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Voorwoord van het bestuur. 

 
De festiviteiten ter gelegenheid van ons 60 jarig bestaan zijn al 
weer achter de rug.  
Met name mede door de geweldige inzet van het feestcomité is 
de receptie op 17 augustus ,de H. Mis op 31 augustus en het  
daarop volgend feest zeer geslaagd. 
Vanaf deze plaats willen we het comité nogmaals danken voor de 
perfecte organisatie. Vooral ook dank aan pastor Wim, 
misdienaars, koster, het Selster Dameskoor, Gemengd Koor, 
organist, blazersgroep van Harmonie L’Union Fraternelle en O.L. 
Vrouwe Gilde  voor jullie belangeloze medewerking.  
Het 60 jarig feest is mede hierdoor een grandioos feest 
geworden. 

 
Na deze festiviteiten zijn we weer 
begonnen met onze normale 
activiteiten.  
Het bestuur is nog volop bezig om 
haar gelederen te versterken met 
een nieuwe penningmeester, 
activiteitenbegeleider e.d. 
Wij hopen nog steeds goede 
kandidaten daarvoor te krijgen. 
Wij brengen dit nogmaals onder 
jullie aandacht ! 

 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 

                                           Namens het bestuur Jan Egelmeers,                
                                                                 voorzitter. 
Noot van het feestcomité/redactie:  
De samenwerking tussen het bestuur 
en het feestcomité was perfect!  
Onze ideeën konden daardoor 
verwezenlijkt worden. 
Daarvoor onze dank! 
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Toespraak voorzitter Jan Egelmeers 
(verkorte versie red.) 

We hebben het 60-jarig jubileum van de KBO herdacht door een 
geslaagde receptie  op 17 aug. in het Patronaat en  op 31 aug 
een sfeervolle mis uit dankbaarheid en aansluitend het feest ! 
We hadden dit niet allemaal zo vlekkeloos kunnen organiseren 
zonder de medewerking van het feestcomité en onze 
bestuursleden. Hartelijk dank daarvoor. 
 
60 Jaar geleden is KBO Zeelst opgericht om voor de “oudjes” 
KKK te organiseren: Kienen, Kaarten en Keuvelen.   
Er stonden potjes met sigaretten en sigaren op tafel en werd 
gekaart of gebuurt….. maar niet tijdens het kienen! 
Er werd zowaar een bustocht georganiseerd, niet naar het 
buitenland of het verre Amsterdam,(snelwegen waren er nog niet) 
maar naar de nieuwbouwwijken D’Ekker en Zonderwijk. 
Dat was voor velen een hele belevenis. De keetjes achter de 
huizen of de zolderkamers waarin men als jonggehuwden 
woonden verdwenen langzamerhand. 
 
In de beginjaren  van de KBO waren er ± 80 leden 
Met 65 jaar was je toen al echt een”oudje”. Nu is dat wel anders! 
Het vraagt dan ook andere  activiteiten zoals  fietsen, jeu de 
boules, wandelen en  koersbal. 
Er wordt nu steeds meer voorlichting gegeven in de 
afdelingsblaadjes en op themamiddagen. 
Doordat men zich in provinciaal en kringverband organiseerde, 
vraagt dit meer inzet van de huidige bestuursleden dan vroeger. 
Belangenbehartiging bij gemeente is steeds meer noodzakelijk 
geworden. De belastingen en sociale verzekeringen veranderen 
steeds. Belastinginvullers en ouderenadviseurs deden hun 
intrede. Kortom: er is nu veel meer organisatietalent nodig. 
We vragen geschikte mensen om die taken te vervullen.. 
Bijscholingsmogelijkheden zijn er genoeg binnen de KBO. . 

Wij doen een serieuze dringende oproep voor een nieuwe 
penningmeester ! Wie heeft  hier tijd voor ?. 

En nu gaan we op deze dag…….Eerst feest vieren ! 
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Wat een feest !…… 
Wat hebben we genoten van ons KBO jubileum ! 
Zowel van de receptie als van de H. Mis en het feest. 
 
Wat Piet en mij het meest is bijgebleven van de receptie zijn de 
woorden van de voorzitter van de Kring Veldhoven. Hij vertelde 
dat het zo belangrijk was dat oudere mensen een 
ontmoetingsplaats hebben  in hun eigen omgeving. 
 ”Zo ist mar krek”.!! 
Een felicitatie van Thea Coppelmans viel ook  in de smaak. 
We werden getrakteerd op koffie met gebak en lekkere hapjes en 
een drankje. Gelukkig hebben veel mensen hiervan kunnen 
genieten. De opkomst was geweldig ondanks de warmte ! 
 
