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Voorwoord van het bestuur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De tijd gaat zo snel. We hebben de jaarvergadering al weer 
achter de rug. Er dienen zich al weer nieuwe activiteiten aan 
zoals fietsen op vrijdagmiddag. We starten weer op 17 april. 
Mensen die mee willen fietsen moeten om 13.30 uur aanwezig 
zijn op het kerkplein van H. Willibrordus.  De afstand die we 
fietsen ligt tussen 35 en 40 kilometer. De snelheid ca 15 km p/u. 
Kijk je banden en de remmen van je fiets even na. Na een lange 
rustpauze kunnen je banden  poreus zijn geworden. Bij regen 
vertrekken we niet. We pauzeren tweemaal voor koffie of thee of 
iets fris. 
Er staan weer leuke reisjes op het programma.  
Jeu de boules loopt goed. We gaan zelfs kijken  of er een derde 
baan kan worden geopend. 
 Inloop op dinsdagmiddag voor onze nijvere handwerksters en op 
vrijdagmiddag kaarten en sjoelen etc. lopen uitstekend.  
We zijn nu al aan het denken aan verdere uitbreiding van 
activiteiten. Er zijn wel suggesties gedaan,( denk b.v. aan: 
biljarten voor dames en bridgen) .maar er zijn nog geen namen 
genoemd van mensen die de kar willen trekken van deze nieuwe 
activiteiten. Voelt u zich geroepen?....meldt u zich dan bij het 
bestuur. Dus wij wachten nog op verdere invulling. 
 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
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KBO-jaarvergadering 2014 – 
verslag 12 maart 2015 –Patronaat. 

