
vrijdagochtend zo'n 10 tot 12 km met natuurlijk een pauze voor 
de koffie en thee. In eerste instantie werd er om de twee weken 
gelopen maar al snel werd het een wekelijks gebeuren. Intussen 
is de groep uitgegroeid tot een wandelvriendenclub van zo'n 25 
tot 30 leden. Op 19 juli werd voor de 300ste keer gelopen en wel 
dezelfde route als de eerste keer. Het werd een sportieve, 
gezellige en leuke happening. Ik liep deze keer ook mee en om 
9.00 uur bij de kerk reikte Jos van Delft de blauwe KBO shirtjes 
uit zodat we als groep herkenbaar door Zeelst, Heikant en Oerle 
naar het Geitenboerke konden lopen. Een mooie route langs de 
woning van Kees van der Aa die voorlopig om 
gezondheidsredenen niet meer meeloopt, de Rundgraaf en dé 
verrassing voor mij, richting de Heikantsebaan: een 
natuurmonumentje met grasoppertjes (kleine grasmijten, waar 
kleine zoogdieren zoals muizen kunnen schuilen. Bij het 
Geitenboerke stond Kees, de initiatiefnemer van weleer, al klaar 
om ons te trakteren op koffie en gebak (deze traktatie werd mede 
ingegeven door de gouden bruiloft met Anneke!).  
Ad Schoofs nam het woord en wist op een humoristische wijze 
Kees te bedanken voor zijn bijdrage als initiatiefnemer en 
vrijwilliger bij het uitzetten van de wandelroutes. Een mooie 
fotocollage van de wandelgroep zal nu in zijn kamer hangen. 
Inmiddels is er een mooie groep vrijwilligers die de routes 
uitzetten en deze ook voorlopen. Ad Schoofs, Harrie Bakkers, 
Henk Looijmans, Mattie Feller, geassisteerd door Tinus Vogels, 
Wim Bazelmans, Rinie Schoofs en Martin Spiegels zorgen voor 
afwisselende routes in de Kempen zodat alle wandelaars hun 
kilometertjes op vrijdagochtend kunnen lopen. Dit is een 
voorbeeld hoe een klein initiatief uit kan groeien tot een ware 
wandelvriendenclub. 

Mieke van Lisdonk 
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Afscheid van Kees van de Aa als begeleider van de 
wandelgroep 

Rabobank Clubsupport 2019 

In september 2019 start de Rabobank weer met haar 
clubkasactie. Dit jaar noemen ze die trouwens “Rabo 
Clubsupport”. Ze stelt alle leden van de Rabobank in de 
gelegenheid om op die vereniging te stemmen waarvan ze lid 
zijn of wel een warm hart toedragen. 
KBO ZEELST doet ook mee. En wat zou het geweldig zijn als 
onze leden hun stem zouden geven aan de KBO Zeelst. 
Iedere stem levert geld op. En dat kan de KBO Zeelst goed 
gebruiken. 

Daarom vragen wij u: geef uw stem ook dit jaar aan de KBO 
ZEELST.  
U kunt stemmen tussen 27 september en 11 oktober. 
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Nieuwe leden

Thea Aarts-van Hulsel 
Koos Bienefelt 
Frans Booms 
Marja van den Brink-Corsten 
Els Draisma –Hurks 
Carla van Rooij Marjo Keeris-Kusters 
Jos en Mia van Gent Clemens Stolwijk 
Riekie en Jan Hendriks Petra Tops 
Ineke van Kollenburg-v.d.Lee Jos Verberne 
Marjo van de Vorst-Bos Loes Wouters-Renes 

Wij hopen dat zij zich spoedig thuis gaan voelen bij onze 
K.B.O.afdeling Zeelst 

26 sept. Joke van Tuijl-Boeijen 

Wist u dat …. 

• We bezig zijn om een vervoersdienst op te zetten voor
mensen die graag naar gezamenlijke bijeenkomsten willen
maar geen vervoer hebben. Er hebben zich 2 personen
gemeld die willen rijden. In de eerstvolgende
bestuursvergadering gaan we bespreken hoe we dit gaan
opzetten

• Als u zich wilt inschrijven voor de lotto, gebruik dan het
inschrijfformulier van de vorige maand, dit i.v.m. plaatsgebrek

• Dat er in de week van 16 tot 22 september een breed
programma is samengesteld met als onderwerp
“Veldhoven 75 jaar vrij”
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Senioren ontmoetingsdag. Kom je meevieren? 