Op 31 aug. gingen we 
gewoon verder met feesten. 
Dankzij Pastor Jenniskens, 
het O.L.Vrouwe Gilde, 
het dameskoor, het  
gemengd koor en de blazers 
van L’Union Fraternelle werd 
het een  feestelijke viering.  
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Een opgetogen dame zei  n.a.v. de gezangen uit “Die Deutsche 
Messe van Schubert” :”Ik ben even in de hemel geweest !” 
Wij, en mét ons nog vele anderen  sluiten zich hierbij aan. 
Het volgende  compliment was voor Pastor Jenniskens.“De 
Pastor heeft zó  menselijk gesproken!”  
 
   
 
 
 
Op naar zaal 
“St.Joris”….. 
 
 
 
De erehaag van het 
gilde bij de ingang 
van de feestzaal en het welkomstdrankje gaven ons al meteen 
een feestgevoel. Trouwens de hele middag was één groot feest: 
het lekkere eten, de waslijn vol verrassingen van Cees van de 
Berk, “het Zilsters Muziekske” Grad Snelders met “zun gezever 
over Zilst” en ook nog de samengestelde processie van Pastoor 
van Wely…..één groot feest van herkenning voor veel ”oudjes”. 
Toen iedereen bijgekomen was van het lachen gingen de voetjes 
van de vloer! Veel deuntjes maakten ons jaren jonger. Het was 
echt gezellig. 
Het toetjesbuffet zorgde voor de nodige afkoeling en was heerlijk! 
Een woord van dank voor de bediening van “Sint Joris” is hier wel 
op zijn plaats. 
Rond zes uur  gingen we met een heerlijke fles wijn naar huis. 
We konden tevreden terugkijken op een geslaagd jubileumfeest ! 
Corry Coolegem 
 
 
 Benieuwd naar de foto’s ? Kijk op de website van KBO-Zeelst 
 

www.kbo-zeelst  

http://www.kbo-zeelst/
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De5504 D=tel. 040-25413.00 – 17. vrijdag 10.00 – 17.00Zate 

 

 

 
              

           De receptie op 17 augustus 2013     
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Eucharistieviering 
op 31 augustus… 
  

 
 
. 
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En toen het feest in    

Zeelst 
op 

31 augustus 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 
v.l.n.r. Kees v/d Aa, Mien van Grinsven, Jan Egelmeers, 

Geert Coppelmans, pastor Wim Jenniskens, Cees v/d/Berk 
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Wie kaatst kan de bal 
verwachten !!! 

 
 

Nou doen “Maria Magdalena” 
en ”één van de kleintjes” un 

buukske open over alias 
pastoor van Welie….. 

 
 
 

Weten jullie dat die “pastoor van 

Welie” vroeger echt van plan 

was om priester te worden ?  

Na de Mulo ging hij naar het seminarie met de vaste overtuiging 

om zelf te kunnen preken. Dat  ie er iets van opgestoken heeft 

konden we op 31 augustus bij van Keulen horen ! 

Tegen de regels in  ging hij, als hij  met vakantie thuis was, met 

z’n broers mee  naar de “Zilster tempels” aan de“buitenweg”.(nu 

is dat de Heuvel ) Zijn oog voor vrouwelijk 

schoon heeft hem niet alleen zijn klerikale 

carrière gekost maar heeft hem ook laten 

kennis maken met de hardheid van een 

lantaarnpaal. De gemeente had een 

lantaarnpaal op zijn pad gezet 

en…loerend naar de mooie jonge dames 

botste hij er spontaan tegen aan. 

   

 

 
Van het priesterschap        

is dus nooit iets terecht  

gekomen …. 
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Reisverslag van Riky van Nostrum 

 

Gisteren, thuisgekomen van onze 5-daagse K,B.O.-reis naar 

APPELSCHA (randje Friesland). Nou ik weer wat uitgerust ben, ben ik 

toch wel heel tevreden over deze dagen. 

Hotel ‘Aan de Vaart’ was goed, (sanitair kon beter), eigenaar Fred en 

zijn vrouw Henny zijn harde werkers; Fred in een dubbelrol, hij was de 

kok (prima maaltijden); en vooral chauffeur op zijn ‘eigen’ bus. Hij 

haalde ons maandag op en bracht ons gisteren weer thuis in  ZEELST, 

waar we de vakantie afsloten met een lunch in ‘De Oude Garage’. 

 

Op dinsdag  maakte  hij 

met ons een  ’toeristische’ 

tocht naar de FRIESE 

MEREN, voor een 3 uur 

durende rondvaart vanaf  

TERHERNE. Het was  

mooi weer, fraaie wolken 

temperden de zon een 

beetje; heerlijke rust, echt 

vakantie….. We lunchten 

aan boord. 

