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Voorwoord van het bestuur. 

 

                Dit  is de laatste Rustverstoorder van 2014.U ziet het: 

alléén voor de feestmaand december.  

Gewoonlijk  geldt een boekje voor 2 maanden maar door een 

nieuwe jaarindeling  krijgt U vanaf januari iedere 2 maanden een 

Rustverstoorder. De bezorging valt voortaan samen met de ONS.  

Hopelijk geniet u van dit “Kerstnummer!”. Vergeet niet om achter 

in het boekje naar de uitnodiging te kijken voor de gezellige 

middag “Veldhoven on ice”. Ook voor onze  kerstviering vindt  u 

daar een  inschrijfformulier.                          Van de redactie 

 

 Van onze voorzitter: …… 

Jeu-de-boules achter huize Sele loopt uitstekend. De tweede 
baan is inmiddels in gebruik genomen. Er zijn voldoende 
deelnemers. Deze activiteit kan ook als een succes worden 
beschouwd. 
Fietsen op vrijdagmiddag is inmiddels beëindigd en start weer  
na 15 april 2015. 
Op 20 november was er een middag voor de nieuwe leden, die in 
2014 zijn toegetreden. Zij werden ontvangen met een kop koffie 
en drankje en er is uitleg gegeven over de activiteiten die we als 
KBO-Zeelst ontplooien. 
Op18 december is de jaarlijkse Kerstviering  gepland, zoals altijd 
met muziek en  een loterij. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten.  
 
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig en 
vooral gezond 2015 toe. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter 
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Donderdag 18 december 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit. 
Het programma voor deze dag is als volgt: 

 Eucharistieviering  om 11.00 uur ,opgedragen door pastor 
Wim Jenniskens met begeleiding van het Selster dameskoor. 

 Vervolgens opent het Patronaat om 12.30 uur haar deuren. 

 Koffietafel. 

 Muzikale verzorging door “De Dekbleykes” uit Valkenswaard. 

 Inbegrepen: 2 consumpties. 

 De bijdrage: € 7,50 p.p. 

 Er is ook een loterij. 

 Deelname: opgave uiterlijk maandag 8 december 
 via bijgaande formulier. 

 Einde van deze dag is voorzien om 16.30 uur. 
 

 
 

 Waar? In het Patronaat 

 Wanneer? dinsdag 6 januari 2015 

 Tijd? 14.00- 17.00 uur 
 

    Allen van harte welkom, 
   Bestuur KBO Zeelst 
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Activiteitenkalender 2014   K.B.O. Zeelst. 
 

   Wanneer Wat 

18 december do Kerstviering 

6 januari di nieuwjaarsreceptie 

13t/m 18 januari seniorenbeurs 

12 februari do themamiddag 

12 maart do jaarvergadering 

19 maart do ½ dagreis 

 
Vakanties: . Kerst 20 dec.-4 jan.Carnaval 15 t/m 17 febr 
.Pasen 5 april, Koniongsdag 27 april, Hemelvaart 14 mei, 
Pinksteren 24 mei. 
 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
volg de aankondigingen in de Rustverstoorder 

 
 

 
  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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Een welgemeend bedankje voor al onze 

begunstigers en adverteerders 
 
De redactie van de Rustverstoorder wil  namens het bestuur en 
leden van de KBO Zeelst  alle mensen, die de uitgave van ons 
boekje  mogelijk maken, heel hartelijk danken. 
Dank zij jullie gulle giften kunnen wij wat  extra´s doen voor onze 
leden bij de feestelijke bijeenkomsten. Ook een extra attentie  
voor onze  zieke mensen….. 
 
We hopen in het nieuwe jaar weer op jullie te kunnen rekenen. 
Samen met de REPROF die onze boekjes drukt, gaat ons dat 
zeker lukken ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beste wensen van KBO Zeelst ! 
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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 

 
 Paul Akkermans echtg. van Liesje Akkermans-Peeters 
Jan van Lieshout echtg. van Steffie van Lieshout-Tinnemans 
Theo van Brussel echtg.van Tonnie van Brussel- 
                                                                     der  Kinderen                                                                              

 
Namens het bestuur betuigen wij ons medeleven  aan de naaste 
familie. Sterkte toegewenst bij de verwerking van dit verlies. 