 
1. Opening, aanwezig 80 leden. 
Voorz. Jan Egelmeers heet iedereen welkom en maakt melding 
van berichten van verhindering: Ben Lamers, Tiny Schellekens, 
Corry Coolegem en Kees van der Aa. Helaas laat de microfoon 
het afweten. 
KBO-Zeelst heeft een vruchtbaar 2014 achter de rug. Er zijn 
enkele nieuwe activiteiten opgestart en deze zijn goed 
aangeslagen. Vijftig  nieuwe leden hebben zich in 2014 
aangemeld.  
Daarna werden de namen genoemd van de 20 leden die ons 
door overlijden ontvallen zijn dit afgelopen jaar en werd een korte 
stilte ter herinnering gehouden. 
We spannen ons speciaal in om mensen bekend te maken met 
de nieuwe regels van de WMO. Er is de benoeming van een 
cliëntondersteuner (Ben Lamers). Er is grote opkomst bij de 
themamiddag en we doen een oproep voor meer vrijwilligers.  
Ter herinnering: Mien van Grinsven heeft voor haar jarenlange 
inzet voor KBO en parochie op Koningsdag een koninklijke 
onderscheiding ontvangen; applaus ! 
2. Mededelingen 
7 mei as. gaat onze afdeling op bedevaart naar Meerveldhoven; 
nadere mededelingen volgen nog. De voorziene activiteit ook op 
7 mei vervalt dan en wordt verplaatst : 21 mei naar Urk. 
3 De vergadering heeft geen voorstellen tot wijziging van de 
agenda. 
4. Vaststellen verslag van jaarvergadering 2013 op 13 maart 
2014: goedgekeurd. 
5. Jaarverslag 2014 van de secretaris: vanwege ziekte van Kees 
van der Aa wordt dit gepresenteerd door Jos van Delft. Met 
behulp van een beamer geeft Jos een totaal overzicht van:  
a. Voorlichting middels themabijeenkomsten, Rustverstoorder en 
ONS alsmede over de website KBO. 
b. Belangenbehartiging zowel individueel als collectief 
c. Verloop ledenbestand met 426 leden per 31 december 2014 
d. Bestuur en diverse vergaderingen het hele jaar door we krijgen  
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toelichting daarbij 
e. Nieuw in 2014: Promotiestand op Zilst Mert en bij opening 
inloop Sele 
f. Overzicht alle activiteiten door het jaar en de wekelijkse 
activiteiten. 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag en wordt bij acclamatie 
goedgekeurd. 
6. Financieel verslag 2014 door penningmeester Jos Toussaint 
met dank aan Geert Coppelmans voor overdracht en dank aan 2e 
penningmeester. Cees van den Berk.  
Het jaar 2014 is positief geëindigd met resultaat van € 1856 en 
vermogen van € 7658. Met minder geld wordt er meer gedaan. 
De kosten worden iets anders en direct toebedeeld aan de 
activiteiten. Er wordt in 2015 steeds meer via incasso betaald en 
dit willen we ook gaan doen voor de eigen lotto. Dat voorkomt 
gesleep met geld. Voor 2016 zal na jaren de contributie toch 
verhoogd gaan worden. Vraag over vermogen: het eigen 
vermogen is tevens een buffer. De subsidie van de gemeente, 
die bezuinigt en voorwaarden stelt, staat onder druk en ook voor 
nieuwe activiteiten is er geld nodig. 
7. Verslag kascontrolecommissie wordt door Martin Spiegels 
gepresenteerd. De commissie is tevreden over 2014 met wat de 
bescheiden laten zien. Het controleverslag is ondertekend en de 
penningmeester wordt decharge verleend.   
8.Voor de nieuwe kascontrolecommissie 2015 worden Martin 
Spiegels en J. van den Eertwegh benoemd. 
9. Verkiezing bestuursleden. 
Er zijn geen tegenkandidaten voor de aftredende leden en 
daarom worden Mien van Grinsven en Kees van der Aa herkozen 
voor een nieuwe periode. Dit wordt met applaus bevestigd door 
de vergadering. 
10. Vooruitblik 2015 
Het bestuur doet een inventarisatie voor “wat er bij te doen” en 
heeft graag suggesties van iedereen. En tevens nieuwe 
vrijwilligers die dan die nieuwe activiteiten mee gaan opstarten. 
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom; iedereen krijgt hiervoor 
een aanmeldingsformulier om nieuwe leden te werven en kans te 
maken op een aanbrengprijs in december. Een idee is om een 
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wandelgroep voor de korte afstand tot 5 km. op te starten; naast 
de lange afstanden op vrijdag en de dinsdagmiddaggroep. Het 
bestuur wil ideeën oppikken en activiteiten faciliteren, dus kom 
met suggesties voor binnen en buiten. 
11. Rondvraag 
Allereerst worden Rieky van Nostrum en Mien van Grinsven in de 
bloemetjes gezet, een oorkonde en beeldje aangeboden als 
bedankje vanwege al jarenlange inzet als bode. 
Nelly de Veer: bedankt het hele bestuur voor inzet: applaus 
Leo Loyen: waarom teruggang? Is dit onderzocht? Teruggang 
nog niet echt zichtbaar wel aandacht om het ledenaantal. 
Kees vd Aa: belangenbehartiging op individuele niveau wordt 
steeds belangrijker. Extra toelichting door Mieke van Lisdonk 
(Seniorenraad) over WMO in de gemeente, met directe 
aanspreekpunten en werk in elke wijk. Dit wordt steeds 
belangrijker: maak er zelf gebruik van.  
Soldaat van Oranje: eerst inventarisatie; dit ivm vooraf kopen van 
kaartjes. Waarschijnlijk september. 
12. Sluiting door de voorzitter met dank aan opkomst en inbreng 
van de leden en daarna vertoning van de film over Zeelst 1978-
1982 van Zeelst-schrijft-geschiedenis en als toegift beelden over 
en rondom de boerderij. Dit onder het genot van een drankje en 
een hapje. 

 
 
 
 
 
 
Dit verslag is gemaakt door 
Hans van Hak waarvoor wij 

hem hartelijk bedanken ! 
 

 
 

 
 



6 

 

         

 

 
  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  
 

 
 

Wist u dat…. 
 
 Onze voorzitter Jan Egelmeers 

en zijn vrouw Wil op 11 mei  
50 jaar zijn getrouwd. Wij 
wensen hen samen nog vele 
fijne jaren toe. 

 Er binnenkort vanwege veel 
belangstelling een nieuwe  
jeu de boules baan wordt 
aangelegd bij huize Sele. 

 De KBO Meerveldhoven op 7 mei 60 jaar bestaat. De 
eucharistieviering van de Kringbedevaart staat in het teken 
van dit feest. 

 “Houdoe”  nog steeds het mooiste Brabantse woord is.  
 

