
1 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave  

 

 

In memoriam /herdenking    2 

Voorwoord van het bestuur  3 

Verslag ledenvergadering   5 

90 jarigen en verzorgingsstaat ???? 7 

Ervaringen de Schalm   9 

Jarig in juni en juli    11 

Wandelprogramma     13 

Creatieve dinsdagmiddag   15 

“Zeelst schrijft geschiedenis”  17 

Uitnodiging muziekmiddag   19 

Lotto       21 

Samen uit eten    22 

Vaste activiteiten    23 

Activiteitenkalender    25 

Wist u dat     26 

Rijbewijskeuringen    27 

 

 

 

   

Kopij inleveren vóór  23 juni 

 (i.v.m. vakantie)   

 

              Anders is de redactie……… 



2 

 

 
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 van der Palen wed. van Betsie van Lieshout 

Namens het bestuur willen wij 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 
 
       
 Wij herdenken de overleden KBO leden van 2013 
 
G.Bijnen –van Assen                              30 - 01 - 2013      

A. Egelmeers                      02 - 04 - 2013 

J. van der Linden                         02 - 04 - 2013 

M. Bom- van Poppel                    02 - 05 - 2013 

P.Menten                                 18 - 06 - 2013 

A.van Helmont - van den Nieuwenhof        21 - 06 - 2013 

P van Keulen-Verhoeven            26 - 06 - 2013 

P. Janssen – van Agt          08 - 08 - 2013 

H. Eliëns-v.d.Velden                       27 - 08 - 2013 

Ida Verberne - van Vlokhoven                                 27 - 09 - 2013 

A.Franssen – Hoeks          16 - 10 - 2013 

C.Nouwens            13 - 12 - 2013 

A.Neggers            14 - 12 - 2013 

P.Bliek – van den Waterschoot         21 - 12 - 2013 

H.van de Voorde           25 - 12 - 2013 

Zuster Maggy           02 - 09 - 2013 
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Voorwoord van het bestuur. 

 
Wij hebben als bestuur officieel afscheid genomen als bestuurslid 
van Geert Coppelmans. Vanwege zijn  verdiensten voor 
KBO-Zeelst hebben we hem tot erelid benoemd. 
Dit is geen titel die je zomaar krijgt, maar hij is die, naar onze 
mening, dubbel en dwars waard . 
 
De inloopmiddag op dinsdagmiddag kan als zeer geslaagd 
worden aangemerkt. Er komen zo’n 20 dames om te handwerken 
of kaarten te maken e.d. 
 
De andere activiteiten lopen ook naar wens. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
 

****************** 

 

 

 

 

 

Namens alle leden van de KBO 

afdeling Zeelst, feliciteren 

we Mien met deze 

welverdiende koninklijke 

onderscheiding ! 
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  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
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Verslag ledenvergadering 
 
Zo’n 75 leden waren naar de jaarvergadering gekomen. Een 
goede opkomst. Na de opening door Jan Egelmeers zouden de 
overledenen van het afgelopen jaar 
herdacht moeten worden. De namen van 
deze mensen waren niet voorhanden dus 
herdachten we alle overledenen en 
beloofden deze namen te vermelden in 
deze Rustverstoorder.  
De  verslagen van  de secretaris en de 
penningmeester werden goedgekeurd.  
We namen afscheid van onze 
penningmeester die 14 jaar op de centen 
had gepast. Hij had dit werk heel 
nauwgezet gedaan en ontving daarvoor 
een speld met zilver en goud van de KBO 
Brabant. Hij werd opgespeld door de heer van de Beerendonk, 
de vicevoorzitter van KBO Brabant. 
 
Na het officiële gedeelte volgde na een lekker drankje een lezing 
over “Veldhoven onder de grond” gehouden door Harrie 
Jenniskens. Met een power-point presentatie nam hij ons mee 
terug in de tijd en liet ons zien hoe de Brabantse grond is 
samengesteld. 
Verschillende aardplaten liggen op verschillende hoogten in de 
grond en die bewegen zo af en toe waardoor er op sommige 
plaatsen hoogten en diepten ontstaan. 
Dwars door Veldhoven ligt een breuk in de aardkorst. Ook komen  
op verschillende plaatsen nog gedeelten van de ondergrond naar 
de oppervlakte. 
Het was zeer interessant.  
 