                  Bestuur en leden van KBO-Zeelst 
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Herdenking Zeelster 
bombardement 

Op 17 september 2014 is het op de 
kop af 70 jaar geleden dat Zeelst een 
geallieerd bombardement over zich 
heen kreeg.Het was een donderslag 
bij heldere hemel.  Op die inktzwarte 
zondag van 1944, die zo zonnig 
begint, wordt de zondagsrust tijdens 
de ‘leste mis’ wreed onderbroken 
Er  zijn 19 dodelijke slachtoffers te 
betreuren. 

Door contact met 
“Documentatiegroep Volkel” zijn er 
nieuwe feiten aan het licht gekomen.  

Deze documentatie  heeft geresulteerd in het boek 
 “een donderslag bij heldere hemel’.(helaas uitverkocht) 
 

De herdenking  Op 17 september 2014  
Om 18.00 uur begint een bijzondere kerkdienst in de St. 
Willibrorduskerk. Pastor Jenniskens gaat voor met medewerking 
van  het kerkkoor en het O.L. Vrouwengilde.  
Na de dienst is er een korte plechtigheid op het kerkhof, met 
onder meer het bijzondere moment van het neigen van de vlag, 
door het Gilde (Tinus Vogels).en het blazen van de Last Post 
door Sjef van Rooij .Daarna gaat een lange stoet naar het City 
Centrum. Daar volgt de onthulling van het monument in de vorm 
van een bliksemschicht genaamd  ‘een donderslag bij heldere 
hemel’ (maker Wil Dams). Daarna is er de perfecte afsluiting met 
een concert in de Schalm m.m.v. het Veldhovens Mannenkoor en 
harmonie L’Union Fraternelle.   De burgemeester ontvangt  het 
eerste boek uit handen van Jac van Lieshout van de 
projectgroep.  
Voor verdere informatie verwijzen wij naar  
www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl 

 
 

http://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/
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Opp Verslag kaarsenmuseum in Baarle Hertog 
 

Op 23 oktober gingen we met 54 personen naar het 

kaarsenmuseum. Eerst gingen we in “De Twee Leeuwen” lekkere 

koffie drinken met appelgebak en slagroom. 

Naast dit restaurant was het kaarsenmuseum. De gids stond al 

klaar om ons uitleg te geven. We zaten op oude kerkstoeltjes met 

een lage zit. De gids vertelde hoe Frits Spies zulke prachtige 

afbeeldingen kon maken met zo weinig gereedschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen waren ook  prachtig!. 

Ze was nog maar halfweg toen ze werd onderbroken door onze 

gids die al stond te wachten. Na een korte “wandeling” langs de 

vitrines gingen we de bus in voor een rondrit door de omgeving: 

de ene keer zaten we in België en de andere keer in Nederland. 

Op het gemeentehuis kon je zien hoe de grens door het gebouw 

liep. Ook waren er nog elektrische draden gespannen om de 

smokkelaars tegen te houden. Daar stond veel volt op. 
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Daarna hadden we een uur vrije tijd. We gingen langs de 

winkeltjes, naar een cafeetje voor een drankje.  

Om 17.45 u reden we de toeristische route door Poppel, Lage 

Mierde naar Casteren voor een lekker diner. Jammer dat het daar 

altijd zo koud is in die zaal. 

Om kwart voor negen waren we moe, maar voldaan weer terug in 

Zeelst.  

Mien van Grinsven 
****888******* 

De vroolijke  herder 
       
Ik zing u van de herder Jan 
Zoo blij als ik maar zingen kan. 
 
Hij zat op een heuvel, stil en goed, 
Met zijn dikke jas en zijn vilten hoed. 
Hij had een fluit, wat brood en een kan,  
een veldflesch vol, en hij heette Jan. 
Hij speelde op zijn fluit een vroolijk lied 
Zoo licht en vroolijk kan ik het niet. 

 
Hij lag op den heuvel, op den grond 
Dicht naast hem waakte zijn groote hond.  
Toen hij nog maar even geslapen had, 
ontwaakte hij - Wat een lied was dat ! 
Snel stond hij op - Waar kwam het vandaan? 
Zijn schapen kwamen rondom hem staan. 
Hij krabde verwonderd onder zijn hoed,  
want hij zag een ster zoo rood als bloed 

 
Een “Gloria in Excelsis” klonk 
Waar het engelenlicht hem tegenblonk. 
Hij groette zijn kudde, dier na dier, 
en zei: “Blijft stil, want ik ga van hier, 
Ik ga Jezus aanbidden, ik ga nu vlug 
 En morgenochtend ben ik weer terug. 
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     En hond, pas goed op ieder schaap, 
  dat het niet gestoord wordt in zijn slaap.” 