De volgende dag reden we naar het Drentse VLEDDER om  een 

unieke schelpenverzameling te bewonderen…….    

Op donderdag reden we al vroeg naar LUTTELGEEST in de  

Noord-Oostpolder, voor een bezoek aan de Orchideeënhoeve. 

Prachtig, dat wel, maar teveel om alles te bekijken; lekkere 

pannenkoeken hadden ze daar ook….. 

Het  was wel vermoeiend, maar ik heb toch genoten en een paar mooie 

foto’s gemaakt. 

 

Veel tijd voor rust was er niet, want de avonden waren goed gevuld met 

vrolijkheid o.a. op woensdag een optreden van een groot ‘Shanty’-

koor uit OOSTERWOLDE; 

Zij zongen zeemansliederen, die ook goed klonken in de Friese taal.. 
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Mevrouw Hennie bezorgde ons een gezellige Bingo-avond met een  

hilarische stoelendans tot slot Wij kunnen terugzien op een geslaagde 

midweek in APPELSCHA. 

Met dank aan iedereen die daaraan meewerkte, niet in de laatste 

plaats alle medereizigers. ’t Was leuk! 

      Riky van Nostrum 

 

 

                                                                                                                        

.60-jarig bestaan KBO  

17 augustus 2013                                                                  

          Thea Coppelmans 

 
Mijn woorden.. 
 

Mijn woorden smelten samen tot zinnen 

Een verhaal wat ik aan weinig mensen kan vertellen 

Waar ik soms ook ooit van baal 

 

Mijn woorden smelten samen tot zinnen met een gevoel 

IK vertel het aan jullie 

Omdat ik weet dat jullie snappen wat ik bedoel 

 

Mijn woorden smelten samen tot zinnen 

Een gedicht wat bij de een tranen van emotie opwekt 

Bij de ander vrolijkheid en licht 

  

Mijn woorden smelten samen tot zinnen 

Speciaal voor jullie K B O bestuur 

Omdat jullie van elkaar vriendin en vrienden zijn 

Waar ik zeker ook van hou 

Mijn dorp, de kerk en zeker ook de K B O 

Blijf ik zolang mogelijk trouw.     
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               Ze noemen ons nu "De oudjes"....  
Wij waren de sterken uit de jaren '40 , 50 en 60 
Vooreerst hebben wij een normale geboorte overleefd, met 
moeders die rookten, en of dronken gedurende hun 
zwangerschap. 
Zij namen aspirines, aten mayonaise en desserts en zij werden 
niet getest op suikerziekte of cholesterol. 
 

Wij werden op onze buik te slapen gelegd in kinderbedden geverfd met 

mooie blinkende loodverf. 

Er waren geen kindersloten op de deuren en als wij met de fiets reden 

hadden wij petten op en geen helmen. 

Als baby of kind reden wij mee op de schoot van moeder in auto’s 

zonder gordels, noch kinderstoelen of opblaasbare kussens. 

 

Wij dronken putwater of water van de kraan en geen water uit een 

plastic fles. 

Wij aten taartjes, wit brood, echte boter, spek met eieren en 

beukennootjes en walnoten die al op de grond lagen. 

Wij dronken warme chocolademelk met echte suiker erin. 

We hadden geen last van obesitas. 

WAAROM ...??  Omdat wij steeds buiten speelden. Daarom!! 

 
Wij verlieten de woning ’s morgens vroeg om naar 

school te FIETSEN (er waren toen geen moeders 

die ons met de auto even konden 

brengen),of om heel de dag te spelen in de 

frisse lucht en dit op voorwaarde dat we ‘s 

avonds bij donker thuis waren. (of als de 

straatverlichting begon te branden) Onze 

ouders wisten helemaal niet waar we uithingen. 

We hadden geen gsm maar we hadden ook Dutroux nog niet 

meegemaakt. 

 

We hadden "vuile kleren om te spelen" en "schone kleren" om op 

bezoek te gaan. 



18 

 

Wij hadden uren nodig om........ zélf ons speelgerief te maken. 

Wij hadden geen Playstations, Nintendos, X-box, iPod enz. 

Er waren geen videospelen, geen 150 tv kanalen, geen videofilms of 

dvd’s geen stereoketens.  

Voor 18 uur keek je alleen naar het 'testbeeld' . Er waren geen 

computers of internet. 

 

WIJ HADDEN NOG VRIENDEN en wij gingen buiten om met hen te 

spelen. Wij vielen uit bomen, sneden ons, braken af en toe een arm, 

been of een tand…. 