De indeling van de zaal was niet optimaal waardoor niet iedereen 
alles goed kon zien. 
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Harrie wist zoveel en zo interessant te 
vertellen dat er tijd tekort was om alles af 
te maken. Daardoor kwam er een abrupt 
einde aan de middag. Dat was jammer. 
Het bestuur wil bekijken hoe aan deze 
lezing misschien toch nog een vervolg 
gegeven kan worden. 
 
Een week later op 8 april heeft het 
bestuur Geert Coppelmans nog een keer 
in het zonnetje gezet door hem te 
benoemen tot erelid. In zijn toespraak 
memoreerde Jan dat het bij Geert altijd 
open huis was , voor bestuursleden, bodes en leden. Geert was 
een vraagbaak voor iedereen. Hij kreeg van de voorzitter Jan 
Egelmeers een oorkonde en een cadeau in de vorm van 
cadeaubonnen uitgereikt. 
We zullen hem missen!! Gelukkig heeft Jos Toussaint zich 

beschikbaar gesteld om deze klus op zich te 
nemen. Daar zijn we heel blij mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Jos Toussaint 
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Hiep, hiep,hoera!!!! Voor deze 90-jarigen ! 

F. van Diessen         06-02-1924 

E Nellen-van de Rijdt     22-02-1924 

A.Daanen- Scheijvens     09-04-1924 

A.Tops-van Oss      25-04-1924 

E d’Hooghe-Faassen     08-06-1924 

 

‘Welkom in onze verzorgingsstaat’ 
 

Vandaag gaat ze naar huis. 
Na 6 maanden in een verpleeghuis te hebben verbleven zou 
je denken dat dit een fijne gebeurtenis is. Niets is minder 
waar. Vandaag geen gebak, vandaag gaat de vlag halfstok! 
 
Ze woont alleen in een klein huisje in een klein dorp. Haar 
man is overleden, hun eigen dochter heeft MS. Zij mist haar 
linker onderbeen en een deel van haar gezichtsvermogen. 
Haar man overleed aan de gevolgen van dementie en ze is 
blij dat zij in ieder geval helder van geest is. Ze noemt dat zelf 
altijd geluk bij een ongeluk. 
 
                                         Tot vandaag: 
Want vandaag mag ze naar huis. Een huis dat ontoegankelijk 
is voor de rolstoel. Het toilet en de badkamer zijn te klein om 
te manoeuvreren. 
Ze zal naar binnen worden gereden op een brancard. Ze zal 
in een rolstoel worden geholpen. Er zal 2 keer per dag iemand 
komen om haar in en uit bed te helpen. Drie keer per dag 
wordt haar eten en medicijnen gebracht. 
Ze zal de rest van de dag daar zitten, in een luier. Ze zal daar 
de rest van haar leven zitten. Omdat ze, met haar heldere 
geest, in staat is om op een belletje te drukken. Sinds  
1 januari is “op een belletje kunnen drukken” namelijk een 
teken van zelf redzaamheid !  
 

Overheid dit kan toch niet waar zijn !!!!!!!!!!! 
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                De ervaringen van 

 
 Mien van Grinsven 

 
 

Over de voorstellingen die je met de K.B.O. in 
de Schalm kon bezoeken: 

 Op10 sept.2013 
Een avond , verzorgd door Wim Daniëls. 
Titel: “Zalig, zalig”. 
Hij kijkt op een leuke manier, vol humor naar onze taal. 

 

 Op 23 dec. 2013 werd de avond verzorgd door Joke de Kruijf 
en Bill van Dijk e.a. 
Zij brachten liedjes ten gehore over “vijftig jaar Nederlandse 
musicals”. 
Je hoorde heel veel : “o,ja ! en “och ja”… 

 

 Op 13 april 2014 trad Dana Winner op. 
Wat een stem!! Die Belgische dame heeft eigenlijk niet eens 
een microfoon nodig! 
Een heel leuke avond!! 

 
In de pauze genieten we gezamenlijk in het restaurant  van een 
drankje. Dat staat dan netjes klaar voor de leden van de K.B.O. 
op gereserveerde tafels. 
Zeg je nu : “Ik wil ook wel eens mee”? 
Dat kan! Het inschrijfformulier met  de nieuwe serie voorstellingen 
heeft u al in de brievenbus gekregen. 
 
Kom gezellig genieten van de voorstelling en van een gratis 
drankje!!! 
Tot ziens in “De Schalm”!!! 