 
 
   Snel liep hij naar Bethlehem van den berg; 
   hij kreeg het warm, maar dat was niet erg, 
  Want hij vond dicht bij het dorp in het dal 
  Jezus, een Kind in een armen stal. 
 Hij geloofde bijna zijn oogen niet, 
 het was mooier nog dan het engelenlied. 
Hij zei: De engelen zongen zoo blij 
Dus al wat ik heb ik geef het vrij. 
 

 
Hier Jezus hebt U mijn fluit en mijn jas 
Mijn broek, mijn flesch en mijn herderstasch: 
Nu ga ik terug,- al weet ik niet hoe, 
Want ik moet weer vlug naar mijn schapen toe. 
Maria zei zacht: Dag, herder Jan 
En hij :”Als ik dat begrijpen kan! 
Hoe weet u mijn naam ? Maar het is al goed, 
dag, Jezuskind, dag, en slaap maar zoet. 
 
Hij danste terug en zong: “Wat een feest ! 
Ik ben bij Jezus te gast geweest ! 
Ik haal mijn vrienden allemaal, 
Wij vieren Christus´ geboortemaal.” 

 
                                 Toen kweelde Jan zijn hoogste lied; 

                         Zoo hoog en vroolijk kan ik het niet. 
      

 
 

                                            Gabriël Smit 
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hij  

Vaste activiteiten: 
 

 Koersbal op maandagmiddag va13.45 tot 16.00 uur  in het 
patronaat o.l.v. Geert en Jan. 

 Wandelen elke dinsdag  
        van 14.00 u tot 16.00 u.  
 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  
Vertrek om half 2 vanaf de H.Willibrorduskerk. 

 Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10.uur . 

 Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 in het Patronaat 

 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. 
 
 
 

Naastenliefde  voelt  gezond! 

tel:2341127
tel:2534786
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Verslag over de midweek naar Berg in de 

Oberpfalzer Jura 

 

Dag 1.In de vroege ochtend van 8 sept. gingen we op weg voor 

een midweek van de KBO Veldhoven. We reden eerst naar 

Velden voor een lekker kopje koffie met vlaai. De sfeer in de bus 

was prima. Eindelijk waren we in Berg. Na het toewijzen van de 

kamer en een lekker diner zat de eerste dag erop. 

 

Dag 2. We gingen naar de barokstad Eichstätt via het Altmühltal. 

Hier bezochten we de Dom. Vervolgens naar Weißenburg. We 

genoten van de vrije tijd voor een lunch en een wandeling door 

het mooie stadje. We bezochten op de terugweg nog de kerk 

`Maria Hilf`. Na het diner hadden we een bingoavond 

 

Dag 3.  We gingen naar de Befreiungshalle in Kehlheim. Dat 

monument ligt op de 120 m.hoge Michelsberg. In de hal staan 34 

beelden  van Siegesgöttinnen . Ze zijn 3 meter hoog. 

Daarna maakten we een boottocht naar Riedenburg. Helaas 

waren hier de winkels dicht maar in ieder geval was de kerk 

open.´s Avonds was er muziek en de stemming zat er met de 

polonaise goed in. 

 

Dag 4. We maakten een prachtige tocht naar Regensburg. We 

hadden een gids die uitleg gaf over de Romaanse Dom  

St. Pieter, een prachtige kerk en gezellige terrasjes. Terug in het 

hotel was er weer een bingo en er werd een groepsfoto gemaakt.  

Berg is een mooie plaats en heeft ook een mooi kerkje met een 

een prachtig onderhouden kerkhof:  “Er lag nog geen steentje 

verkeerd”!  
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Dag 5: De terugreis. We vertrokken in de stromende regen maar 

na een uur scheen de zon weer. We gingen allemaal voldaan 

naar huis. We hadden in Deurne een afscheidsdiner.  