We gingen appels en peren "plukken" en er waren daar geen 

gerechtelijke vervolgingen voor. 

Als we dan toch gepakt werden, kregen we een pak 

slaag en thuis hielden wij wijselijk onze mond.  

 

Wij kregen voor onze 12de verjaardag een grote 

fiets, speelden met stokken als degen, een deksel 

van de vuilnisbak als schild……  

We maakten van oude messen, goede werpmessen 

en oefenden ons op een boomstam of een oude 

vogelpikdoel uit het café. 

Ondanks dat men ons vertelde dat wij onze ogen konden verliezen of 

ons konden bezeren met die dingen hebben wij dat allemaal overleefd. 

 

Wij liepen bij onze vrienden gewoon  achterom  binnen. 

Wij waren er van harte welkom en schoven soms mee aan tafel voor 

het middagmaal. 

. 

Onze ouders waren met en voor de wet, en met de onderwijzers. 

Als we op school een straf kregen, kregen we thuis nog eens extra 

straf erbij! 

Wat was het leven mooi, simpel en helder.  

Soms wat ruw maar klaar en duidelijk en mét regels. 

Wat waren we gelukkig 

Ingezonden door : Jos van Delft 
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Halve Dagtocht 17-10-2013 naar Steyl 
 

13.00 uur Vertrek bij Huize Sele. 
14.00 uur Ontvangst Jochemhof met  koffie en vlaai. 
15.00 uur Bezoek Missiemuseum.  
                begint met film daarna rondleiding door  
                museum o.l.v. twee gidsen.  
                U bezoekt het museum, de tuinen en de kerk.                                     
17.00 uur vertrek naar Casteren via toeristische route. 
18.00 uur diner bij Kruidenlucht in Casteren.  
Rond  21.00 uur terug in Zeelst. 

 
 
 
 

Inschrijfformulier achter      
        in dit boekje ! 
 
 
 
 

 
 

Activiteitenkalender 2013 K.B.O. Zeelst. 
 

Wanneer Wat 

   Do 17 oktober   Halve dagtocht Steyl 

   Do 24 oktober  Themamiddag najaar  

   Do 21 november Spellendag met lunch 

   Do 19 december  Kerstviering 

   
Vakanties 2013: 

Herfst 12-19 okt.   Kerst 21 dec-5 jan. 
 

Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud. 
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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 uur 

 

KIENEN VOOR JONG EN OUD 
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WANDELEN MET DE KBO ! 

 
 
 
 

* We vertrekken steeds om 09.00 
** U wandelt mee op eigen risico 
*** We wandelen met een tempo van ca 5,3 km. p.u. 
 
Voor informatie: Ad Schoofs tel:  040-2530057/06-11582290  
Email: adenrinie@gmail.com  of 
Kees van der Aa tel :  040-2539056/06-51108056  
Email: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl 
 

WANDELPROGRAMMA  t/m december 2013 
 
U hoeft zich niet persé aan te melden , zorg er gewoon voor dat u om 
09.00 u. aanwezig bent op de vertreklocatie. 
 

DATUM VERTREKLOCATIE PAUZEADRES AANTAL 
KM 

6 sept Parking Groot Meer 
Wintelre 

Jacobushoeve Vessem 10 
 

20 sept Parking Café  “De 
Gouden Leeuw”  
Vessem 

De Nachtegaal  Wintelre 11.5 

4 okt Kerk Boskant Sint Oedenrode 10 

18 okt Parking Voetbalveld 
Eersel  (Postelseweg) 

SBP Outdoor De Witrijt 12 

1 nov In den Bockenreyder 
Dunsedijk 3 Esbeek 

In den Bockenreyder 10 

15 nov Tuincentrum 
Veldhoven 

Waalre 11 

6 dec Kerk Zesgehuchten 
(hoog geldrop) 

Waalre (hut van Mie Pils) 11 

20 dec Tuincentrum 
Groenrijk Veldhoven 

Airport Eindhoven 10,5 
 

 

We houden de pas erin! 
Op naar de horeca!! 

mailto:adenrinie@gmail.com
mailto:keesd.vdaa@onsbrabantnet.nl
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       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!” 

