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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 

 
Sjaan Coppelmans-Heeren  weduwe  van Bert Coppelmans 
 

 
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 
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Voorwoord van het bestuur. 

 
De vakantieperiode is weer volop aangebroken.  
Wij wijken i.v.m. vakantiesluiting van het Patronaat voor de 
inloopmiddagen uit naar de Willibrordzaal in de kerk.  
Daar zijn we ook van alle gemakken voorzien. 
De activiteiten wandelen en fietsen op vrijdagen lopen goed. 
Er zijn voldoende deelnemers. Kees van der Aa is een tijdje 
geblesseerd geweest, maar is nu weer voorzichtig aan het 
wandelen. 
Ook de busreizen lopen goed en het aantal deelnemers is 
voldoende.  

 Op 23 oktober staat er weer een najaarsexcursie gepland. 

  Op 30 oktober staat er weer een themamiddag gepland.  

 Op 20 november ontvangt het bestuur de nieuwe leden. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 

Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 

 
Wist u dat…. 
 

 Mevr .A. van Roosmalen-Fleer op 2 augustus 90 jaar 
wordt ? ! Namens ons  allen van  harte gefeliciteerd! 

 we ook nog vrijwilligers nodig hebben om het 
parochiebureau op donderdagmorgen van 9.30 u tot 12.00 u 
te bemensen ? Kom eens langs om te kijken of dat geen werk 
voor u is. 

 de KBO Zeelst een eigen vernieuwde website heeft ? 
Hij is voorzien van actuele informatie en/of foto’s gemaakt van 
onze activiteiten. www.kbo-zeelst.nl . U kunt bij Google  
KBO Zeelst intoetsen  en u krijgt de startpagina te zien. 
Daarna kunt u een keuze maken van wat u wilt bekijken. 

 er bij de dinsdagmiddag-handwerkactiviteit regelmatig 
handwerkjes tevoorschijn komen die in de vorige eeuw niet 
afgemaakt zijn. Nu wordt er weer met enthousiasme aan 
gewerkt.  
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Ontmoetingscentrum Zeelst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geplaatste foto is gemaakt bij de opening van het 
Ontmoetingscentrum Zeelst in Huize Sele.  KBO Zeelst was op 
de openingsdag vertegenwoordigd met een info stand.  
We hebben met diverse mensen informatie kunnen uitwisselen, 
bovendien heeft het ons 4 nieuwe leden opgeleverd. 
Het ontmoetingscentrum is er voor iedereen. 
Wat gaat het ontmoetingscentrum bieden? 
 
1. Je kunt er dagelijks koffie gaan drinken  9.30 – 11.45 uur; 

14.00- 17.00 uur; 19.00 – 22.00 uur( zondagochtend gesloten) 

2. Eetpunt van ma t/m vrij om 12.30 uur 

3. Infoservicepunt voor alle vragen op het gebied van zorg en 

welzijn, voor het uitlenen van hulpmiddelen en voor direct 

inregelen van zorg- en dienstverlening. 

4. Activiteitenprogramma. Door verschillende 

vrijwilligersorganisaties worden activiteiten georganiseerd, 

zoals biljarten, handwerken, Tai Chi en internetcafé. 

5. Zorgverlening. Zorgverleners van verschillende organisaties 

organiseren cursussen en spreekuren 
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6. Ontmoeting tussen generaties. Het ontmoetingscentrum werkt 

samen met het Patronaat, Korein Kinderplein en de 

basisschool. 

Meer informatie over het ontmoetingscentrum kunt u krijgen bij de 
medewerkers van het infoservicepunt. Tel: 040-2935890 
 

Vrijwilligers gezocht…… 
 
Wij zoeken vrijwilligers die ons willen 
ondersteunen tijdens het 
koffieschenken in de recreatiezaal.  
Bent u één keer per week of één keer 
in de twee weken beschikbaar  op  
maandagmiddag ? 
 
Geef dit dan door aan Lieke Lauwers 
(servicemanager RSZK) bij  het 
infoservicepunt. U kunt ook bellen 
naar 06-23976934 of mailen naar L.Lauwers@rszk.nl  

Met vriendelijke groet, Lieke Lauwers 
 

Italiaanse koffie (met Amaretto) 

 

Ingrediënten: 

 1 kopje sterke koffie 

 1 theelepel suiker 

 2 eetlepels opgeklopte slagroom 

 30 ml. Amaretto 

 chocoladeschaafsel, 

 cacaopoeder/kaneel 
 
tip van de redactie ! 
De opgeklopte slagroom over de bolle 

kant van een lepel gieten. Dan blijft de slagroom drijven ! 
 

mailto:L.Lauwers@rszk.nl
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KBO  KRING   VELDHOVEN   

                 

                                                                                                 
Aan alle leden van de afdelingen KBO Veldhoven. 
Vanuit het Kring Bestuur hebben wij contact gelegd met RSZK 
Merefelt over een informatieve bijeenkomst over de zorg in 
Hospice Merefelt. 
De zorg in een Hospice is vooral bedoeld om de kwaliteit van het 
leven in onze laatste levensfase te verhogen. En is daarom sterk 
verbonden met respect voor uw individuele wensen. 
 