Mien van Grinsven  
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Jarig in juni 
Annie van Acht 
Hein van Asperdt 
Bert Bakermans 
Mien Bens – Peters  
Cees van den Berk 
Miet van Boekel – Jansen 
Wilma van den Bosch 
Corrie Boumans – Willems  
Theo van Brussel 
Liesje D’Hooghe – Faassen  
Frans van Ekert 
Huub Favié 
Kees Geven 
Annie Geven - van Lieshout    
Tonnie van Hees - van de Ven  
Hennie van der Heijden – Wilbrink 
Riek van der Heijden – de Wit 
Marijke van Houten – Zweping 
Riet Jansen 
Harry Jonkers 
Bertha van :Laarhoven – Coppelmans 
André Lapré 
Annie van Lith – Waterschoot  
Els van Mol 
Tineke Nijland – van Buul  
Maik van Rens – Martens 
Willem Samuels    
Rinie Schoofs – Raijmakers 
Martien Spiegels 
Anneke Spiegels – van Eldijk 
Ding Van Strijp – Rijkers 
Gerard van de Ven 
Betsy Verberne – van de Ven 
Cora Verwimp – Looyen 
Riek Willems – Joosten 
Mieke Wolters – Witte  



12 

 

Jarig in juli 
Piet van Acht 
Liesje Akkermans – Peeters  
Ed Arons 
Koos van den Berg – Kuipers  
Jan Bertens 
Bert de Bont 
Rina Boudewijns – Molengraaf  
Riek van Brakel – Schellens  
Theo Broens 
Nelly Dijkstra 
Louis Eliëns 
Truus Flos – Thijsen    
Jeanne Geven – Bergmans  
Hubertus Gijbels 
Greet Henselmans 
Diny Hesemans – v.d. Looij 
Toon Kerkhofs 
Frans Krüter 
Beb van Lieshout – van de Wetering 
Hein van de Loo 
Diny Mandigers – Smits 
Dhr. Meulman 
Nelly Neggers 
Hendrina Nijland – Garretsen 
Karel van Nostrum 
Ria Oosterbosch – Stoffelen 
Tea Peperkamp – Slegers 
Lena Sanders – van Meer  Bep Vervest Janszen 
Rie Schroder    Dhr. Visser 
Dinie Sleegers van Dooren Door van der Vorst 
Kune Stevens Flecken  Lina van Zon v.d. Heijden 
Toon van Strijp 
Piet Toonen 
Marinus Tops 
Mia Tops Vlemmix 
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Wandelprogramma t/m 25 juli 2014  

 
* We vertrekken in de zomer steeds om 09.00 u 
** U wandelt mee op eigen risico 
 Voor informatie:  
Ad Schoofs tl.:  040-2530057 / 06-11582290  
Email: adenrinie@gmail.com                                      
 Kees van der Aa tl. :  040-2539056 / 06-51108056 
 Email: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl  
 
                           

DATUM VERTREKLOCATIE PAUZEADRES AANTAL KM 

2 mei De Achelse Kluis Soerendonk 15 

9 mei Parking Groot Meer 
Wintelre 

Jacobushoeve 
Vessem 

11 

16  mei Parking Partycentrum ‘t 
Witven 

Camping de Volmolen 10.3 
 

23 mei Weijerseweg 2 Veldhoven Jacobshoeve Vessem 11 

30 mei Geiteboerke  
Zandoerle 

Camping De 
Molenvelden 

10.2 

6 juni Stationskoffiehuis   
Willibrorduslaan 137a 
Waalre 

Stayoke Valkenswaard 11.5 

13 juni Jacobushoeve Vessem Jacobushoeve Vessem 10.3 

20 juni Hortensialaan 2 Waalre 
(bij C1000) 

Milieu Educatiecentrum 
Eindhoven 

11.2 

27 juni Kerk Hoogeloon Kruidenlucht Casteren 10.9 

4 juli Westelbeers, 
 Spreeuwelsedijk  1 

In den Bockenreyder 12.7 
 

11 juli Jacobushoeve Vessem Jacobushoeve Vessem 10.5 

18 juli Veldhovense Zoo  
(Ex Papagaaiencentrum) 

Geitenboerke 10.5 

25 juli Kerk Steensel Hotel Steensel 10.1 

1 aug Kerk Zeelst Schippers Stop 10.3 

8 aug Oirschot Kloosterstraat 
(Prinsenhof) 