 

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

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

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

 
Johan Kroese weduwnaar van Stien Kroese van de Goor 

In liefde verbonden met Lucy van Helvoirt 
 

 
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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Koersbaltoernooi  op 19 maart 2015 van KBO Kring  
Veldhoven 

  
Gastheer was dit keer Heikant / Kelen. Omdat de zaal in ons 
thuishonk in Atalanta niet geschikt was ,en de sporthal te groot 
en niet gezellig werd het gehouden in de Ligt . 
Om 9.30 uur waren de eerste deelnemers al binnen. De koffie of 
thee stond al klaar voor de gasten . 
De wedstrijden werden op 3 matten gespeeld en 72 deelnemers 
zaten rond de matten. Iedere afdeling had zijn eigen plek . 
Het geheel was georganiseerd door Willy Ivits en de beheerder 
Jan Tittel. 
De drie scheidsrechters waren Harry v/d Ven ,Willy Ivits en Jan 
Brouwer. 
‘s Middags was er weer een goed verzorgde lunch met lekkere 
zelfgemaakte groentensoep . 
Rond 4 uur waren de wedstrijden afgelopen en gingen de 
winnaars van elke mat spelen voor de wisselbeker. Die werd  
weer gewonnen door .Gerrie en Jan Lenting van Heikant / Kelen 
Winnaars: 
Mat rood   1 Henk en Riek Willems   26 punten  
                 2 Ria v Elderen Kitty Ivits 24 punten 
                   Poedel prijs  Nel v/d Zanden Lena v Boekel 7 punten 
Mat zwart 1 Jan en Gerrie Lenting 24 punten 
                 2 Reina Raaymakers en Joop Mans 23 punten 
                    Poedel prijs Riek Stevens en Wies Jongsma 10 pt. 
Mat blauw 1Nellie Verkuilen en Henk Verstegen 42 punten 
                  2 Mia Honings en Koos Sleddens  30 punten 
                  Poedel prijs Rieky v Uitregt en Lena Sanders 6 pt. 
Het was weer een geslaagd toernooi dank zij de goede 
verzorging in de Ligt 
Jan en vrijwilligers bedankt namens ons allen. 
En tot volgend jaar in de Ligt ?  
 
Groeten van de Organisatoren.                
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Activiteitenkalender 2015 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

21 mei do Voorjaarsreis 

18 juni do Muziek/Voordracht  

23 juli do Zomerexcursie 

30 aug.t/m 3 sept. Meerdaagse reis 

15 oktober do Najaarsexcursie 

21 oktober  wo “Soldaat van Oranje” 

29 oktober do Themamiddag najaar  

19 november do Bijeenkomst nieuwe leden 

17 december do Kerstviering 

 
 
Hemelvaart:    14 mei 
Pinksteren:   24 mei 

 
Vakantie:   
 Zomer 18/7- 30/8 Bouwvak 28/7-15/8  
Herfst  24//10-1/11 Kerst 19/12-3/1 
 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 

 
 
Waarmee kun je bij onze 
Cliëntondersteuner terecht ?  
Als u informatie wilt of een gesprek moet 
aangaan met de gemeente of zorginstelling 
over welk onderwerp dan ook, dan kunt u de 
heer Ben Lamers vragen u hierbij te 
ondersteunen.  
Hij wil met u meegaan als gesprekspartner.  
U kunt contact met hem opnemen via 
 tel: 2533621. 
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Vaste activiteiten: 
 

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

 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! 

 
Belangrijke oproep !!! 
Voor de muziek-en 
voordrachtmiddag van 18 juni 
doen wij een beroep op onze 
leden. 
Kent u een mooi/leuk/stout 
vrolijk gedicht  en/of lied of 
voordracht meldt u aan bij een 

                                                     van onze bestuursleden.  
Wij willen er een leuke /gezellige middag van maken. 

tel:2341127
tel:2534786
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Wandelprogramma t/m 8 mei. 2015  

 
* We vertrekken om 09.00 u         
** U wandelt mee op eigen risico 
 Voor informatie:  
Ad Schoofs tl.:   06-11582290                                       
 Kees van der Aa tl.  06-51108056 
 Email: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl  
Tel: 2537881 
 

 STARTLOCATIE PAUZE ADRES  
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mei  

Kapel De Heilige Eik 

Oirschot 

Cafe de Nachtegaal 

Oirschot 

 