En dat heb ik gedaan. Het was een gezellige, goed geslaagde KBO 
middag. De tuin van huize Sele was omgetoverd tot een marktplein. En 
als het stralend middelpunt, de 2 nieuwe jeu de boules banen, die deze 
middag officieel in gebruik genomen zouden worden. De KBO heeft 
zich ingespannen om deze banen mogelijk te maken. Rond de klok van 
drie, werd er gespeecht door Jos van Delft en daarna was de 
feestelijke opening. Onder grote belangstelling en opgeluisterd door 
vrolijke muziek van de Fistkapel. Even later werden ze al door jeu de 
boulers in gebruik genomen. Gastvrouwen trakteerden de bezoekers 
op lekkere hapjes en de koffie of thee was gratis. De informatie stands 
van KBO, Nieuwe Levenskracht, Zonnebloem en Oktober (RSZK) 
trokken volop belangstellenden. Top toch! 
Een eindje verderop stond een platte kar met een waslijn met kleding 
uit grootmoederstijd. De wastobbe, waar je vroeger in gewassen werd 
en afgespoeld waarna de zeep eraf geschept werd voor de volgende. 
Nostalgie en herkenning, de tongen kwamen los “weet je nog dat”. De 
wringer, die je als kind mocht draaien als moeder daar de was tussen 
deed. En natuurlijk de schoonmaak en zeepmiddelen uit die tijd. Goeie 
oude tijd! Tegenover de wasserij de oude gereedschappenkar, een 
grote collectie oude gebruiksvoorwerpen. Ook hier geen gebrek aan 
belangstelling . 
De belevingstuin stond er fris en fruitig bij. Midden tussen groenten en 
bloemen kun je gezellig zitten en genieten van alles wat groeit en bloeit 
In Sele werd een film vertoond door Zeelst Schrijft Geschiedenis. 
Diverse, kinderrijke, Zeelsterfamilies passeerden de revue. En ook hier 
was er volop herkenning en weet je nog dat….Rond de klok van vier, 
gaf Artisport onder leiding van Bas Josiassen een geweldige 
seniorenfitness demonstratie op lekkere muziek. Nooit te oud om te 
bewegen, goed voor je en nog gezellig ook. Er is altijd een kopje koffie 
na de inspanning als je dat leuk vindt. De demonstratie duurde een half 
uur net als op de sportschool. De deelnemers gaven hun demonstratie 
onder grote belangstelling en na afloop kregen ze een groot applaus. 
Doen dus. En dan wordt er nog wat nagekletst en gedronken. Dan 
vertrekken de eerste bezoekers huiswaarts. En dan komt er ook een 
eind komt aan een geslaagde, gezellige en informatieve middag. Zeker 
voor herhaling vatbaar.. Tot volgend jaar zullen we maar zeggen! 

Corry Mehagnoul 
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Activiteitenkalender 2019 KBO Zeelst 

Wanneer Wat 

10 september Herdenking 75 jaar bevrijding 
  3 oktober Dagreis Leerdam/Linge 

19 oktober Boswandeling 

25 oktober Bezoek aan het DAF museum en 
fabriek 

31 oktober Themamiddag 

21 november Bijeenkomst nieuwe leden 

22 november Pub Quiz 

20 december Kerstviering 

    Nu kunt u vast uw agenda invullen om het niet te vergeten! 

Schoolvakanties: 
Herfstvakantie: 12 oktober t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud 

KBO activiteiten gaan door tenzij anders vermeld! 
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Ledencontact binnen onze KBO. 

Het bestuur heeft in haar beleidsplannen voor de 

komende jaren ingezet op herstructurering en 

intensivering van het leden contact. Het bestuur is 

van mening dat een goed persoonlijk ledencontact 

voorwaarde is voor een leden vereniging. Nu was er al best 

een goed ledencontact maar we gaan daarin meer structuur 

aanbrengen. 

Hoe merkt u dat? 

1. Ziekenbezoekgroep is al bezig! Tonny Schouteten en Rinie 

Schoofs bezoeken onze zieke leden.

