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Voorwoord van het bestuur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse grote vakantie nadert weer met rasse schreden. 
Een half jaar van hard werken zit er al weer op.  
 
We denken er nu weer over na hoe we onze activiteiten kunnen 
uitbreiden. Bijvoorbeeld met bridgen, maar dat kan ook een 
andere activiteit zijn. Het is wel noodzakelijk dat we hiervoor 
leden kunnen inschakelen met verstand van zaken, die dit willen 
organiseren. 

U vindt verderop in het boekje een enquêteformulier. 
 
De vakantieperiode nadert met rasse schreden. Het Patronaat is 
gesloten vanaf  18 juli tot 30 augustus.   
In die periode wordt het handwerken op dinsdagmiddag 
verplaatst naar Huize Sele en de inloop op vrijdagmiddag naar 
Willibrordzaal in H. Willibrorduskerk. 
 
Wij wensen u allen een fijne zonnige zomer 
toe! 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, 
voorzitter. 
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Activiteitenkalender 2015 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

23 juli do Zomerexcursie naar België 

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 

 
 

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! 
 
 

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. 
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Reis door België op 23 juli 
 

Dagprogramma: 

 9.30    vertrek vanaf huize Sele 

 11.30  – 12.30    koffietafel in Tervuren 

 13.15  - 13.45     per toeristentrammetje naar de scheepslift 

 13.45 – 14.45   boottocht met gebruik van de scheepslift 

 14.45 – 16.15   bezoek info-centrum, machinekamer., 

 16.15-17.00   consumptie op eigen gelegenheid bij de    
                            kabellift 

 19.00-21 00   diner in Restaurant Thorn (Limburg nl.) 
 
Prijs leden € 57,- niet leden € 59,50 
Minimum aantal deelnemers is 45 personen 
Inschrijfdatum tot 16 juli 
Inschrijfformulier achter in het boekje 
 
 

De scheepsliften van Strepy-Thieu. 

De scheepslift bevindt zich in het kanaal dat Louvière met Mons 
verbindt. Hiermee wordt een hoogteverschil van 73 meter 
overbrugd. Een maquette, een film, interactieve spelen 
maken dit staaltje van techniek inzichtelijk. U zult het zelf 
kunnen beleven. Bent u nieuwsgierig geworden geef u op 
voor deze reis vóór 16 juli.  
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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!”   
 

Piet van der Weijden     echtg. van Jo van der Weijden-Sloots 
Marietje Tops - van Os  wed. van dhr. Tops 
 Bert de Bont                  echtg. van Ans van den Heuvel 
Jo van Kruijsdijk-Sanders  wed. van Sjef van Kruijsdijk  

  
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 
 

Note van de redactie: 
Piet van der Weijden is abusievelijk niet vermeld in onze vorige 

Rustverstoorder. 
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Samen uit eten in 2015            € 14,- p.p. 

Dinsdag 14 juli                      De Kers 
Dinsdag 11 aug.                   Route 66 
Donderdag 10 sept.     Merlijn 
Donderdag  22 okt    Oude Garage 
Dinsdag 24 nov.     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. 
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’t Patronaat is 
van za.18 juli tot zo.30 aug 

 
:           
 
 
 
 
 
 
 
 Handwerken  in Huize Sele van14.00 u. tot 16.00 u. 

       Om 15.00 u staat de koffie/thee klaar!!! 
 

 Gezellig samenzijn  met kaarten, spelletjes sjoelen etc.in de 
                                   Willibrordzaal van de kerk.       

. 

 Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Puzzelen tijdens de “muziekmiddag”………… 
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WMO-avond 14 september in het Patronaat 
 

Vooraankondiging: 
De Seniorenraad  organiseert een avond over de uitleg van de  
WMO in “Het Patronaat” op 14 september.  
Er zal o.a. gesproken worden over de zorg door de wijkzusters. 
Meer informatie volgt nog.  
 