Om over deze vorm van zorg wat meer kennis te verkrijgen 
hebben we met RSZK Merefelt kunnen afspreken voor een 
tweetal avonden. 
Om in een prettige omgeving, onder het genot van een kop koffie 
of thee, van het restaurant binnen de Merefelt  geïnformeerd te 
worden over deze zorg. 
 
Deze avonden staan nu gepland op maandag 1 september  en/of  
woensdag 3 september. 
Aanvangstijd is  19.30 uur tot 21.00 uur. 
 
Afhankelijk van het animo, zal worden gekeken of beide avonden 
een bijeenkomst wordt gehouden. 
Het is namelijk maar mogelijk om voor max. 50 personen per 
avond een bijeenkomst te organiseren. 
 
Ad Michielsen 
Secretaris KBO Kring Veldhoven 
 

Inschrijfformulier voor de bijeenkomst achter in het boekje !! 
 
 

http://www.kbo-brabant.nl/index.php
http://www.kbo-brabant.nl/index.php
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Maria,  
bid vur men 
en vur die van ons,  
en vur die van hullie 

as dè kan. 
en een  bietje 
vur de zieke mense 
hier en wijd weg. 
Amen.  
 

 

                                 Mariakapelleke Zandoerle 

 

 

Tekst: Roerom mei 2014 
Uit de kerk-krant Augustijnenkerk 
Eindhoven 
 
Ik lees de Roerom altijd met plezier. Het is een religieus blad dat 
aanzet tot nadenken… 
Geen hoogdravende taal, maar juist actuele verhalen die overal 
aan de orde zijn …kerken die fuseren, vrijwilligers die hun zegje 
doen, enz. 
De eenvoud van het bovenstaand gedichtje trof mij. 
Ik zou zeggen: “Lees het zelf maar en oordeel zelf!” 
Phil 
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Dringend vrijwilligers gevraagd…… 
We zijn op zoek naar leden die de “Rustverstoorder”  of de ONS  
mee rond willen brengen. We weten tenslotte allemaal…… 
Vele handen maken licht werk  !!!!!  

 

Activiteitenkalender 2014 K.B.O. Zeelst. 
   Wanneer Wat 

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 

 
 Vakanties:  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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Soms… 
 
Soms denk ik wel eens…. 
Waar doe ik het voor…..? 
Voor het aanzien of eer of voor de pastoor….? 
Of…. omdat anderen zullen zeggen: 
“Wat een tijd moet ze daar leggen!” 
Misschien is het om het thuisfront te ontvluchten, 
Omdat je daar je hart niet eens kunt luchten. 
 
Soms denk ik wel eens: 
Ik ben stapelgek… 
Ik hoor dikwijls genoeg dat iemand dit zegt. 
Of ik zie ze denken: “Wat zou dat toch zijn? 
Om zo fanatiek bezig te zijn?” 
En dan opeens komt die twijfel. 
Misschien hebben ze gelijk 
Alles is toch erg betrekkelijk…. 
Dus toch verloren tijd???? 
Is het echt allemaal voor niets 
geweest?  
 
Maar dan, komt net op tijd 
Dat woord, dat gebaar, 
Dat boeketje mooie rozen van hem of 
van haar, 
Dat klopje op je schouder, 
Die duw in je rug. 
Zomaar iets liefs 
En je kunt niet meer terug…. 
Je bent weer verloren en je zegt: 
“Vrijwilligers …hóór…: De schouders eronder, 
We gaan samen door!”     
 
                                         Ingezonden door Mien van Grinsven. 
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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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Vrijwilligerswerk: werk, hobby of medeleven? 
 
Mensen, die vrijwilligerswerk hebben gedaan vertellen thuis  
graag hoe de dag verlopen is. Vrijwilligerswerk is dan ook geen 
werk zoals je gewend was. Tijdens het “arbeidzame leven” wordt 
het werk, de collega’s en de chef besproken. Bij het doen van 
vrijwilligerswerk hebben de indrukken die je mee naar huis neemt 
nog een diepere lading dan je gewend was van je vroegere werk.  
Je brengt mee: hoop (je zag iemand hard aan zijn revalidatie 
werken), verdriet (aftakeling, weer slechter dan vorige week) en 
zorg, soms met liefde (de tafel was gedekt in de huiskamer en 
het rook lekker). De mix van deze zaken (hoop, verdriet en 
liefde), die uiteraard iedere keer anders is, maakt dat 
vrijwilligerswerk een hobby kan zijn. 
 