In memoriam 
   

Piet Menten               weduwnaar van Nellie Menten van Rixtel 

Tonnie van Helmont - van den Nieuwenhof- 

Paula van Keulen-Verhoeven   weduwe van Bert van Keulen 

Nellie Janssen-van Agt             weduwe  van Ad Janssen 

Riek Eliëns-v.d.Velden              weduwe van Jan Eliëns 

 
Wij willen ons medeleven betuigen aan de naaste familie.  
Wij wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies         
                                           Bestuur en leden van KBO Zeelst 
 
 

 

 
  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
 

                                                            Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

                                                       Tel. 040 254 95 96 /06 53 25 81 41 

                            
                                          www.dehorizon-uitvaartverzorging 
                                        info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl  
 

 

http://www.dehorizon-uitvaartverzo/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl


23 

 

     

 
In Memoriam 
Op 2 september j.l. is in Schijndel 
overleden Zuster Maggy van Duren.  In 
onze parochie heeft ze op veel terreinen 
haar diensten verleend met een open oog 
en oor voor de stille vragen om haar 
heen. Ze was gelukkig in haar activiteiten 
in het parochiecentrum en haar creatieve 
werk voor de Zonnebloem; steeds gericht 
op mensen en zeer toegankelijk. De 
uitvaartdienst was in de kloosterkapel te 
Schijndel-Wijbosch . 
Ze is begraven op het congregatiekerkhof. 

 

 
 

 
KRINGLOOP DE KEMPEN 

  
Kringloop De Kempen is 12½ jaar 
geleden opgericht door een paar 
enthousiaste vrijwilligers. Hergebruik 
van goederen en werk voor hen die 
dat willen, maar moeilijk kunnen 
krijgen, staan centraal. 
Het gaat zo goed, dat tijdens de jubileumviering in het weekeinde 
van 5 en 6 oktober  a.s. een nieuw bedrijfsgebouw in gebruik kan 
worden genomen. Het adres is: Kringloop “de Kempen” 
                                                   De Run 5415 tel. 040 2544334 
 
Op 5 en 6 oktober vindt ook de Nationale Kringloopdag plaats.  
Reden om feest te vieren en u uit te nodigen daaraan te deel te 
nemen. Noteer de data en kijk op www.kringloopdekempen en in 
de plaatselijke weekbladen wat er allemaal te beleven valt. 

http://www.kringloopdekempen/
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Jarig in oktober 

Mevr. Mieke Aarts 
Mevr. Nel  van Asperen-de Haan 
Dhr. J. G. van Bergen 
Mevr. Joke Cleuren- van den Boom 
Mevr. Annie  Clout-Menting 
Mevr. Riek.Driessen-Klaus 
Dhr. Wim  van den Eeden 
Mevr. Annie  van Glabbeek-Heuvelmans 
Dhr. Wim de Greef  
Mevr. Tineke Herder      
Mevr. Jeanne  Hermans-Schoofs 
Mevr. Lucie van den Heuvel-Frijters 
Mevr. Mien  Jansen-Senders 
Mevr. Annie  Kanen-van Hoof 
Mevr. Jeanne  Kerkhofs-van Himbergen 
Mevr. Toos Klomp-Antonis 
Mevr. Jo van Kruysdijk-Sanders 
Dhr. Cor van der Mierden 
Dhr. Roger Minczeles 
Mevr. C. Mühlradt-van den Bosch 
Mevr. Aukje  Oostdijk-Balstra 
Dhr. Piet van der Palen 
Mevr.  Joan  Schoo-Greenfield 
Dhr. Willy Smit 
Dhr. Jan  van Uitregt 
Dhr. Piet van der Weijden 
Mevr. Jo van der Weijden 
Mevr. Gerda Wijffelaars-Raymakers 
Mevr. Jannie Wouters-Boogers 
 
Jarig in november 
Dhr. Kees van der Aa 
Mevr. Diny  van Aarle 
Mevr. Nel Adams 
Mevr. Maria  van Asperdt-de Wit 
Mevr. Laura  van Baren-Coppelmans 
Dhr. Karel .Bosch 
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Dhr. Ad Buurman   
Mevr. Thea  Coppelmans-van Leeuwen 
Mevr. Mia van Eerd-van Zoggel 
Dhr. Nard  de Greef 
Dhr. Wim  Hermans 
Dhr. Sjef  Hermsen 
Mevr.  Koos van den Heuvel 
Dhr.  Rikus van den Heuvel 
Mevr. Riky  Hoskens-Raaymakers 
Mevr. Nelly  Kuster 
Mevr. Lena  Kuyken-Antonise 
Mevr. Nel  Lijten-Sanders 
Dhr. C.A. Nouwens 
Mevr. Annie Peters-Aarts 
Mevr. Corrie  van Poppel-Merkelbach 
Mevr.  Margot Prins-Brink 
Mevr. Mia  Sanders-Scheepers 
Mevr. Sisca  Sanders-van der Palen 
Mevr. Helmy van der Sandt 
Mevr. Jo van de Schans-Senders 
Mevr. Toos Schoemaker 
Dhr. Jan  Schoo 
Mevr. Riky Tils-Kolvenbach 
Mevr. Trees Toonen-Ponjée 
Mevr. Corrie de Vaan 
Mevr. Lies  Verbaandert-Kox 
Mevr. Ida Verberne-van Vlokhoven 
Dhr. Wil  Verwimp 
Mevr. Bertha  Waterschoot 
Mevr. M.W. Waterschoot-van Hees 
Dhr. Frans van de Wiel 
 