10,9 km 

15 

mei 

Parking Groot Meer 

Wintelre/Vessem 

Jacobushoeve Vessem 11 km 

22 

mei 

Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

10,2 km 

29 

mei 

Hut van Mie Pils Aalst-

Waalre 

Café Boerderij  

“stal van Meijl” 

Kreijl 40 Heeze 

11,7 km 

5 

juni 

Parking Camping Ter 

Spegelt te Eersel 

“De oude Belg” Witrijt 10.8 km 

12 

juni 

Parking aan de 

Broekhovenseweg te 

Riethoven 

Horecagelegenheid te 

Westerhoven 

12,4 km 

19 

juni 

Kerk Hoogeloon  Kruidenlucht Casteren  

11 km 

26 

juni 

Veldhoven Zoo Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

11 km 

3 

juli 

Westelbeers  Kapel In den Bockenreijder 

Esbeek 

12,7 km 

10 

juli 

Kinderboerderij De 

Hazenwinkel 

Het Geiteboerke te 

Zandoerle 

11,5 km 

17 

juli 

Kerk Boskant Horeca Centrum Sint 

Oedenrode 

10,5 km 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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24 

juli 

Centrum Oirschot 

(Princehof) 

De Bollen  Oirschot 10,7km 

31 

juli 

Kerk Wintelre Horeca in Vessem 12,9 km 

7 

aug 

Het Geiteboerke te 

Zandoerle 

Het Geiteboerke te 

Zandoerle 

10,3 km 

14 

aug 

Hotel de Tipmast Bladel De Brandtoren te 

Reusel 

12,2 km 

21 

aug 

Kerk Zesgehuchten 

 (Hoog Geldrop) 

Waalre Hut van Mie 

Pils 

11 km 

28 

aug 

Bruggerhuizen 

Leende/Valkenswaard 

Achelse Kluis 13.6 km 

4 

sept 

In den Bockenreijder Esbeek In den Bockenreijder 

Esbeek 

10 km 

11 

sept 

Parking Hoeve Biestheuvel  

 Hoog Casteren 

Jacobus Hoeven 

Vessem 

9,8  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 % 

Hedo computers Burg.van Hoofflaan  benodigdheden       5% 

                               3 jaar garantie op  computers             2 ½ % 

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

Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat   15% bruto-prijs 

.       
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Vrijdag de dertiende!! (door de wandelaar Jos van Delft) 
 
Gehoord, gezien en beleefd op vrijdag 13 maart. al wandelend 
met een fanatieke groep van 20 deelnemende KBO  leden.  
De vertrekplaats was deze keer vanaf de kerk in Oostelbeers met 
het  vooruitzicht van 12 km lopen. 
Prachtig wandelweer mooie tocht uitgezet door een van onze 
vrijwilligers Harry Bakkers, Wim Bazelmans, Ad Schoofs en/ of 
Kees van der Aa. We liepen  in het achterland van Oostelbeers 
en Middelbeers door de bossen en langs de riviertjes van de  
Grote en Kleine Beerse. Harry had deze keer een prachtige 
pauzeplaats gevonden bij Camping “Natuurrijk De Kempenzoom” 
De locatie ligt aan de Kuikseindseweg 31 in Middelbeers .  
(5091 TC, telefoon 013-5141291).  
Ook lekkere koffie met appelgebak en slagroom voor € 3,00. 
Iets voor onze fietsclub om er ook eens  aan te leggen?  
Het wandelen gaat niet alleen op verharde wegen, maar met 
goed weer over de bospaden en dreven. 
En als je door de bossen gaat is het opletten voor oneffenheden 
en boomstronken. Zo ook deze morgen! 
In de bossen vielen ze met bosjes.  
Eerst Dimph Verberne op een smal pad langs de 
kleine Beerse, nog net niet in het water, dus het 
was goed uitgevallen.  
[Dimph volgende keer je zwemvest mee nemen!]  
Een minuut later Piet van Gestel over een 
bovengrondse boomwortel die er al langer lag en 
dat wist Piet nog niet .  
Ook deze keer was het goed afgelopen. Het zijn 
ook niet de jongsten meer maar toch knap dat ze 
iedere week er weer bij zijn. Harry, Ad, Wim en 
Kees zijn nog in beraad of we in het vervolg een 
aantal rollators mee zullen  nemen.  
Als je ook eens zin hebt om mee te lopen ( met of zonder 
rollator…red.), gewoon aansluiten en meelopen met deze 
gezellige groep KBO ers. 
Zie wandelschema 3de editie 2015 van deze Rustverstoorder. 
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Jarig in mei 
Ton van Acken 
Jan van Agt 
Simon van Baalen 
Rieky Bakermans 
Riek van Barschot 
Henny van den Berk-van Beuningen 
Jaques van den Boom 
Jan Broekman 
Tonnie van Brussel-der kinderen 
Truus Brust 
Geert Coppelmans 
Annie Daniëls-Vervest 
Corrie van Engelen-Lewis 
Ben van Glabbeek  
Mevr. de Groot-Driessen 
Ans van den Heuvel 
Harrie Kox 
Annie van Laarhoven 
Thero Laurenssen 
Franca de Lepper-van de Reek 
Maria Liebrechts-van Hout 
Frans Lijten 
Rein van Lisdonk 
Peter Lucassen 
Corrie van den Mierden-de Lepper 
Phil Nas 
Jaan van Oorschot- van de Graaf 
Cees Oostdijk 
Ed de Roo 
Dora Roubos-Hart 
Ad Schoofs 
Toos Smits-Verhoeven 
Truus Soetens-van Delft 
Mies van Tatenhove-de Poorter 
Sjaak van Trier 
Wies Verberne 
Wim Versantvoort               Mia van de Vorst-Sloots 
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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 
Liesje D’Hooghe-Faassen 
Frans van Ekert 
Kees Geven 
Annie Geven-van Lieshout 
Tonnie van Hees-van de Ven 
Hennie van der Heijden-de Wit 
Marijke van Houten-Zweping 
Riet Jansen 
Harry Jonkers 
Bertha van Laarhoven-Coppelmans 
André Lapré 
Mieke van Lisdonk-Jacobs 
Annie van Lith-van 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 
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Samen uit eten in 2015            € 14,- p.p. 