De Bollen Oirschot 10.7 
 

mailto:adenrinie@gmail.com
mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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Dinsdagmiddagactiviteit 
 

Iedere dinsdag komen zo’n 20 dames in Het Patronaat bij elkaar 
om te handwerken. Tot nu toe bestaat deze activiteit uit breien, 
haken, borduren en kaarten maken.  
Naast handwerken wordt er ook heerlijk gekletst. Soms worden 
er herinneringen opgehaald die voor meerderen herkenbaar zijn. 
Het ene verhaal lokt het andere weer uit en zo ontstaat een 
gemoedelijke sfeer. We zitten gezellig tegenover elkaar en 
wisselen ideeën uit. Kan iemand niet vooruit  of weet iemand niet 
hoe iets moet dan is er altijd wel iemand die kan helpen. Tot nu 
toe hebben veel breisters deel genomen aan de “mutsjesactie” 
die gebreid werden voor de kinderen in Malawi. 
Wij hadden er 40 gebreid. Toen we ze gingen inleveren bleek dat 
er door heel Brabant ijverig was deelgenomen aan deze actie. In 
plaats van de verwachte 2000 mutsjes waren er 15.000 bij elkaar 
gebracht. 5000 zijn er al naar Malawi toe. De rest is opgeslagen 
bij een arts die de actie opgestart heeft en die gaan eind dit jaar 
naar de plaats van bestemming. Enkele mensen hebben ook 
inktvisjes gehaakt. Deze actie was ook heel succesvol en staat 
nu ook op een laag pitje ! Ook worden er  nu veel onafgemaakte 
handwerken die thuis in de la lagen afgemaakt. Enkele mensen 
zijn al bezig met kaarten te maken voor Kerstmis, anderen voor 
feesten, bruiloften enz. Er worden verschillende technieken 
toegepast maar allemaal heel bijzonder. 
Heb je geen zin in handwerken kun je ook gewoon een kopje 
koffie komen drinken en wat kletsen. 
 
Misschien zijn er nog ideeën die nog geen vorm hebben 
gekregen (patchwork, quilten, schilderen ?) . Ken je nog andere  
technieken en wil je dat graag met een groepje doen, laat het 
dan weten dan kijken wij of er belangstelling voor is en of er een 
mogelijkheid is om dat te verwezenlijken. 
 
Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen en misschien is het iets 
voor jou ! 
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“Het Patronaat” is in de vakantietijd gesloten van 12 juli tot 25 
augustus! Wij kunnen dan onze activiteit  voortzetten in de 

Willibrordzaal van de kerk. We moeten dan zelf voor koffie 
zorgen maar dat gaat ons wel lukken !! 
 

 

  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oproep van Phil: 

Als ik bovenstaande  foto zie, dan denk ik dat deze dames mij 

vast wel kunnen helpen: 

Ik zou zo graag voor de komende winter ( tja…wie denkt er nou 

aan de winter als de zomer nog moet komen….) een trui willen 

hebben met een “ Noorse pas ” !! 

Ik wil “m zelf breien onder begeleiding van…. 

Heeft iemand  een patroon? 

Het zou geweldig zijn !! 

Reacties zijn van harte welkom, 

Groetjes, Phil 
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Kunstwerk van Harks-de Wit bij Sele in voortuin 
 
Als halverwege de veertiger jaren de Tweede Wereldoorlog 
goed en wel is afgelopen, komt het dorpsleven in Zeelst 
weer op gang. De mensen werken hard om hun leven op 
orde te krijgen en de ellende achter zich te laten. Maar al 
gauw komen er ook initiatieven op het culturele vlak tot 
stand. En daarmee gaat Zeelst een bruisend  
verenigingsleven tegemoet, zoveel is snel duidelijk! 
 