2. Onze leden die de leeftijd van 80 of 90 jaar bereiken krijgen 

van de KBO een doosje bonbons aangeboden. Deze worden 

nu al steeds bezorgd door de bezorgers van de ONS en de 

Rustverstoorder.

3. Onze nieuwe leden krijgen in het vervolg een welkomst 

bezoek van de KBO. Dan krijgt u tevens uw KBO ledenpas 

aangeboden. Ook kunt u tijdens dit bezoek uw wensen uiten 

en vragen stellen over onze activiteiten, onze themamiddagen. 

Hiervoor zijn namens onze KBO Corrie Zuidhof en Corrie 

Pollemans verantwoordelijk.

4. We zijn inmiddels ook gestart met een bezoek aan onze 75- 

en 85 jarigen. Ad Jansen, Leo Loijen en Fokko Bakker. Deze 

bezoeken zijn gericht op belangstelling tonen, eventueel 

informatie geven en luisteren naar wensen etc.

5. Persoonlijk contact met nabestaanden. Vanuit het bestuur 

willen we dit toch wat meer inhoud gaan geven.

6. Inrichten van een vervoersdienst. Zie ook onze 

Rustverstoorder van: juli/aug. We zijn doende een 

chauffeursdienst aan te bieden aan onze leden die anders 

thuis moeten blijven in plaats van deel te nemen aan een 

gezellige bijeenkomst.



18 

Verslag “Blueberry Hill” en de “Paddenstoelerij” 
op 31 juli. 

Als nieuw lid van de KBO heb de eer een stukje te mogen schrijven 
over onze dagtocht naar de bessen en champignon kwekerij in noord 
Limburg. Maar eerst Kees van der Aa, beterschap wensen! 
Hij kon niet mee omdat hij met de fiets gevallen was. Gelukkig viel het 
achteraf mee. 25 juli zou de warmste dag worden en dat was het ook, 
41 graden!!! Maar we hebben er niet zo heel veel last van gehad. 
Bij huize Sele was de opstap plaats .Bij het instappen kregen we 
allemaal een flesje water. Chauffeur Ad, een welbekende bij de KBO 
had al gezorgd dat het lekker koel was in de bus. Precies om 8.45 uur 
reden richting Broekhuizen. 
Om 10 uur werden we ontvangen op ‘Blueberry Hill’ door vriendelijk 
personeel. Het dak van het overdekt terras werd gekoeld met water 
zodat we toch buiten konden zitten met een lekker kopje koffie of thee 
met lekker stukje blauwe bessen taart. 

De groep werd in 
tweeën gedeeld. Een 
groep mocht met het 
enige echte ‘Blueberry 
Hill’ treintje mee die 
langs de 
bosbessenvelden 
reed. Je kreeg uitleg 
over de teelt ,pluk en 
de oogst. Ook kwamen 
we oog in oog te staan 

met de 5 miljoen belangrijke medewerkers “de bijen”. 
De andere groep kreeg uitleg over wat er met de bessen gebeurd .In 
de blauwe bes zitten veel antioxidanten… dus erg gezond .Er wordt 
jam, bessensap, bessensaus, honing en nog veel meer gemaakt.  
En niet te vergeten de export. Na ongeveer 30 min. mocht de andere 
groep mee met de BbH express.  
Bij terug komst kregen we een lekkere blauwe bessenlunch. 
Na de lunch vertrokken we richting Grubbenvorst, uit gezwaaid door 
het personeel. We waren aan de vroege kant ,dus reed chauffeur Ad 
met ons een eindje om, om ons iets van de omgeving te laten zien. 
Er werd vol op gekwebbeld. Om 14.30 uur werden we bij de 
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Paddenstoelen kwekerij verwacht, waar we verwelkomd werden in een 
koele zaal met koffie/thee met een lekkere chocolade-paddenstoel. 
Voor de rondleiding begon, kregen we 3 lekkere tapas hapjes, gemaakt 
van champignons en een lekker koud drankje. Ook hier werd de groep 
in tweeën gedeeld, een groep excursie paddenstoelen plukken en de 
andere groep kreeg een film te zien over op wat voor "grond" de 
paddenstoel groeit. Je hebt geen idee hoeveel werk er verricht moet 
worden, voordat het bij ons in de supermarkt ligt. Na afloop en als 
iedereen naar de toilet is geweest, op naar Sevenum. 
Onderweg kwamen we door IJsselstein, onze ervaren rustige 
reisleidster Adje stelde voor om naar het Duitse Ereveld te gaan. Hier 
liggen begraven, militairen, die de oorlog misschien ook niet gewild 
hebben en waar hun ouders ook veel verdriet van hebben, dat ze hun 
zoon hebben verloren. Er zijn 31598 graven ook van de eerste  
wereldoorlog erbij. Het kerkhof wordt door Duitsland onderhouden, het 
ligt er keurig bij. Een beetje stil liepen we terug naar de bus. 
In Sevenum stonden de gedekte tafels voor ons klaar in de 
"Turfhoeve". Jammer dat ze hier geen airco hadden. Er werd voor ons 
een koud en warm buffet geserveerd met een lekkere bouillon met 
groenten vooraf en als toetje 3 verschillende bolletjes ijs en een lekker 
koud wijntje erbij…..wat een verwennerij !!!!. 
Rond de klok van 19 uur reden we terug naar Zeelst ,waar we rond 
20 uur arriveerden. 
We hebben ondanks het 
warme weer (waar we niet zo 
heel last van hadden) een hele, 
fijne, leerzame dag gehad. 
Dank zij de goede reisleidsters, 
Adje en Anneke en de goed 
gemutste chauffeur Ad. 