 
Dinsdag 12 mei                    De Wok 

Donderdag 18 juni     Crème de la crème 

Dinsdag 14 juli                      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. 

 
 
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/


17 

 

 
        

 
               

 
Hoe  bepalen we  het winnende getal ? 

 
Ons winnende lottogetal is het laatste getal dat getrokken wordt. 

De trekking is op zaterdagavond rond  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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Stichting Dodenherdenking nodigt u uit 

op 4 mei. 
 

Speciale aandacht gaat uit naar de Veldhovense 
burgers en militairen die in het belang van het Koninkrijk of 
tijdens vredesmissies zijn gevallen. 
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei 
onderstaande activiteiten:. 
 

 Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 u in de H. Caeciliakerk 
Hieraan wordt  ook medewerking verleend door de basisschool  
Op Dreef, Amnesty International, Ad Broeksteeg, Ambassade van 
Vrede en de gezamenlijke Kerken. 
Na afloop van deze bijeenkomst gaan de aanwezigen in optocht, 
voorafgegaan door het Veldhovens Muziekkorps en de 
gildebroeders van het Gilde St. Caecilia, naar het  Klokmonument 
aan de Kleine Dreef. 

 Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00 uur 

Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte in acht 
genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het 
Wilhelmus en houdt burgemeester J. Mikkers een toespraak. 
Hierna volgt de kranslegging  

 Herdenkingsconcert in de H. Caeciliakerk om 21.00 uur 
door Veldhovens Mannenkoor o.l.v. Nadia Loenders en 
J.Muijsenberg-van Loon aan de piano. (gratis toegang) 

 

 
Tot ziens op maandag 4 mei 2015. 

Relevante informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven treft 
u aan op onze website http://www.dodenherdenkingveldhoven.nl. 

 

 

http://www.dodenherdenkingveldhoven.nl/
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Info dagreis “Soldaat van Oranje” 
 

Vertrek touringcar bij huize Sele om 13.00 uur 
Rond 14.30 aankomst in het centrum van Leiden. De rest van de 
middag kunt u uw tijd vrij besteden (museumbezoek ? winkelen ?  
rondwandeling ?) 
Uiteraard bent u in de gelegenheid ergens een hapje te eten 
voordat de voorstelling begint.(niet inbegrepen).De bus brengt u 
aan het eind van de middag naar het theater. De musical begint om 
20.00 uur. Direct na afloop vertrekt de bus weer naar Zeelst 
 
De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de 
verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema. Aan het begin van de oorlog 
ontsnapt Erik naar Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar 
Nederland smokkelt. en als piloot betrokken is bij bombardementen 
op Duitsland. Hij wordt adjudant van Koningin Wilhelmina en 
ontvangt al tijdens de oorlog de Militaire Willemsorde. 
 