 

We doen nogmaals 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 
 

 

 
  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-uitvaartverzorging/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Nieuwe leden vanaf 25 maart: 
 
 
 
Nelleke Jacobs  
Dolly van der Pligt 
Wim en Liza de Greef-Bruurs  
Jo Siemons-Walschots 
Jannie Rekers-Manne 
Coby Rombouts-van Schoten 
Hans Smits 

 
 
 
 

Wij zijn nooit te oud om iets te leren ! 
 
 
 
 
 

 
SeniorWeb  Veldhoven helpt u op weg in de digitale wereld. 
Naast computercursussen in de bibliotheek start Seniorweb 
Veldhoven in september van dit jaar ook in het Rundgraafpark 
met diverse cursussen. Hier zal vooral de nadruk liggen op 
cursussen met de tablet (zowel i-Pad als Android besturing) en 
korte workshops.  Wilt u van het een en ander snel op de hoogte 
worden gebracht, dan kunt u zich aanmelden voor onze digitale 
Nieuwsbrief. 
Dat kan via onze website.www.seniorwebveldhoven.nl of via de 
e-mail: seniorwebveldhoven@gmail.com.  
Ook op onze bovengenoemde website vindt u informatie over de 
verschillende cursussen. 
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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! 
. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

tel:2341127
tel:2534786
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Jarig in juli 
1 juli   Thea Peperkamp-Slegers 
2 juli   Diny Hesemans-van de Looy 
3 juli   Diny Mandigers-Smits 
3 juli   Hein van de Loo 
6 juli    Janny Rekers-Manne 
7 juli   Door van der Vorst 
7 juli    Piet Toonen 
7 juli    Dhr Visser 
8 juli   Karel van Nostrum 
12 juli   Beb van Lieshout -van de Wetering 
13 juli   Liesje Akkermans-Peeters 
13 juli    Mart Snelders 
13 juli   Bep Vervest-Janszen 
14 juli   Frans Krüter 
15 juli   Corry Pollemans 
17 juli   Nelly Neggers 
17 juli   Hubertus Gijbels 
18 juli   Jeanne Geven-Bergmans 
18 juli   Mia Tops-Vlemmix 
18 juli   Nelly Dijkstra 
19 juli   Leny Sanders –van Meer 
19 juli   Ad v. d. Linden 
20 juli   Kune Stevens-Flecken 
22 juli   Marinus Tops 
22 juli   Netty Habraken-Versantvoort 
25 juli   Truus Flos-Thijsen 
25 juli   Dinie Sleegers-van Dooren 
26 juli   Theo Broens 
27 juli   Lina van Zon-v.d.Heijden 
27 juli   Ria Oosterbosch-Stoffelen 
28 juli   Koos van den Berg-Kuipers 
28 juli   Rina Boudewijns-Molegraaf 
29 juli   Hendrina Nijland-Garretsen 
29 juli   Louis Eliëns 
29 juli   Rie Schröder 
30 juli   Toon Kerkhofs                 
30 juli   Toon van Strijp                
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31 juli   Greet Henselmans  
31 juli   Piet van Acht 

 
Jarig in augustus 
1 aug.    Anka van de Vondervoort-Komarowski 
2 aug.    Anna van Roosmalen-Fleer 
4 aug.    Cor Verwimp 
5 aug.    Jacob Verhagen 
5 aug.    Tiny van Herwijnen 
5 aug.    Marijke Toussaint-Verbeek 
7 aug.    Maria Egelmeers-Merks 
7 aug.    Ceciel Bakkers-Jacobs 
8 aug.    Frans Clout 
10 aug   Ellen Kapitein-van Beers 
10 aug   Jan Meeuwis                             
11 aug   Frans van Stiphout 
13 aug   Truus Jacobs-Olieslagers 
15 aug.  Riet van den Bosch-Brands 
16 aug   Jo Siemons-Walschots 
17 aug   Wim de Greef 
18 aug   Jan Tops 
20 aug   Betsie Smits-de Wit 
21 aug   Koos Wolters 
21 aug   Theo van Kruijsdijk 
22 aug   Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug   Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug   Antoon Fasen 
25 aug   Mien van Delft-Dams 
28 Aug   Mevr.Bataille 
28 aug   Ben Lamers 
29 aug   Maria Renders-Hendriks 
29 aug   Koosje Verhagen-van Erp 
29 aug   Wim Baselmans 
30 aug   Henk Willems 
31 aug   Maria Bergmans-Coppelmans 
 