Het duo 
1946: Het is de tijd waarin 
de komieken Janus Harks 
en Siraar de Wit elkaar via 
de harmonie L’Union 
Fraternelle en het toneel 
(Onderling Kunstgenot) 
vinden. Het klikt meteen 
geweldig. Ze winnen als 
duo regionale concoursen 
en groeien binnen luttele 
jaren uit tot een regionale 
topper. De formule van 
liedjes en satire - met het 
duo en in de rol van twee vrouwen - slaat in als een bom. Ruim 
20 jaar achtereen zijn Janus en Siraar, bij bruiloften, partijen en 
op de grote bühne, dan ook veelgevraagde artiesten; een zeer 
gewild succesnummer in het Brabantse, maar zelfs tot in België. 
Het programma stellen de ‘grappenmakers’ zelf samen, ze 
schrijven eigen liederen en tientallen sketches. Als gangmakers 
zijn ze de grote attractie tijdens de bekende Bonte Avonden van 
de harmonie, met liedjes van eigen bodem en voordrachten 
welke stijf staan van kostelijke satire, met de dorpspolitiek als 
kop van jut.  
Improvisatie 
Legendarisch zijn in de vijftiger jaren de Philips 
Personeelsavonden, waarbij het publiek regelmatig nauwelijks tot 
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bedaren komt. Soms gebeurt dat ook, nadat er iets gruwelijk mis 
is gegaan. Maar zelfs dan gaan ze kolderiek ten onder. Zoals de 
keer dat Siraar, tijdens het waaghalsnummer met de brommer, 
teveel gas geeft, het podium af raakt en in de orkestbak 
belandt… na een kort schrikmoment zonder gewonden, denkt 
iedereen dat het een komische scene is. Lachen dus. De meest 
bijzondere kwaliteit van ‘de grote twee’, is misschien wel hun 
improvisatietalent. 
Maatschappelijke bijdrage  
Echt fout gaat het met hun aangeboren gevatheid eigenlijk nooit. 
De ene (Janus), is doorgaans de uitgelaten grapjas, schalks en 
met doorgaans een twinkeling in de ondeugende ogen. De 
andere (Siraar), de droogkomiek met een formidabele timing en 
de gave om goede teksten te schrijven. Een nagenoeg 
volmaakte combinatie. Cultureel en maatschappelijk dragen ze 
aanmerkelijk bij aan het bloeiende dorpsleven van Zeelst. Janus 
o.a. in de harmonie, het toneel, 50 jaar als lid van de Herwonnen 
Levenskracht, zijn Kempische rol als Zwarte Piet en 12 jaar als 
Prins carnaval in…jawel, Huize Sele. Siraar richt onder meer de 
toneelvereniging Onderling Kunstgenot op, duivenvereniging 
Vredesduif en voetbalvereniging UNA. En hij maakt daarnaast 
als bestuurslid deel uit van Harmonie L’Union Fraternelle.  
Succesnummers 
In beste herinnering blijven de grote succesnummers. Hilarisch 
zijn ze als vrouwelijk duo in ‘Mijne Mina’, aandoenlijk is ‘Pietje de 
schooljongen’. Vermakelijk zijn ook ‘Ouwe stumper’, het 
magische ‘Van der Steen met zijn derde been’ en de meezinger 
‘Hup menneke d’n ouwe tijd’ etc.. Maar met deze summiere 
opsomming doen we de volkskomieken zonder meer te kort. 
Onthulling 
Een commissie bestaande Jan Bressers, Leo Loijen, Leo 
Moonen en Thieu Vlemmix, met als opdracht een kunstwerk voor 
‘de Zeelster trots’ te realiseren, heeft nu zijn taak volbracht. Mede 
door financiële ondersteuning van Zeelsterse sponsoren, in het 
bijzonder Baetsen Groep, Eliens Car Wash, Mark de Wit, het 
SAZ, Wijkplatform Zeelst en Z73 en de beide families. Onze 
plaatselijke kunstenaar Wil Dams heeft tegen een schappelijke 
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prijs een mooi kunstwerk ter ere van het duo gemaakt en op 
zaterdag 7 juni zal het worden onthuld. Komt dat zien!    
  
Bij gelegenheid van deze onthulling van het kunstwerk ‘Harks-de 
Wit’ heeft Heemkunde Kring Zeelst Schrijft Geschiedenis samen 
met initiatiefnemer Ad Dams, ook een document op DVD 
samengesteld. Deze DVD bevat opnames van bekende liedjes 
en voordrachten, ingezongen door Siraar de Wit junior, onder de 
noemer ‘opdat men niet vergete’. Het is een huldeblijk en tegelijk 
een herinnering aan ‘die goeie oude tijd’, voor Zeelst en ons 
nageslacht.   
 