 

Mensen die foto’s willen bekijken van deze reis: 

Ze staan op de website: KBO kring Veldhoven 

Rechtsonder : fotoalbum, midweek Berg (D) 

 

                                                                      Mien  van Grinsven 

         
 Het complete reisgezelschap: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mededeling: 
 
In verband met de kerstvakantie van “het Patronaat” zijn 
er hier van 20 dec. t/m 4 januari géén activiteiten 
mogelijk. 
Op 6 januari bent u welkom op de Nieuwjaarsreceptie! 
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Wandelprogramma t/m 8 mei. 2015  

 
* 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  

 STARTLOCATIE PAUZE ADRES  

 

2 

jan  

Kerkplein Oerle Geitenboerke  Zandoerle 

 

11 km 

9 

jan 

Party Centrum ’t Witven 

Veldhoven 

Het Klooster Waalre 12.2k

m 

16 

jan 

Parking Hoeve 

BiezenheuvelHoog 

Casteren 

Jacobushoeve Vessem 9.8 

km 

23 

jan 

Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

Hoeve De Nachtegaal Wintelre 10 km 

30 

jan 

Het oude kerkje 

Middelbeers 

Natuurrijk De Kempenzoom 9 km 

6 

febr 

Kinderboerderij De 

Hazenwinkel Veldhoven 

Geitenboerke Zandoerle 11,5 

km 

13 

febr 

Venbergse Watermolen 

Valkenswaard 

Cafe De Woeste Hoeve 

Borkel&Schaft 

12,5 

 km 

20 

febr 

Veldhoven Zoo Hoeve De Nachtegaal Wintelre 11 km 

27 

febr 

Atletiekbaan GVAC, 

Veldhoven 

Gemeenschapshuis De 

Leenhoef, Knegsel 

12 km 

6 

maa

rt 

Kerk Veldhoven Camping De Volmolen 10 km 

13 

maa

Kerkplein Oostelbeers Natuurrijk De Kempenzoom 11,8 

km 

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

20 

mrt 

Stationskoffiehuis Waalre Stayokay Valkenswaard 10,4 

km 

17 

mrt 

Kerk Steensel Motel Steensel 11, 5 

km 

3 

april 

Woonboulevard Ekkersrijt Joe Mann Palviljoen  Best 11,3 

km 

10 

april 

Tuincentrum “Life and 

Garden” Veldhoven 

Klooster, Waalre 12 km 

17 

april 

Tuincentrum Groenrijk Airport Eindhoven 11.4 

km 

24 

april 

Speeltuin De Klimbim Gemeenschapshuis Het Hazzo, 

Waalre 

 11,8 

km 

1 

mei 

Golden Tulip Jagershorst 

Leende 

Camping Heezerenbosch 15 km 

8 

mei 

Kapel de Heilige Eik 

Oirschot 

Café De Nachtegaal  Oirschot 10.9 

km   

 

 

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 
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Samen uit eten in 2014            € 14,- p.p. 

Donderdag  15  januari        Crème de la crème 
Donderdag 19 februari         Hof van Holland 
Dinsdag 17 maart                Witven 
Donderdag 16 april              Oude Garage 
Dinsdag 12 mei                    De Wok     
 
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. 

 
 
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.                      

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Kosten €26,80 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

tel:088%2023%2023%20300
http://www.regelzorg.nl/
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Jarig in december 
Nelly Alkemade(Holscher) 
Karin Arons 
Harry Bakkers 
Rosa Boeyen-Verhoeven 
Jan Castelijns 
Nelly de Veer-van Venrooy 
Jos van Delft 
Corry van Eijsden-Schoonderwoerd 
Annie Eliëns-Kuijpers 
Mevr. Faasen 
Toon van Gestel 
Wim Hölscher 
Nellie van Kemenade 
Gerrit Klomp 
Doortje Klomp-Lamers 
Toos van Lieshout-Hoeks 
Ben Litjens 
Leo Loijen 
Riky van Nostrum-
Coppelmans 
Cees van de Pas 
Louis Peperkamp 
Joke Scheepers-van Beers 
Ellen Slits 
Jan Smeijers 
Marian Somers-Brouwers 
Henk van Sonsbeek 
Doortje van Stiphout-Kivits 
Gonny Strijbosch-v.d. Langenberg 
Corry Tops 
Jan Tops 
Zus Tournier-Boogers 
Alda van de Ven-Coppelmans 
Toon Verleg 
Nellie Verwimp-Kreuger             Annie Weijmans   
Thea van der Weijden               Maria Wispelweij-van Rijckevorsel 
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Namens alle leden van 
de KBO Zeelst…van 
harte gefeliciteerd ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jo van de Schans-Senders 
 