Chapeau voor hun !!!! 

Puck Vredenberg 

Op de site van: www.kbo-zeelst.nl  staat een filmpje van het dagreisje 
naar Horst aan de Maas . 
Aangezien ik niet van iedereen het mail adres heb, zou ik het leuk 
vinden als jullie dat door vertellen aan geïnteresseerden. 
Groetjes Martien Spiegels 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Uitslag Veldhovens jeu de boules toernooi 2019 
Organisatie KBO Kring Veldhoven en PVGE. 

Door een geweldige organisatie van de vrijwilligers van  
KBO - kring en PVGE Veldhoven, hebben we kunnen genieten 
van een mooi en sportief jeu de boules toernooi. 
Zeker moeten we vermelden, hoe goed we zijn ontvangen in het 
Ontmoetingscentrum de Ligt door de gastheer en vele vrijwilligers 
van ‘De Ligt’ o.a. door een zeer goed verzorgde lunch in de 
middag pauze. 
We waren met 53 deelnemers want er was een afmelding van 
een andere vereniging. KBO Zeelst loste het op, door een 
telefoontje naar Rein van Lisdonk en Hans van Hak om als 
invaller/reserve mee te spelen. 
Wij, als belangenorganisatie afdeling Zeelst, waren met  
19 personen vertegenwoordigd. (weer de grootste aantal 
deelnemers)  
En dan nu de uitslag. 
- De poedel prijs  in hun team was voor Annie van Acht en

Hans van Hak en Rein van Lisdonk. 
- De 3de prijs in zijn team ging naar Ben Lamers. 
- De 2de prijs in zijn team ging naar Jos van Delft. 
- De 1ste prijs in haar team was voor Wies Verberne. 

We hebben 6 prijzen in ons team veroverd. We hopen dat we ook 
het volgende jaar toch weer uitgenodigd worden. 
Rest mij nog jullie allemaal te bedanken voor de inzet, want daar 
doen we het voor, elkaar te mogen ontmoeten. 

Jos van Delft. 

Vooraankondiging: PUBQUIZ 
Op 22 november a.s. wordt er weer een pubquiz 
georganiseerd. 
Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u vast 
beginnen met het vormen van een groepje van 
maximaal 6 personen. In de volgende Rustverstoorder komt het 
inschrijfformulier. 
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Jarig in september 