“Nawoord van de redactie:” 
Deze bijdrage is gemaakt door Thieu  Vlemmix. Wij hebben zijn 
verhaal onverkort weergegeven.             
 

Muziek- en voordrachtmiddag in “Het Patronaat” 
. 

Op 19 juni a.s. wordt er een muziek- en voordrachtmiddag 
gehouden. Het belooft weer een gezellige middag te worden. 
Laat u verrassen door ideeën van Ted Willemsen.  
Bovendien  wordt u  uitgenodigd om eventueel een voordrachtje 
te doen. 
Kortom het belooft een gezellige middag te worden. 
 
Jan Egelmeers 
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              Hoe bepalen we het winnende getal ? 

 
 

Ons winnende lottogetal is het laatste getal dat getrokken wordt. 
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 NL20RABO0153659238 onder 
vermelding van “Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO (let op IBANnummer!!) 
 
De contributie bedraagt € 22,50 voor een heel jaar.                                                                                      
                                                                    
RABO-banknummer  NL20RABO0153659238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
Jos Toussaint  Kruisstraat 67  
5502 JB Veldhoven                                                                                                                 
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties. 
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Samen uit  eten in 2014            € 14,- p.p. 

Donderdag 19 juni  Crème de la Crème 
Donderdag 17 juli              Hof van Holland 
Dinsdag 19 augustus         Witven 
Donderdag 18 september  Oude Garage 
Dinsdag 14 oktober           De Wok 
Dinsdag 18 november       De Kers 
 
Drankjes en andere gerechten extra betalen ! 

Aanvang 17.30 uur. 

Het is verplicht u op te geven bij: 

 Mien van Grinsven  tel: 2547136 

 

Let op !!! 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

Bij verhindering even bellen.   

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom  

mits u heeft aangemeld. 

 
*** 

                            
 

                   Dankbetuiging van  
                het Gouden Bruidspaar: 
 
Geacht Bestuur.  

 
Langs deze weg, willen wij U hartelijk 
dank zeggen voor Uw aanwezigheid en de attentie tijdens 
de receptie van ons  
50 jarig Huwelijksfeest. 
 
Henk en Maik van Rens. 
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   Vaste activiteiten: 
 

 Koersbal op maandagmiddag 
va13.45 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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Activiteitenkalender 2014 K.B.O. Zeelst. 

   Wanneer Wat 

19 juni do Muziek/Voordracht  

24 juli do Zomerexcursie 

8 tot 12 september ma-vr Meerdaagse reis 

23 oktober do Najaarsexcursie 

30 oktober do Themamiddag najaar  

20 november do Bijeenkomst nieuwe leden 

18 december do Kerstviering 

 
 Pinksteren: 8 juni  Vakanties:  Voorjaar 15-23 febr. 
 Mei- 26 april-5 mei, Zomer 12 juli – 24 aug. Herfst 18-26 okt.  
Kerst 20 dec.-4 jan. 
 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
volg de aankondigingen in de Rustverstoorder 
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Wist u dat…… 
 
De KBO namens de leden protest aangetekend heeft bij de 

regering over de “zorgboete”. (Heeft u het artikel hierover in de 

ONS en in de krant gelezen ?)  

U nog steeds welkom bent op de dinsdagmiddag om te 

handwerken of …….om creatief bezig te zijn.  

Wij vragen uw medewerking  voor het volgende…. 
Als u  de beschikking heeft  over een 
emailadres wilt u dit dan doorgeven aan  
onze ledenadministratie.   
U kunt het emailadres doorgeven aan: 
ledenadm.kbozeelst@hotmail.com 
Als u geen emailadres heeft, blijven u toch 
informeren via de Rustverstoorder en/of 
ONS 
 
 

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 
 

 

mailto:ledenadm.kbozeelst@hotmail.com
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Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 
Nuenen:       Dhr. Aarts; tel. 2838260 kosten € 25,- 

Veldhoven    Dhr. C.J.Swijgers  afsprakenbureau van  

                     Regelzorg   Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.  

                     Deze maand nog op 27 januari of volgende maand 

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Kosten €24,80 

 

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% 

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 % 

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

Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat   15% bruto-prijs 

 

 

 
Gehoord van een zestienjarige jongen die in een rolstoel zit... 

 

“Ik zie meer 
omdat ik langzamer langs de dingen ga !” 

 

tel:088%2023%2023%20300
http://www.regelzorg.nl/


27 

 

 

REPROF 
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