 
Geef ze een pluim en mensen krijgen vleugels ! 
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Muziekmiddag 
 

De muziek- en voordrachtmiddag 
vond dit jaar plaats op 21 juni 2013. 
Ca 60 leden waren aanwezig. Buiten 
was het regenachtig, dus die 
muziekmiddag in het patronaat kwam 
als geroepen. 
We begonnen met een aantal 
meezingliedjes onder de prettige 
muzikale begeleiding van Ted 
Willems. 
Daarna was er een lezing van Joop 
van Hees onder de titel  
“Zilst schrijft geschiedenis”.  Dat was een plezierige presentatie met 
een focus op foutieve gemeentelijke vastleggingen in de burgerlijke 
stand en tot wat voor problemen dat in de toekomst kan leiden. 
Vervolgens een Muziekkwis. Echt een kwis voor de kenner. Je moest 
toch maar iets weten over de strijkstok van een viool, over een 
Marimba, over een Balalaika, over de toetsen van een piano en nog 
veel meer. Per goed antwoord 10 punten en de groep met de meeste 
punten kregen een jubileumpen. 
Hierna droeg Thea Coppelmans een gedicht voor over “grootvader”.  
Zij had het een keer voorgedragen  tijdens een declamatiewedstrijd in 
1949 (!!!). 
Tijdens de pauze werden we verwend met een glas drinken en een 

hapje. 
Na de pauze werden weer liedjes gezongen en 
natuurlijk ook het liedje dat altijd wel weer 
gezongen wordt: Daar was laatst een meisje loos. 
Tussentijds was er een optreden van Riet 
Sanders. Het was nog aspergetijd en haar 
verhaal ging over een verliefde asperge. Dus het 
was een verhaal met een amoureuze bril en een 
erotisch kantje. 
En weer werden liedjes gezongen en het kon niet 
uitblijven, ook weer: Drie schuintamboers.   

Mevrouw Hikspoors was voor de eerste keer op deze muziekmiddag en 
declameerde uit haar hoofd een gedicht in dialect. Nu ben ik zelf een 
West Brabander, dus jullie kunnen begrijpen dat ik dat gedicht niet 
helemaal heb kunnen volgen, maar het was wel heel mooi. 



27 

 

Na de voordracht was er een “woordpuzzel” . 
In een veelvoud van letters (400) waren 20 
muziekinstrumenten verborgen. Voor elk 
gevonden woord verdiende men 1 punt. De 
groep die aan de 20 punten kwam kreeg  
weer de inmiddels beroemde jubileumpen. 
Tot slot en na een laatste borrel zongen we 
nog:  zoete lieve Gerritje. 
Het was weer een fijne middag. 
 

Kees van der Aa 

 

Modern bejaard paar. 
 
Na een fijne 50-jarige huwelijkstijd voor beiden 
wilde het bejaarde paar zich alsnog laten scheiden.  
 
Dit om mee te gaan 
met de hedendaagse 
tijden, 
want het deed hen 
grote deugd  
net zo te kunnen 
scheiden als de 
jeugd.   
 
Op de vraag wat voor 
dwaasheid ze gingen 
vertonen 
antwoordde het paar: 
 
“Wij zijn modern, 
 Wij gaan nu heerlijk samenwonen!” 
   
                                          Ingezonden door Mien van Grinsven. 
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Dieje kompjoeter 

 
Refrein: 
Dieje kompjoeter, dè lillik loeter 
Is de schuld van aalt gefoeter. 
Nou moet ze wir unne neijen aai pet 
Dè vindt ons oma bere vet. 
 
Vruuger toen deej ze nog wa in dur huis 
Nou spult ze urelang mi heure muis 
Ze waaste en streek toen ok nog  ‘ns ne keer 
dè doet ze nou allang nie meer. 
In hul ons huis is ut enen grote troep. 
Ze zit wir te speule op durre joe tjoep. 
Dun hullen avond zit z’al op internet 
Nou goi ik mar alleen nar bed….. 
 
Vruuger toen waren wij nog hul tevree, 
Ge makte wa fotoos, dur dinde ut mee. 
Nou wil ze ok nog nen hullen dure ep 
Ut is alleen mar vur de hep. 
Berichte versture, ut moet ammol snel 
dè’s toch hul simpel, dè wit oma wel. 
Mij wa vertelle, dè is haar te veel, 
Ik lees ut wel veurt op de meel….. 
 