  2 sept  Joke Schuurman 
  2 sept  Corrie Bakermans-van Dal 
  3 sept  Joop van Hees 
  4 sept  Nel Jonkers-Pieterse 
  5 sept  Mariëtte de Glas 
  6 sept  Cor Vervest 
  7 sept  An Vlaskamp-Cronenburg 
  8 sept  Maria Sloots-Lebbink 
  9 sept  Riet Baarends-Kouwenberg 
12 sept  Piet Coolegem 
12 sept  Toos Dams 
12 sept  Gerrie Berden-Machura 
15 sept  Riet Rijkers-v.d. Berk 
16 sept  Elly van Sonsbeek-Krah 
16 sept  Hans Hermans  
17 sept  Albert Fisser 
18 sept  Cor van Rooij 
18 sept  Riky van Uitregt- Meeuwsen 
18 sept  Willy van de Wiel-van den Heuvel 
19 sept  Lena van Boekel-van de Berk 
20 sept  Ad Jansen 
21 sept  Piet Kemp 
21 sept  Joke van Hest-van Gompel 
22 sept  Miep Linssen-Snellen 
22 sept  Sisca  Lapré-van Gestel 
22 sept  Leo van Bijsterveld 
23 sept  Corry Mehagnoul-van der Vleuten 
24 sept  Wil van de Voort-Pardoel 
25 sept  Adje Pinxteren 
25 sept  Dimitris Fakoubis 
26 sept  Joke van Tuijl-Boeyen 
26 sept  Els Draisma-Hurks 
26 sept  Riekie Hendriks-Freriks 
28 sept  Anneke van der Aa-van Riel 
29 sept  Ton Kleiweg 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzop7P-JnVAhWCh7QKHfivCOMQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/pin/289708188513962053/&psig=AFQjCNFiH4WveQlGiC_8KA2A-TDiT2QAxA&ust=1500711557847683
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Jarig in oktober 

 1 okt  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 
  2 okt  Dolly van der Pligt 
  2 okt  Gerrie van Zoggel-Arends 
  2 okt  Ria Huijbregts-van Dal 
  2 okt  Anneke Nieuwenhuizen 
  3 okt  Willie Grieten 
  3 okt  Wim van Loon 
  5 okt  Josine Moonenc 
  5 okt  Harry van den Broek 
  5 okt  Matthie Feller 
  5 okt  Marja van den Brink-Corsten 
  6 okt  Mien Jansen-Senders 
  6 okt  Joan Scho-Greenfield 
  6 okt  Greet van Kruijsdijk-van Zoggel 
  6 okt  Marianne van Barschot-Ligtvoet 
  8 okt  Willemien Moolenaar 
  9 okt  Jannie Wouters-Boogers 
  9 okt  Diny Feller-Jansen 
10 okt  Roger Minczeles 
11 okt  Henry van Houten 
12 okt  Lijda de Kok 
12 okt  Jos Verberne 
14 okt  Tineke Herder  
15 okt  Jan van Uitregt 
15 okt  Cor van der Mierden 
16 okt  Toos Klomp-Antonis 
18 okt  José van Lieshout-Jacobs 
18 okt  Aukje Oostdijk-Balstra 24 okt  Koos Bienevelt 
21 okt  Wim de Greef 25 okt  Nel v. Asperen 
21 okt  Gerda Wijffelaars-Raymakers 27 okt  Lucie v.d. Heuvel 
22 okt  Jo van der Weijden 28 okt  Annie van Hoek 
22 okt  Jeanne Kerkhofs-v. Himbergen 28 okt  Annie Clout 
23 okt  Riek Driessen-Klaus 29 okt  Coby Rombouts 
23 okt  Willemien Simmer-Verberne 30 okt  Henk van Valen 
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Samen uit eten  € 14,50 p.p. 

Voor dit bedrag kunt deelnemen aan het  
“samen eten” project. 
U krijgt daarvoor een voor- en hoofdgerecht. 
Drankjes en andere gerechten moeten extra betaald worden! 
Aanvang 17.30 uur. 

donderdag 13 juni Creme de la Creme Meiveld 162 

dinsdag 16 juli De Kers Zandoerleseweg 4 

donderdag 15 aug Rhodos Grieks rest. Heerseweg 3 

dinsdag 10 sept De Wok Heuvel 15 A 

donderdag 10 okt Route 66 Lange Kruisweg 66 

Graag bij aanmelding doorgeven of U kiest voor vis of vlees! 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen u kunt 
zich opgeven bij: Gerry van Tuijl: 040 2542400 / 06-25471418 

Bert de Joode: 06-33680745 
Bij verhindering even bellen naar één van de twee. 
Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom! 

Oproep: 
Door het overlijden van Jan Egelmeers, die zich vele jaren heeft 
ingezet bij het koersballen op maandag- en het fietsen op 
vrijdagmiddag, is de leiding van deze groepen weggevallen. 
Jan zorgde bij het fietsen voor de routes en bij het koersballen 
voor de organisatie van het spel.  
Wij zijn nu op zoek naar 2 personen voor iedere activiteit die 
deze taken willen overnemen.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de 
bestuursleden. U doet ons er een groot plezier mee. 