Vergeten in de vorige Rustverstoorder!!! 
In juni was óók  jarig….Hennie van der Heijden-Wilbrink. 
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 Truus Jacobs-Olieslagers 
                   
 

                            
Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum      10% 

Tuincentrum Veldhoven  Life and Garden de Run       5% 

ConXions  computerondersteuning  Meiveld        5% 

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 % 

Tipo Telecom Meiveld 80           10% 

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 

 
 
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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Verslag: KBO-reisje naar Urk op donderdag 21 mei 

 

 
 

We vertrokken met ongeveer 50 mensen naar Urk, ook wel 
”de parel van Flevoland” genoemd. Zoals altijd werd er weer flink 
gekeuveld en gekletst. Ja, daar zaten ze dan weer, de tieners 
van toen…Op de achterste bank zaten o.a. Toon en Riet 
Sanders. Iemand uit de bus riep: ”Zo nu kunnen jullie mooi op je 
knietjes gaan zitten zwaaien”.  
We reden rechtstreeks naar onze bestemming. 
Daar aangekomen (iets later dan verwacht vanwege de file) werd 
ons een lekker kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje 
aangeboden. 
Na de koffie zijn we ’t oude Urk gaan bekijken. We hebben door 
de oude straatjes gelopen waar op verschillende plaatsen de was 
in de voortuin te wapperen hing. 
De straatjes (ginkies  genoemd )waren zo smal dat er amper een 
rollator door kon. 
We kwamen bij de plaquettes waar de namen opstonden van alle 
vissers die verdronken zijn. Er waren jonge jongens bij van 
amper 12 en 14 jaar oud. Heel indrukwekkend !  
Na de rondleiding gingen we terug naar de haven. Daar konden 
we gaan lunchen in een van de eetgelegenheden. Er was 



15 

 

heerlijke mosterdsoep. Anderen deden zich tegoed aan een 
lekkere maaltijd met vis. 
’s Middags zijn we naar de visafslag geweest. Hier kregen we 
uitleg over de verschillende vormen van visvangst. Er werd een 
mooie film gedraaid zodat je een indruk kreeg van het leven van 
de vissers. Ook werd het veilingspel gespeeld. Ondertussen 
kregen we allemaal een gebakken scholletje aangeboden. 
Mmmm dat smaakte goed! 
Daarna gingen we op weg naar het Valkhotel in Vught om het 
diner te nuttigen. Nadat iedereen zijn buikje rond gegeten had 
keerden we huiswaarts.  
Een dank-je-wel voor de chauffeur en  de organisatie. 
Groetjes, Riky van Uitregt. 

 
GEDICHTJE GESCHREVEN DOOR MIJN VADER 

 
      ZE HEEFT AMPER KRACHT, 
      DE VRIENDSCHAP; 
      DIE ALLEEN MAAR BLOEIT, 
      ALS DE ZON DE AARDE ZEGENT. 
       EEN GOEDE VRIEND IS OOK DAAR  
       ALS  T REGENT. 
 

.RIKY VAN UITREGT MEEUWSEN. 

Wist u dat ……. 
 Dat deze Rustverstoorder toch nog vrij dik geworden is terwijl 

we van plan waren een vakantienummer uit te brengen? 

 Dat de kring KBO Veldhoven op 18 oktober weer een 
cabaretmiddag verzorgt in zaal “de Ligt”.? Nadere informatie 
volgt in de volgende Rustverstoorder. 