Een enkele keer hoor je als partner namen van bewoners en 
personeel, zonder dat je deze kent. Je kunt er geen gezichten bij 
plaatsen, je kent ze immers niet. Toch gaan deze personen soms 
voor je leven.  
Verdriet kan zo maar een andere lading krijgen.  
Een dementerende die oude plichten wil vervullen kan soms een 
vertederende glimlach teweeg brengen. Zo’n glimlach maakt dat 
er geen sprake is van werk, maar dat je gerust kunt spreken van 
medeleven. 
Soms word je met je neus op de feiten gedrukt en dit kan 
confronterend zijn.  
Wat zal je eigen toekomst zijn, hoe zal je zelf reageren? 
Daarover praten, blijkt meestal zinvol, hoewel je het nooit precies 
kunt invullen. Meestal zie je dat zo’n gemeenschap in een 
verzorgings/verpleeghuis gelijk is aan de “gewone” maatschappij. 
Ook hier is de toekomst onbestemd. Je kunt het wel willen 
regelen maar je kunt nu eenmaal niet met alles rekening houden, 
hoewel je dat graag zou willen. 
 
Dat vrijwilligerswerk werk is begrijpen bijna alle mensen, maar 
dat vrijwilligerswerk hobby kan zijn, daar komt gevoel bij kijken. 

Ingezonden door: Nel Jonkers 
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Dagtocht naar de Zaanse Schans 20 mei jl. 
 
Om 9 uur vertrokken we met 60 personen incl. de chauffeur voor 
een dagtocht naar de Zaanse Schans. Na een tussenstop in 
Enspijk met lekkere koffie en koek uit die streek, kwamen we 
rond 12 uur aan in de Zaanstreek waar we tot 3 uur “los gelaten” 
werden 

.    
Jos en ik waren nog nooit 
in de Zaanse Schans 
geweest, en hebben veel 
gezien zoals het eerste 
winkeltje van Albert Heijn. 
Ook veel mooie  musea 
zoals het Bakkerij-, 
Klompen- en 
Kaasmuseum en het 
Nederlands Uurwerk   

                  “klompvoeten”                      Museum. 
 
En de molens niet te vergeten.   
Er was gelegenheid voor een rondvaart dus kortom: we hebben 
ons niet verveeld. 
Om 3 uur vertrokken we naar de haven van IJmuiden waar we de 
boot op gingen, de haven uit en de zee op richting Zandvoort.  
Op de boot kregen we uitleg over de vissersboten, zee- en 
passagiersschepen die in de haven lagen. Daarna vertrokken we 
naar Ankeveen waar ons in  het restaurant de “Drie Dorpen” het 
diner werd aangeboden, inclusief een consumptie van de 
organisatie.  
Rond 21.45 uur kwamen we met een voldaan gevoel thuis. 
Alles was goed deze dag: het weer, de koffie, de locaties, het 
eten en zeker het gezelschap tijdens deze dagtocht. 
Bedankt Mien en Jan voor de goede organisatie. Dit was eerste 
dagtocht met de KBO-Zeelst, maar zeker niet de laatste. 
 

              Mientje van Delft. 
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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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Wandelprogramma t/m 26 dec. 2014  

 
* We vertrekken in de zomer steeds om 09.00 u 
            In de winter om 9.30 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  
 

15 

aug 

Parking Klimrijk Veldhoven Motel  Steensel 10,2 

km 

22 

aug 

Kerkplein Zeelst Tuincentrum “Life and 

Garden” Veldhoven 

10.9 

km 

29 

aug 

Bosstraat 25 Valkenswaard 

(zijstraat Europlaan) 

Eetcafé Eindhovenseweg  

162 Valkenswaard 

12.6 

km 

5 

sept 

In den Bockenreijder, Esbeek In den Bockenreijder, 

Esbeek 

10 

km 

12 

sept 

Bruggerhuizen 12 

Leende/Valkenswaard 

Café De Hospes, 

Leenderstrijp 

12 

km 

19 

sept 

Kerkplein Veldhoven Dorp Camping De Volmolen, 

Waalre 

10 

km 

26 

sept 

Camping De Hertenwei 

Wellenseind 7/9 Lage Mierde 

Cafe Dorpszicht Lage 

Mierde 

10,8 

km 

3 

okt 

Station Oisterwijk Horeca (2X) 15,4 

km 

10 

okt 

Parking Camping Ter Spegelt, 

Weg Eersel - Postel 

De Oude Belg, Witrijt 10,9 

km 

17 

okt 

Atletiekbaan GVAC, 

Veldhoven 

Gemeenschapshuis De 

Leenhoef, Knegsel 

11,6 

km 

24 

okt 

Kerk Riethoven Motel Steensel 11,2 

km 

31 

okt 

Kerk Boskant Centrum Sint Oedenrode 11,2 

km 

7 

nov 

Parking bij Voetbalclub 

Wintelre (sportpark “De 

Meren” 