De handwerkgroep bedankt de mensen van Huize Sele voor de 
hartelijke ontvangst tijdens de vakantiesluiting van ’t Patronaat.  
Tijdens de kermis werden we zelfs op oliebollen getrakteerd! 
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EXCURSIE NAAR LEERDAM EN 
BOOTTOCHT OVER DE LINGE. 
DONDERDAG 3 OKT: 

Vandaag maken we alweer de laatste 
excursie van dit jaar. 
We bezoeken in Leerdam de kristalfabriek, varen over de Linge 
en maken een mooie tocht naar ons eetadres in Nistelrode. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
8.45 uur: We vertrekken om bij huize Sele. 
9.45 uur: Aankomst Leerdam. Na een kopje koffie gaan we 

zien hoe kristal geblazen wordt, krijgen we een film 
te zien en we krijgen tevens een rondleiding met 
uitleg. 

12.00 uur: We gaan genieten van een “glaskunst-lunch”. 
13.45 uur: We vertrekken voor een rondvaart van 90 minuten 

over de prachtige Linge. 
16.00 uur: We vertrekken weer uit Leerdam om via een mooie 

route naar ons diner adres te rijden. 
17.30 uur: We komen aan in Nistelrode waar voor ons een 

drie-gangen diner met soep en “Grootmoeders 
draadjesvlees” wordt geserveerd met groenten, 
aardappeltjes, frites en ter afsluiting 
Hemelse modder!    Mmmmmm!!!!! 

20.00 uur: Vertrek uit Nistelrode en omstreeks  
21.00 uur hopen we weer in Veldhoven aan te komen. 

De prijs voor deze dag is voor KBO leden € 68.-. 
Introducés betalen € 72.- 

Opgeven kan tot 24 september in de brievenbus bij de 
Willibrorduskerk of bij een van de bestuursleden. 
Inschrijfformulier op blz.37. 

Contactpersoon voor deze reis is: 
Anneke Spiegels. Tel: 0651096063. 
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BOSWANDELING: “kuieren en kêke” op zaterdag 19 oktober. 

Op zaterdag 19 oktober 2019 nodigen wij u weer uit voor een 
boswandeling van ca 3 á 4 km, met als thema: “kuieren en kêke” 
Na afloop trakteren wij u op een kopje koffie. 

Op 19 okt. gaan we al kuierend en kêkend samen op zoek naar 
de vliegenzwam of misschien wel de inktzwam, kijken we uit naar 
de zilverspar of sporkehout. Ook 'n ven ligt op de route.  
Maar we maken er vooral 'n gezellige middag van.  
De wandeling wordt wel wat korter, zodat iedereen die enigszins 
uit de voeten kan, zonder rollator, mee kan. De wandeling duurt 
ongeveer twee uur. We vertrekken om 14.00 uur vanaf:   

't Brabants genot 
Heikantstraat 23  
5581 VB Waalre. Tel: 040 8457034 

Hier komen we samen na afloop waar we onder het genot van 'n 
kop koffie of thee nog even na kunnen kletsen. 
Inschrijfformulier op blz. 35.  Groetjes José en Harry  

KIENEN 

Iedere dinsdagavond bij de supportersclub van 
v.v. U.N.A. Zeelst

in de zaal van café ST.JORIS, Heuvel 7 Zeelst 

HOOFDPRIJS € 350,- 

rookvrij, voorzien van airco en eigen verlichte 
parkeergelegenheid achterom. 

Zaal open om 18.30 uur 
Kienen van 19.30 tot 22.15 

KIENEN VOOR JONG EN OUD 
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DAHLIA BIENNALE 2019 

DAHLIA BIENNALE 2019 wordt 
gehouden op 6 - 7 en 8 september van 
10.00 uur tot 17.00 uur. 
Deze unieke show is in museum ’t Oude 
Slot in Veldhoven en met medewerking 
van Oogenlust van Marcel van Dijk. De 
tentoonstelling is gratis te bezoeken.Er 
zijn ook verschillende clubs aanwezig zoals Vogelvereniging De 
Hofzangers, er zijn mandenvlechters en ook een vereniging met 
Patchwork en Quilten. Er komen nog meerdere verenigingen. 
We zijn ook bezig met een bekende blaaskapel. 