Prijs € 102,50 p.p. 
Inbegrepen:: 

 Vervoer per luxe touringcar (bar, 
toilet en dvd) 

 Genummerde zitplaats 

 Enkele uurtjes vrij in Leiden 

 Voorstelling van de musical Soldaat 
van Oranje. 

 SGR en ANVR garanties. 

 
 

 
 
 

Inschrijfformulier achter in dit boekje. In te leveren vóór 1 mei ! 
Denk eraan ….vol is vol !!!! 
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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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De regionale stichting Zorgcentra “de Kempen” heeft onlangs de 
ledenservice  “Voor Elkaar”opgericht. Dat houdt in dat u lid kunt 
worden ( KBO leden € 4,95 per jaar) van deze organisatie. Voor 

informatie kunt u contact opnemen met  de service desk  (088 
2457795) of via info@rszkvoorelkaar.nl  
Voor elkaar is voor iedereen bedoeld. Jong of oud, allochtoon of 
autochtoon, groot of klein, gehandicapt of geen beperkingen. 
Voor iedereen zit er wel iets bij.  
Als lid ontvangt u na uw aanmelding de “voor elkaar” ledenpas 
Op vertoon van deze pas kunt u profiteren van de aanbiedingen 
van onze partners. 
 
Zo houden ergotherapeuten en logopedisten van RSZK  2 keer 
per maand een gratis inloopspreekuur. In huize Sele  is dit van 
start gegaan op 20 april 
( in de kleine vergaderzaal) .  
Logopedie: 
Heeft u door ziekte problemen bij het spreken, ervaart u kauw –of 
slikproblwemen. Heeft u moeite met taal uw stem of uw gehoor.  
Naar aanleiding van uw hulpvraag onderzoekt de logopedist de 
mogelijkheden en meest geschikte oplossing voor u. 
Ergotherapie 
Heeft u problemen met het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten de ergotherapeuten ondersteunen u met advies en/of 
trainingen bij het aanvragen van voorzieningen (denk aan 
scootmobiel, rolstoelen, hoog/laag bedden, rijden met een 
scootmobiel etc. 
 
Bent u niet in de gelegenheid het inloopspreekuur te 
bezoeken ? Een afspraak maken kan ook via 0497 331700 
 
In de volgende Rustverstoorder komen we hier nog op 
terug.!!     De redactie. 

 

http://www.lsp-voorelkaar.nl/
mailto:info@rszkvoorelkaar.nl
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Wandelen KBO 
 samen met  bewoners van 

huize Sele 
Sinds ruim een jaar bestaat er bij de 
KBO een club van leden die iedere 
vrijdagmorgen samen gaan lopen (ik 
zeg niet wandelen) Zij lopen zo tussen 
de 10 en 15 km per keer met een 
pauze halverwege. Het tempo is 
ongeveer 5 km per uur.  
Nu zijn er bij onze KBO ook mensen 
die de afstand te ver en het tempo te 
hoog vinden. Nu bestaat er bij huize 
Sele een wandelgroep die twee keer 
per maand op dinsdagmiddag maar een kleine afstand loopt. Van 
huize Sele naar het Slot, (bij mooi weer wordt daar even 
gepauzeerd) en dan met een boog weer terug naar huize Sele. 
Misschien zijn er bij onze KBO ook mensen die zo’n wandeling 
op dinsdagmiddag wel fijn vinden. Zij mogen zich aansluiten bij 
deze reeds bestaande groep. Zij zijn van harte welkom. Loopt u 
met een rollator dan is dat geen bezwaar. 
De groep vertrekt om half 3. Na afloop is er nog een kopje koffie 
of thee in de gemeenschapsruimte. Bij slecht weer wordt er niet 
gewandeld maar worden er in de gemeenschapsruimte spelletjes 
gedaan of lekker gekletst. 
 
Tevens doen we een oproep voor mensen van onze KBO die 
nog goed ter been zijn en die bereid zijn een bewoner van 
huize Sele op dinsdagmiddag met de rolstoel te duwen. De 
bestaande groep komt enkele “duwers” tekort !!! 
 