Vruuger toen gingde op tijd ‘ns te bed 
Nou doede spellekes op ut internet. 
Un goei potje vrije dè kumt er nie van 
Wor bleft de liefde vur de man??   ……niet storen!!!!!! 
Ut is overdreven,dè wit ik ok wel 
’t Is mar un liedje , ne klaagzang dè wel!!      
Ik denk mar d’ek eindig’ut gao me te snel 
Van wee wee wee punt en EL. 
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 Themamiddag op 24 oktober 

 
        over  rug & nekklachten 
 

Het  Chiropractisch Centrum voor  rug & 
nekklachten  geeft een lezing over een 
geneeswijze die al meer dan 100 jaar 
bestaat.  
De academisch opgeleide specialisten 
informeren u over: 

 het zoeken naar de oorzaak van rug- en 
nekpijn, 

  het stellen van diagnoses en   

 over een gerichte behandeling.  
 

Alle rug- en nekklachten zoals hoofdpijn, migraine, ischias, spit, 
hernia en lage rugpijn worden behandeld.    
De behandelingen worden vaak  vergoed door de verzekeringen. 
 

 De chiropractor zal ook een rugscholing verzorgen.  
 

Na de lezing is er voldoende gelegenheid om  vragen te stellen 
en/of om de chiropractor individueel te spreken. 
Wij beginnen om 14.00 u.  in het Patronaat  en eindigen 16.30 u 
 
Wij willen graag weten hoeveel  leden er komen daarom vragen 
wij u  het antwoordstrookje in te leveren bij een van onze 
bestuursleden. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:………………………       35500............ 
 
Naam:……………………….       35500………. 
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  K.B.O. Kring Veldhoven. 

 
Fijne Cabaret-middag. 

Zondagmiddag 27 oktober 2013 
m.m.v. een zingend humoristisch gezelschap 

’t BOEKELS KWARTIERKE 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

Gratis kopje koffie en cake 
In de pauze gratis consumptie 

Zaal de ,,LIGT” Ligt 157 

14.00 tot 16.30 uur 

zaal open 13.30 uur 

Kaartverkoop bij besturen en “de Ligt” 

entree €5.00 
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Vaste activiteiten: 
 

 Kaarten op maandagmiddag in 
huize Sele olv  Bets Verberne 
 en Greet Henselmans.  

 Koersbal op maandagmiddag van 
          13.45 tot 16.00 uur  in het        
patronaat o.l.v.  Gerard en Jan. 

 Wandelen elke dinsdag van 14.00 u tot 16.00 u. U kunt 
gewoon aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
De wandeling gaat door Zeelst. Vertrek vanaf het Patronaat. 
Ook mensen die moeilijk ter been zijn (rollator) kunnen 
gewoon aansluiten. Na afloop koffie, maar dat is wel voor 
eigen rekening. 

 Lange afstandswandelen  Kees v.d.Aa en Ad Schoofs. 

 Fietsen op vrijdagmiddag vanaf 15 april tot half oktober 
onder leiding van Jan en Henk. 
 Vertrek om half 2 vanaf de H.Willibrorduskerk. 

 Gezellig  samenzijn in het Patronaat op vrijdagmiddag. 
 
 

Als er KBO leden  in uw omgeving ziek zijn 
dan kunt u contact opnemen met Philomena. 
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
  
Phil Nas tel:2341127   
bezoekt de zieken thuis. 
Tonny Schouteten tel:2534786  
bezoekt de zieken in het ziekenhuis 
 

        Wij  doen dit vol overgave 
         “Zo’n bezoekje geeft ons echt een goed gevoel!” 
 
 

Naastenliefde  voelt  gezond! 

tel:2341127
tel:2534786
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Samen uit  eten in restaurant:  
De Kers    15 oktober 
Crème de la Crème  14 november 

                        € 14,- p.p. 
In de maand december is er geen “samen eten”. 

 
Drankjes en andere gerechten komen voor eigen rekening. 

Aanvang 17.30 uur. Opgeven bij: Mien van Grinsven tel: 2547136 

Bij verhindering even bellen:   

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom. 

 

Rijbewijskeuringen voor KBO leden kosten € 25,00. 

alleen op vertoon van uw KBO-ledenpas !! 

Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260 

Casteren: Dhr. C.J.Swijgers Driehuis 4  tel 0497- 681066 

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

Bereikbaar    tussen19.00 en 20.00 u  kosten € 30,- !!! 
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum      10% 

Tuincentrum Veldhoven   de Run          5% 

ConXions  computerondersteuning  Meiveld        5% 

Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)       10% 

Bruna City Passage, kantoorartikelen                5% 

Daniëlle’s Kniphuis:          korting op vertoon van uw 65+ pas 

Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat  Zeelsterstraat    

                                                               15% op de bruto-prijs 

Coppelmans  Kapelstraat  bloemsierkunst         5% 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick                                5% 

Durlinger schoenen Citycentrum         10 % 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid        10 % 

Fixet Prinsen Veldhoven Kromstraat          5 % 

Groenrijk De Heikant Veldhoven            5 
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Hoe bepalen we het winnende getal ? 

Ons winnende lottogetal is het laatste getal dat getrokken wordt. 
 

Verandering: 
De trekking is op zaterdagavond om  22.45 u op SBS 6. 

 
Lotto inschrijfformulier : 

 
Naam:………………………………………………….. 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto. 
Ik kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 
 
 
Ik speel mee met het/de nummer(s) 
 

    

 
Er zijn 52 trekkingen per jaar. 
Ik betaal € 2,- per getal per maand. 
Ik betaal per Rabobank 15.36.59.238 onder vermelding van 
“Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO 
 
De contributie bedraagt                                                                                        

€ 22,50 voor een heel jaar.                                                                                      
RABO-banknummer  15.36.59.238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst                                                                                                                 
G. Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties. 
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Puzzel en win!!! 
 

R  O M K A K A M L L T IJ P D P 

E S N N A I A O O O E A V A P 

V J E T E T O L N S L H L R E 

E O S R B K T R K F S I A U I 

L E E N E IJ C E L O N E F N V 

Z O U T E S T E N G E L L D IJ 

R N T I I L P K W T T N I E D 

H I L P Z P F U O I O E P R N 

W B T K A H E G R E D N U R A 

O K S I N P Z U L T K O G O S 

N D E E I H D P O L L B H L L 

A N D P P P O O R T S N A L A 

S H U T S P O T O E E I N A V 

D O O R B E G G O R I U G D I 

K E P A S N E S S E B T O E N 

U K E L A B T K A H E G P N K 
 

 

andijvie  mosselen  spinazie  
appelflap  oblie   stroop 
bessensap  ontbijtkoek  tuinbonen 
broodpap  paling   vlaflip 
flensje   prei   wecken 
gehaktbal  roerei   wittekool 
hangop  roggebrood  zoute stengel 
hutspot  rundergehakt  zult 
kalkoen  runderrollade 
kattentong  slavink 
lever   spek 
 
De overgebleven letters vormen een zin. 

Onder de inzenders wordt een fles wijn verloot ! 
De oplossing kunt u inleveren bij de redactie 
(zie binnenkant van de Rustverstoorder) 

Wij rekenen op veel goede inzendingen ! 
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Ouderwetse havermoutkoekjes 

 
Ingrediënten: 

 

100 gr   zelfrijzendbakmeel 

200 gr   d.bruine basterdsuiker 

125 gr   boter evt margarine  

150 gr   havermout 

1 eetlepel melk 

 
met korting » 
  

   Bereidingswijze: 

 

Alles bij elkaar in een kom doen en snel 

doorelkaar kneden.  

Met de hand balletjes iets groter dan een 

knikker rollen. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg de 

bolletjes om en om op de plaat. En druk ze plat 

met een vork. Let op de afstand, ze lopen uit. 

.Verwarm de oven voor op 175 graden en bak 
de koekjes in 10 tot 12 min goudbruin.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

http://www.smulweb.nl/clickout.php?id=1038
http://www.smulweb.nl/clickout.php?id=1038
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Aanmelding voor halve dagtocht naar Steyl 
Vertrek:17oktober 2013 om 13.00 uur 

 
KBO lidnummer: 35500……….. en 35500………… 
 
Naam:…………………………………………………… 
 
 en……………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………  
 
Telefoonnummer:…………………………………….. 
 
Emailadres:…………………………………………….. 
 
Bijzonderheden:……………………………………… 
 
Dieet? Zo ja, welk?................................................... 
Rollator ?………… 
Let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is…………... 
 
Prijs bij minimum deelname van 40 personen: 
leden € 40,00.pp en introducé € 45,00.  
Let op!  leden hebben voorrang! 
 
Aanmelden via dit formulier vóór 10 oktober 
in te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4,  
of bij een van de andere bestuursleden. 
 
Betaling contant met dit formulier of op banknummer 
15.36.59.238 van KBO-Zeelst o.v.v.Steyl en inlevering 
van dit formulier. 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de 
betaling. 
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