 Dat het patronaat gesloten is in de vakantieperiode(zie pag.7) 

 Dat u zich nog steeds kunt aanmelden voor de wandelclub ? 

 U ook met enkele mensen van huize Sele kunt gaan 
wandelen?  ( herhaalde oproep pag.8) 

 Dat achter in de Rustverstoorder een leuk patroon staat voor 
pannenlappen waar de mensen van de handwerkclub erg 
enthousiast over waren….. 

 



16 

 

Wandelprogramma t/m 11september 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  

 

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 

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   

 

 

 

 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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Wandelen met de KBO 
 

De wandelgroep van de KBO bestaat inmiddels uit 25 personen. 
Elke vrijdagochtend vertrekken zij naar een plek ergens in de 
Kempen om  tussen de 10 en 12 kilometer te wandelen. Na ca 6 
kilometer is er altijd een pauze, bij voorkeur op een leuke locatie. 
Plezier en vriendschap staan bij de wandelgroep hoog in het 
vaandel. Bovendien is wandelen goed voor uw fysieke en 
psychische gezondheid. En wat willen we eigenlijk nog meer? 
Bovendien kun  je tijdens het wandelen genieten van alles wat de 
natuur te bieden heeft en kom je vaak op plaatsen waar je 
normaal niet komt. 
Wij zouden graag de groep nog iets zien groeien en doen daarom 
een beroep op iedereen die nu wellicht aarzelt om een keer mee 
te gaan. 
Loop een keer mee als u denkt dat u het aankan en beslis na 1 of 
2  x keer meelopen of het iets voor u is.  
U bent meer dan van harte welkom. 
Wandelgroep KBO 
 
Voor info: 
Harry Bakkers  040-2537881 
Ad Schoofs  06-11582290 
Kees van der Aa 06-51108056 Email: 
kees.vdaa@onsbrabantnet.nl 
 
 

Het “Zilster Muziekske” 
bestond uit de heren 
Wim Baselmans 
Jan Vingerhoets 
Cor Dillen 
Het was geweldig heren! 
 

 

 

 

 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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Interesse in Bridge ? 
 

Het Bestuur van uw KBO wil graag weten of er  leden zijn die 
geïnteresseerd zijn in Bridge. 
 
Bridge is een zeer geliefd kaartspelletje 
dat over de hele wereld wordt gespeeld.. 
Overal in de wereld zijn de spelregels 
hetzelfde. Je kunt dus over heel de wereld 
bridge spelen. Om het spel te winnen is  
een goede samenwerking met je partner 
nodig en moet er een goede tactiek en 
strategie zijn. Het hangt dus niet alleen af 
van geluk. Heel anders dus dan 
bijvoorbeeld een spelletje poker of rikken of jokeren. Daarbij 
hangt het winnen af  van de kaarten die je krijgt. Bij bridge zijn 
een  goede strategie en tactiek de hoofdelementen om een potje  
te winnen 
. 
Als er voldoende belangstelling is voor een wekelijkse  
bridgemiddag is het bestuur graag bereid dit voor onze leden te 
gaan organiseren en de mogelijkheden te bekijken. 
 

 Dus als u hierover meer wilt weten, ga dan naar het 
invulformulier achter in het boekje.  

 Vul het in en stuur het naar een van de bestuursleden. 

 Misschien zou u ook hand- en spandiensten kunnen verlenen. 
 