 

Weten jullie wel dat ik op 
11 november 90 jaar 
geworden ben ? Zo zie je 
“bewegen houdt fit”…….. 
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Fitnesscentrum Artisport wil u hartelijk bedanken voor uw 
aanwezigheid op de themamiddag Senioren in 
beweging. 
Hopelijk heeft u tijdens deze middag 
voldoende informatie en motivatie 
gekregen om meer te bewegen!  
 
Senioren fitness Artisport: 
Maandag t/m vrijdag van 10.30 – 11.30 uur. 
Gezellig en verantwoord fitnessen onder begeleiding van een 
deskundige instructeur. 
 
Artisport heeft de volgende aanbieding voor U: 

1. 4 weken gratis deelname senioren fitness 

2. Bij inschrijving geen administratie kosten van € 20,-  

3. Aanbieding geld ook voor partner – familie of vriend. 

4. Onbeperkt fitness voor € 4,95 per week. 

5. Actie is geldig t/m 31 december 2014 

U kunt voor opmerkingen en vragen bellen naar nummer: 040 – 
202 94 91, of een mailtje sturen naar: info@artisport.nl 
Met vriendelijke groet, 
Bas Josiassen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@artisport.nl
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Themamiddag bij Artisport 
Met een kopje koffie of thee en een lekker stukje gevulde 
speculaas erbij werden wij met ca. 50 personen welkom geheten 
bij sportschool  Artisport in Zeelst. 
Een prachtig nieuw, gezellig en modern sportcomplex  voor  jong 
en oud. Voor  iedereen  die  wat extra  wil bewegen en in 
beweging wil  blijven, dus ook voor ons KBO-ers. 
Boven in de spiegelzaal werden wij op een prettige wijze 
geïnformeerd door Bas Josiassen. 
Waarom is bewegen voor  ons ouderen zo belangrijk? 
We moeten blijven bewegen: 

 ieder op zijn eigen manier  en eigen tempo 

 mensen moeten uit hun isolement komen 

  sociaal actief zijn:door samen met anderen te bewegen ga je 
je automatisch fitter te voelen. 

Na dit  informatieve gedeelte  en nog een kopje koffie, werden we 
in 3 groepen verdeeld  en gingen we per groep met een eigen 
instructeur aan de slag. 
Rek- en strekoefeningen met de bal, staan op één been en  
zittend. 
Daarna op de fiets, cardiotraining, snel of langzaam, helling op of 
helling af. Wat heb ik getranspireerd. 
Dan nog wat apparaten met  spierversterkende  oefeningen, voor 
rug, buik, billen, en bovenbenen. Het was een waar geploeter ! 
Ook nog even allemaal op de foto. 
Ik denk dat veel mensen toch genoten hebben van deze middag. 
Een beetje gevoeld en ervaren hebben, wat een sportschool wel 
of niet voor jou kan betekenen. Het kan een hulp zijn  om je 
lichaam en je conditie een beetje op peil te houden, ook al heb je 
beperkingen ( die hebben we misschien allemaal wel een beetje)  
Fijn dat we deze middag hebben mogen zien en proeven hoe het 
er toch  aan toe gaat in een sportschool. 
Bedankt Artisport !Het was prima voorbereid en georganiseerd. 
Misschien wel tot in de sportschool! 
 
Anneke van Riel 
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Iets met sneeuw graag…….. 
 
Door de telefoon klinkt een vlotte vrouwenstem :”Kunt u me aan 
een kerstverhaal helpen ?” Ik denk een ogenblik na en zeg: 
”Ja, misschien heb ik wel iets !” 
“Waar gaat het over”? klinkt het opgewekt.  
“Over een stel jongeren, vluchtelingen eigenlijk. De vrouw is in 
verwachting” 
. “Leuk, dat vinden onze patiënten vast leuk”, schalt het door de 
lijn. “De bevalling vond plaats in een bouwval zonder familie 
erbij”. 
 “Wat romantisch, hoe verzinnen ze het”, kreeg ik als antwoord. 
“De enige kraamvisite bestond uit zwervers”.  
“Hoe loopt het af”?. Haar stem begon ongeduldig te worden….. 
 “Het mag niet te lang duren”. 
 “Nee, dit was het eigenlijk wel”. 
 “Jammer, zit er nou geen clou in”?. 
 “Nou ja, de clou is eigenlijk dat dat kindje God was” ! 
 “Nou nee daar kan ik niks mee. Hebt u niks anders. Iets met 
sneeuw of zo”? 
 “Nee vandaag heb ik niks anders….. Geen ander verhaal, geen 
sneeuw, wel God !” 
                                                                   Uit een huis vol verhalen van 