Dahliavereniging De Jonge Stek bevindt zich aan de Sitterlaan 
tegenover huisnummer  22 
Inl. Bart van Gerwen. Tel: 06 25411617 

Buitenmensen gezocht. 

Houdt u er ook zo van om lekker 
in de buitenlucht bezig te zijn? 
Houdt u van tuinieren en heeft u 
wat tijd over. Bij de Belevingstuin 
op de Bijenberkt in Oerle kunnen 
ze uw vrijwillige hulp goed 
gebruiken bij het onderhouden van de tuin. Op woensdag en 
zaterdagochtend bent u van harte welkom om mee te helpen om 
de tuin er mooi uit te laten zien. De leden van Bijenhouders 
vereniging Sint Ambrosius zorgen voor gereedschap, begeleiding 
en koffie, thee of fris. In overleg is een andere tijdstip mogelijk. 
Laat u even weten wanneer u de handen uit de mouwen komt 
steken via bijenberkt@gmail.com  
Waarom de belevingstuin ? Hij is speciaal ontworpen voor 
mensen met een dementieel ziektebeeld. Hij kan hen motiveren 
om te bewegen, horen, luisteren, zien, proeven en voelen op een 
fijne en gezonde manier en genieten van rust en sociale 
contacten. 

mailto:bijenberkt@gmail.com
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Dag excursie naar het DAF 
Museum en de DAF Trucks op 

vrijdag 25 oktober
. 

Het Daf museum richt zich op de geschiedenis van Van Doorne’s 
Automobiel Fabriek en heeft een zeer uitgebreide collectie van 
DAF auto’s, trucks en militaire voertuigen.  
De rondleiding in het museum is onder begeleiding van een gids.  

DAF Trucks is een van de grootste fabrikanten van 
vrachtwagens, We gaan met een treintje door de fabriekshallen 
om het productieproces van dichtbij te volgen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur: Binnenkomst DAF Museum. 
10.00-10.30 uur: Koffie. 
10.30-11.30 uur: Rondleiding DAF 

Museum. 
11.30- 12.30 uur Lunch. 

Om 12.30 vertrek naar DAF Trucks. 

13.15 uur: Aankomst DAF Trucks. 
13.30 uur: Bedrijfsfilm. 
13.45 uur: Rondleiding door de productieafdeling. 
14.45 uur: Einde programma 

De kosten voor dit uitstapje zijn 20 euro per persoon.  
In dit bedrag is inbegrepen: de lunch, koffie met gebak, entree en 
kosten rondleiding. 

Wees er snel bij, er kunnen maximaal 30 personen mee! 
We gaan met de fiets naar het DAF Museum en DAF Trucks. 
Vertrek om 9.00 vanaf  ‘t Patronaat in Zeelst. 

Inschrijfformulier achterin dit boekje en inleveren alleen in 
de groene brievenbus bij de Willibrorduskerk 
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Wanneer: zondag 20 

oktober 2019 

Waar: zaal “de Ligt” 

Ligt 157.   

Tijd: 14.00 uur; zaal 

open van 13.30 uur 

tot 16.30 uur. 

Entree: € 6,00 inclusief 

kop koffie met iets erbij 

en in de pauze een gratis 

consumptie. 
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum 10% 

Verhoeven Hoorcomfortplan 10% 

ConXions computerondersteuning, Meiveld   5% 

Bruna, City Passage, kantoorartikelen    5% 

Coppelmans, Kapelstraat bloemsierkunst   5% 

Coppelmans, Tuincentrum Sondervick    5% 

Durlinger schoenen, Citycentrum  10% 

Fixet Prinsen, Veldhoven Kromstraat   5% 

Groenrijk, De Heikant Veldhoven    5% 

Frans Jansen Waalre (omzetten videobanden) korting:    € 2,50 

Tipo Telecom, Meiveld 80  10% 

Hedo computers, Burg.van Hoofflaan: 

Benodigdheden   5% 

3 jaar garantie op computers 2½% 

Daniëlle’s Kniphuis  10% 

Gereedschappen v/d Winkel, Hurksestraat 15% 

Thuiszorgwinkel, Kastelenplein  10% 

Woninginrichting Sweere, Waalre 10% 

De Vocht Rolstoelen 10% 

Baderie Heesakkers ( alleen bij sanitair)   10% 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Op 8 september a.s. zijn Toon en Riet Sanders, 
wonende in Aangelag 1, 5502 RT, 60 jaar getrouwd. 