Wilt u meedoen/helpen neem dan contact op met  
Mien van Grinsven Sele 4 tel: 2547136 
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Extra bericht !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
Berichten doorsturen per email gaat snel en je kunt door één druk 
op de knop heel wat mensen bereiken. Het bestuur wil graag ook 
gebruik gaan maken van berichtgeving per email. Dat wil niet 
zeggen dat er geen gedrukte berichten meer worden 
doorgegeven. Ook de Rustverstoorder waar ook alle 
mededelingen in staan blijft gewoon bestaan.  
Het komt wel eens voor dat er een bericht binnenkomt net nadat 
de Rustverstoorder naar de drukker is. Vaak maken we dan 
gebruik van een extra flyer bij de ONS. Is ook de ONS al bezorgd 
dan hebben we een probleem. In de verschillende groepen wordt 
het bericht dan wel mondeling doorgegeven maar iedereen 
bereiken is dan onmogelijk. Ook een extra herinnering vlak voor 
een activiteit behoort tot de mogelijkheden. 
Nu zou het bestuur het fijn vinden dat u uw emailadres als het bij 
ons nog niet bekend is doorgeeft aan de ledenadministratie van 
onze KBO. U kunt er zeker van zijn dat we het alleen voor onze 
mededelingen gebruiken. 
Als u een email stuurt aan : ledenadm.kbozeelst@hotmail.com  
dan heeft Cees van den Berk  vanzelf 
uw emailadres.  
Dat vergemakkelijkt de berichtgeving. 
Heeft u geen email ook niet erg ! 
 
Misschien kunt u iemand vragen die 
wel email heeft om de berichten van 
de KBO door te geven. 
 
Heel hartelijk dank voor uw 
medewerking.!! 

 

mailto:ledenadm.kbozeelst@hotmail.com
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Gedicht van Annie M.G. Schmidt 

 
 

Ik ben nog fit van lijf en verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en knie. 
Als ik mij buk, is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, 
Maar ik ben nog fantastisch goed…zo op het oog. 
 
Met de steunzolen die ik heb gekregen, 
Loop ik weer langs  ‘s Heerens wegen, 
Kom ik in de winkels en ook weer op het plein. 
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 
En over vroeger te kunnen dromen. 
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was 
En ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. 
Ook heb ik wat last met mijn ogen  
En mijn rug raakt meer en meer gebogen. 
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. 
Maar ik ben nog fantastisch ….zo op het oog. 
 
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, 
Als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij. 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, 
En ik kende geen moeheid , zo het scheen… 
Nu ik ouder word draag ik vaak blauw, grijs of zwart 
En ik loop heel langzaam , vanwege mijn hart. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog 
U bent nog fantastisch…..zo op ’t oog. 
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Mijn tanden liggen in een glas, 
Mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas, 
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. 
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.  
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog, 
U bent nog fantastisch goed….zo op het oog. 
 
En  ‘s morgens als ik ben opgestaan 
En eerst de afwas heb gedaan, 
Lees ik het laatste nieuws in de krant. 
Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van 
alles 
Eerst geef ik de planten water, 
De kamer stoffen doe ik later. 
Wel gaat alles wat traag 
Heb na het eten wat last van mijn maag…. 
Maar ik wil niet zeuren, want ‘t mag, 
Dat is heel gewoon op je ouwe dag. 
Aanvaard het rustig zei de psycholoog… 
U bent nog fantastisch goed….zo op het oog… 
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Ontdek Urk  met KBO Zeelst ! 
                    

We gaan een dagje naar Urk. 
We vertrekken om 9.30 u. bij Huize Sele.  
We rijden rechtstreeks naar Urk. 
 