               Rene Hornikx 
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Opening jeu de boules banen 
 

Op donderdag 30 oktober was de officiële opening van de jeu de 
boules banen in de tuin van Huize Sele door de Lieke Lauwers 
en  Mien van Grinsven.   
Onze twintig deelnemers van de KBO, het bestuur  en 
belangstellenden waren aanwezig. De bewoners kwamen kijken 
wat er toch te doen was in hun mooie tuin. 
Lieke deed met Mien een wedstrijdje wie als eerste 3 punten had, 
en wat denk je….  Lieke gooide het in een beurt uit. Daarna werd 
haar een  mooie bos bloemen  namens de KBO aangeboden. 
Ze moest wel winnen want zij had instructies gekregen van onze 
jeu de boules spelleider Harry Bakkers. 
In de pauze werd er koffie en thee aangeboden door Lieke 
namen Huize Sele en de KBO bood een lekkere koek aan. 
De aanwezige bewoners werden ook  getrakteerd.  
Wij danken  namens alle leden van de KBO voor de geweldige 
inzet van RSZK , in het bijzonder Lieke Lauwers.  
Ook Kees van der Aa en Harry Bakkers: namens ons allen 
hartelijk bedankt !  
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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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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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          Programma 2015 

 
De Stabat Materconcerten vinden plaats in de Sint Petrus 

Basiliek in Oirschot op: 
 

Vrijdag    20 maart : aanvang 20.30 uur 
Zaterdag 21 maart : aanvang 16.00 uur 
Zondag   22 maart : aanvang 14.30 uur 
Voor de concerten in 2015 is een geheel Nederlands programma 
samengesteld. 
Uitgevoerd wordt: de liederencyclus voor sopraan en strijkers 
Miroir de Peine – van de hand van Hendrik Andriessen en  de 
Stabat Matercomposities van drie van diens bekendste 
leerlingen: Jan Mul ,Herman Strategier en Albert de Klerk . 
 
Uitvoerenden zijn dit jaar opnieuw de Philharmonie 
Zuidnederland, het Brabant Koor en de solisten Annelies van 
Gramberen (sopraan), Carina Vinke (alt) en Falco vanLoon 
(tenor).  
Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjan Tien. 
 
Op zaterdag 21 maart 2015 is er, exclusief voor de leden van 
KBO Brabant, een uitvoering. Er komt hierover nog nadere 
informatie in de ONS.vanhet S 
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De Kring van de KBO afdelingen in Veldhoven 
& 

de organisatie van Écht Veldhovenz. ON ICE 
nodigen u uit op 

 
dinsdagmiddag 

9 december 2014 
 

In het paviljoen van 
Écht Veldhovenz ON ICE 

m.m.v. 
Zanggroep 

BOEREMOESKE 
Uit Eindhoven 

 
De entree is € 3.00 

 
U bent allen welkom van 14.30 tot 17.00 uur, 
en wordt ontvangen met koffie en iets lekkers. 

De tent is lekker verwarmd en in een gezellige wintersfeer 
ingericht. 

Tot ziens op 9 december op de Plaatse in Veldhoven-dorp 

KBO 

Kring  
Veldh
oven 

KBO 

Kring  
Veldh
oven 
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Voor de kleintjes……. 
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REPROF 
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Deelnameformulier voor Kerstviering 
donderdag 18 december 2014 

KBO lidnummer(s) 35500.......                              
35500....... 

 

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

E mail adres:  

Bijzonderheden:  

Dieet: zo ja welk  

Bijdrage: € 7,50 p.p. 

Aanmelden via deze strook voor 8 december 2014 in te 
leveren bij een van de bestuursleden 
De bijdrage wordt automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 

 