Wij wensen hun een hele fijne feestdag toe. 

Leden en Bestuur KBO Zeelst 
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Rijbewijskeuringen met uw KBO-ledenpas! 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 040 2838260  

Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 040 2301452.  

  Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u.  
Veldhoven: Dhr. C.J.Swijgers; den Bond tel 0497367052  
                      0610328298 (zie advertentie elders in dit blad) 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten, 

 Nieuwe Waalreseweg 69,  
 afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau  
 tel. 085-4883616 rijbewijskeuringen. 

www.goedkopekeuringen.nl  Hier kunt u zelf een datum 
reserveren 
Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

http://www.goedkopekeuringen.nl/
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Inschrijfformulier KBO boswandeling op 
zaterdag 19 oktober 14.00 uur 

“Kuieren en Kêke” 
Naam 1: ………………….…………………………….. 
E-mailadres:…………….………………………………

Naam 2: …………………..…………………………….. 
E-mailadres:……………………………………………..

Vertrekadres: ’t Brabants Genot 
Heikantstraat 23 
5581 VB Waalre 
tel:040 8457034 

Opgeven vóór 1 oktober in de brievenbus bij de 
Willibrorduskerk  of bij een van de bestuursleden. 

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

Inschrijfformulier KBO themamiddag 
“Groeien in ouder worden”  

Donderdag 31 oktober 13.30 uur 

Naam 1: ……………………….……………………….. 
E-mailadres:……….……………………………………

Naam 2: ……………………….……………………….. 
E-mailadres:….…………..……………………………..

Opgeven vóór 21 oktober in de brievenbus bij de 
Willibrorduskerk  of bij een van de bestuursleden. 

tel:040
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Aanmelding: excursie naar Leerdam 

Bootocht over de Linge 

Vertrekdatum: 03-10-2019, 08.45 uur
Bestemming: Leerdam

KBO lidnummer: 35500 …………..  en  35500 ……..…………... 

Naam 1:……………………………………………………………….. 

E-mailadres:..………………………………………………………...

Naam 2:……………………………………………………………….. 

E-mailadres:..................................................................................

Introducé……………………………………………………………… 

Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is…………....................... 

Heeft u een Dieet?  Zo ja, welk …………………………………..… 

Neemt u een rollator mee?  Ja/nee (geen rolstoelen) 

Prijs voor leden € 68,-- .pp*     introducé  € 72,-- pp 
Let op! leden hebben voorrang! 

Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst om eenmalig het 
bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende 
bankrekening nummer. 
Inschrijving op volgorde van ontvangst aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen

Handtekening voor akkoord  __________________  

Datum  _ _  / _ _ 2019 

Inleveren vóór 24 sept. in de groene brievenbus bij de 
Willbrorduskerk in Zeelst of bij een van de bestuursleden 
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Inschrijfformulier DAF museum op 25 oktober 
vertrek om 9.00 per fiets vanaf ‘t Patronaat 

KBO lidnummer: 35500 …………..  en  35500 ……..…………. 

Naam 1:………………………………………………………………. 

E-mailadres:..……………………………………………………….. 

Naam 2:………………………………………………………………. 

E-mailadres:................................................................................. 
 
Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst om eenmalig het 
bedrag van € 20,- af te schrijven van het bij KBO Zeelst 
bekende bankrekening nummer. 
Inschrijving op volgorde van ontvangst aanmelding 
 
Handtekening voor akkoord  __________________      
 
Datum van inschrijving:  

 
Let op!: Opgeven vóór 21 oktober alleen in de groene 

brievenbus bij de Willibrorduskerk   

 

Let op: er kan maar een beperkt aantal deelnemers mee 
 

================================================= 

Inschrijfformulier KBO “75 jaar vrijheid” 
Dinsdag 10 september 13.30 uur 

 
Naam 1: ……………….…………………………………… 
E-mailadres:…………….…………… …………………… 
Naam 2: …………………….…………………………….... 
E-mailadres:……………..………………………………… 
 

Opgeven vóór 21 oktober in de brievenbus bij de 
Willibrorduskerk  of bij een van de bestuursleden. 
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