De Gouden Leeuw 

Vessem 

11,7 

km 

14 Kerk Netersel Café Dorpszicht Lage 10,8 

mailto:adenrinie@gmail.com
mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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nov Mierde km 

21 

nov 

Kinderboerderij De 

Hazenwinkel, Veldhoven 

Geitenboerke Zandoerle 10,2 

km 

28 

nov 

Tuincentrum “Life and Garden” 

Veldhoven 

Klooster, Waalre 12 

km 

5 

dec 

Parking halverweg weg Eersel 

– Postel 

Recreatiepark “Het 

Vennenbos” 

12,4 

km 

12 

dec 

Speeltuin De Klimbim Gemeenschapshuis Het 

Hazzo, Waalre 

 11 

km 

19 

dec 

Kerk Zesgehuchten Waalre (Hut van Mie Pils) 11 

km 

26 

dec 

2
e
 kerstdag Geen wandeling.   

 

 

Samen uit  eten in 2014            € 14,- p.p. 
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. 
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Jarig in augustus 
Paulus Akkermans 
Ceciel Bakkers-Jacobs 
Wim Baselmans 
Maria Baselmans-Jacobs 
Petra Bataille 
Maria Bergmans-Coppelmans 
Riet van den Bosch-Brands 
Frans Clout 
Mien van Delft-Dams 
Maria Egelmeers-Merks 
Antoon Fasen 
Tiny van Herwijnen 
Truus Jacobs-Olislagers 
Ellen Kapitein-van Beers 
Tinie van Knegsel-Dierickx 
Ben Lamers 
Thom van Leeuwen 
Jan van Lieshout 
Jan Meeuwis  
Dhr.Mühlradt 
Maria Renders-Hendriks 
Anna van Roosmalen-Fleer 
Mevr.Scheepers-Bergmans 
Betsie Smits-de Wit 
Frans van Stiphout                             
Jan Tops                                             
Marijke Toussaint-Verbeek 
Jacob Verhagen 
Koosje Verhagen-van Erp 
Cor Verwimp 
Anke van de Vondervoort-Komarowski 
Mevr. van de Weyden-Sloots 
Henk Willems 
Koos Wolters 
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Jarig in september 
Anneke van der Aa-van Riel 
Tonie Adriaans 
Riet Baarends-Kouwenberg 
Corry Bakermans-van Dal 
Lena van Boekel-van de Berk 
Henk Boudewijns 
Marianne Braat-Prinsen 
Mien Cattenstart-Castelijns 
Piet Coolegem 
Toos Dams  
Dimitris Fakoubis                                 
Mariette de Glas 
Joop van Hees 
Hans Hermans 
Nel Jonkers-Pieterse 
Nico van Krochten 
Dinie Lamers-van Keulen 
Sisca van Lapré-van Gestel 
Stephanie van Lieshout-Tinnemans 
Miep Linssen-Snellen 
Ellij Moody-Boekhout 
Cor van Rooij 
Maria Sloots 
Elly van Sonsbeek-Krah 
Joke van Tuijl-Boeyen 
Riky van Uitregt-Meeuwsen 
Cor Vervest 
An Vlaskamp-Cronenburg 
Wil van de Voort-Pardoel 
Willy van de Wiel-van den 
Heuvel 

 
Sorry…… vergeten ! 
Mevr. Jacobs Tcheng 
was al jarig in april !! 
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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/


22 

 

 

 

 

 
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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              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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Marokkaanse zomersalade 

 

 

 

Benodigdheden: 

1/2 kg tomaten 

1 pot geroosterde paprika 

1 ui 

2 teentjes knoflook 

handjevol verse koriander 

2 el komijn 

sap van 1 citroen (naar smaak) 

wat olijfolie 

 

Bereiding: 

Verwijder de zaadjes van de tomaten en snijd de tomaten in zo 

klein mogelijke blokjes. 

Snijd de geroosterde paprika’s in blokjes  net als de tomaten. 

Snijd de ui in kleine blokjes. 

Doe alles in een grote kom en meng door elkaar. 

Pers twee teentjes knoflook erboven uit. 

Snijd de koriander fijn en voeg toe. 

Voeg tot slot komijn, citroensap en olijfolie naar smaak toe. 

Eventueel peper en zout toevoegen. 

 

Eet smakelijk! 
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Inschrijving deelneming Informatieve bijeenkomst 

Hospice Merefelt. 
 
 
 

Naam…………………………………………………… 
 
  
Aantal personen ……………………………………… 
 
 
Maandag  1 sept.  
 
             
Woensdag  3 sept. 
 
 
Doorhalen wat niet van toepassing is. 
(inleveren bij een van de bestuursleden) 
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REPROF 
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