Rond  11.15 uur komen we aan bij het voormalige eiland en 
worden ontvangen met koffie of thee met gebak. Daarna  gaan 
we onder begeleiding van een gids Urk te voet verkennen 
* tijdens een zgn. Ginkiestocht . een wandeling door de wirwar 
van steegjes en straatjes (ginkies) van het oude pittoreske  
centrum en langs  de vele bezienswaardigheden van Urk .  
U ontdekt  zo heel veel van Urk.  Onderweg zijn voldoende 
bankjes om te rusten. 
* mensen die moeilijk ter been zijn zouden naar het museum 
kunnen gaan waar een oude scheerwinkel ,oud vissershuisje, film 
en klederdracht etc. te zien zijn. 
Na deze wandeling, van 5 kwartier zijn we vrij om Urk zelf te 
verkennen en de lunch in een van de vele restaurantjes te 
nuttigen.  
Om 15.00 uur zijn we inde IJsselmeer visafslag en krijgen daar 
uitleg over de visafslag, kijken naar een film en spelen het 
veilingspel en we sluiten af met  een gebakken scholletje.  
De bus brengt ons aan het eind van de middag weer richting 
Zeelst, maar  voordat we thuis zijn gaan we eerst nog een diner 
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nuttigen bij Hotel van de Valk in Vught. Rond 20.30u / 21.00 u 
zijn we weer in Zeelst. 
 
Vertrek: 21 mei  om 9.30 uur.  
Prijs voor leden : € 57,50 pp, introducé € 60,00  
Inbegrepen: 

 Bus; koffie arrangement; excursie met gids;     

 bezoek visveiling incl. scholletje;  

 drie gangen menu met drankje in hotel Vught ;  

 fooi chauffeur. 
Minimaal 40  en maximaal 62 personen  
aanmelden vóór 14 mei bij Mien v. Grinsven 
 
Inschrijfformulier achter in de Rustverstoorder !! 
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Aanmelding dagreis  URK 
 

Vertrekdatum: 21 mei 2015  

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

Naam       ………………………………………………………………………………..……., 

Naam 2 :  …………………………………………………………………………………...... 

Introducé………………………………………………………… 

Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is…………....... 
Heeft u een Dieet?  Zo ja, welk?  
 
  ....................................................... 
 

 Ik neem een rollator mee!   
               * let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
 

Prijs voor leden € 57,50  pp *  introducé  € 60,00 pp   * 
 

AANMELDEN VOOR 14 MEI 
Let op!  leden hebben voorrang! 

 
In te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4, 
 

 Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig 
het bedrag af te schrijven van het bij  

    KBO Zeelst bekende  bankrekening nummer. 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 
 

Handtekening  
          voor akkoord                        Datum  _ _  / _ _ 2015 
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Asperges met zeebaars 

Ingrediënten (voor 4 personen) 

 4 stukken zeebaars à 180 g 

 1 bos groene asperges 

 4 eieren 

 200 ml room  

 ½ bosje kervel 

 olijfolie 

 het sap van 1 citroen 

 zout, vier-seizoenen peper 

Bereiding 

1. Was de asperges. Snij de topjes er af en laat ze samen 
met de stelen 5 minuten koken in water met wat zout. Spoel ze af 
met koud water en laat ze uitlekken op een vel keukenrol. Maak 
met een dunschiller  slierten van de stelen voor de 
aspergesalade. Doe deze in een slakom en voeg het citroensap, 
een beetje olie, zout en peper aan toe. Zet even in de koelkast. 
Hou de aspergepunten opzij. 

 

 

2. Kook de eieren 3 minuten in water. Meng de room met de 
kervel, breng op smaak met peper en zout. Warm zachtjes op in 
een steelpannetje. 

 

 

3. Verhit 2 eetlepels olie in een pan. Bak de zeebaars 5 
minuten aan elke kant, breng op smaak met peper en zout. Voeg 
de laatste minuut de aspergepunten toe om ze kort mee op te 
warmen. 
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Aanmeldingsformulier voor de dagreis  
“Soldaat van Oranje” inclusief bezoek Leiden 

 
Vertrekdatum: 21 oktober 2015 

Bestemming: Dagreis “Soldaat van Oranje” 

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

Naam 1 : ………………………………………………………… 

Naam 2 :  ………………………………………………………… 

Introducé………………………………………………………… 

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

 Neemt u een rollator mee ?   
               * let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
 
Prijs voor leden            € 102,50  pp * 
                introducé      € 107,50  pp * 
 
Let op!  leden hebben voorrang! 
 
INSCHRIJVEN VÓÓR 14 MEI 2015 (vol is vol!) 
 
In te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4,. 
 

 Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om éénmalig 
het bedrag af te schrijven van het bij  KBO Zeelst bekende  
bankrekening nummer. 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 20 personen 
 
Handtekening  voor akkoord       __________________   
 
 Datum  _ _  / _ _ 2015 
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