Let wel: Het bridgen kan alleen opgestart worden als er 
voldoende vrijwilligers zijn ! 
. 
Bestuur KBO Zeelst 
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                         ‘ De barst in de kruik ’ 
 
Er was een oude Chinese vrouw die twee grote 
kruiken had. Die hingen aan de uiteinden 
hingen van een stok die ze op haar schouder 
droeg. 
Een van de kruiken had een barst, de andere 
was perfect en bevatte steeds een volle lading 
water. 
Op het einde van de tocht langs de lange rivier naar huis,  was 
die kruik telkens slechts half vol. 
Dit gebeurde twee jaar lang elke dag: de vrouw bracht telkens 
slechts anderhalve kruik water mee naar huis. 
De perfecte kruik was natuurlijk erg trots op haar prestatie. 
Maar de arme kruik met barst schaamde zich voor haar gebrek 
en was bedroefd omdat ze slechts de helft kon presteren van het 
geen van haar werd verwacht. 
Na twee jaar falen  zei de kruik tegen de oude vrouw. 
“ Ik schaam me zo voor mijn barst waaruit de ganse weg naar 
jouw huis altijd water stroomt “ 
De oude lachte: “Is het jou opgevallen dat er aan jouw kant van 
de weg bloemen bloeien, maar aan de kant van de andere kruik 
niet? 
Ik heb aan jouw kant bloemen gezaaid omdat ik me van jouw 
gebrek bewust was. 
Je hebt mijn bloemen elke dag bij terugkeer water gegeven. 
Twee jaar lang heb ik die wondermooie bloemen kunnen plukken 
en er de tafel mee versierd. 
Was je niet zoals je bent, dan zou die schoonheid, die ons huis 
eer aan doet, niet bestaan. 
Ieder van ons heeft zijn heel eigen gebreken en fouten maar het 
zijn de gebreken en de barsten die ons leven zo interessant en 
lonend maken.  
Men zou elke persoon gewoon moeten aanvaarden zoals hij / zij 
is en het goede in hem/haar zien. 
Dus: aan al mijn vrienden met een barst in de kruik zeg ik :” Heb 
een wondermooie dag en vergeet niet te genieten van de 
bloemengeur aan de kant van de weg. 



21 

 

Neem eens de tijd om deze 
boodschap door te sturen aan al 
jouw vrienden die een barst 
hebben . . .  
 
 
 
EN GOD WEET HOEVEEL ER 
DAT ZIJN ! ! ! !    
 
 
 
 

De erfenis. 
 

In Eindhoven ligt Theo van Zwam op zijn sterfbed ,wetende dat 
zijn einde nabij is… 
 
Aan zijn bed zitten: de verpleegster, zijn vrouw, zijn dochter en 
twee zonen. 
 
Hij richt zich tot zijn zonen en zegt:  
Gerard, ik wil dat jij de villa’s in de Bliterswijklaan neemt”. 
Peter , ik wil dat jij de kantoren op het Philipsplein neemt. 
Trudy, jij krijgt de flatgebouwen aan de Antoniuslaan en  
Sara, mijn liefste vrouw, neem jij alsjeblieft al de 
residentiegebouwen in de boven-stad.?” 
De verpleegster is helemaal sprakeloos als 
zij dit aanhoort… 
 
Dan , als  Theo er tussenuit knijpt, zegt zij: 
”Mevrouw van Zwam, wat is uw man een 
hardwerkend mens geweest, dat hij zoveel 
eigendommen heeft verworven” 
Sara antwoordt: ”Eigendommen?? Hij 
heeft het over zijn KRANTENWIJK!!!” 
                 
Groetjes…Phil… 
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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 servicedesk  (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 
Logopedie: 
Heeft u door ziekte problemen bij het spreken, ervaart u kauw –of 
slikproblemen. 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 
 
De redactie. 
 

http://www.lsp-voorelkaar.nl/
mailto:info@rszkvoorelkaar.nl
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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 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” 
 
 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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Info dagreis “Soldaat van Oranje” 

 
(er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar) 

Wilt u alsnog deelnemen,neem dan a.u.b.contact op met 
Mien van Grinsven  of Jos Toussaint 

 
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. 
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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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Extra bericht !!!! (herhaling!) 
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. 
 
 

 

mailto:ledenadm.kbozeelst@hotmail.com
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Verslag muziekmiddag 18 juni  door Corry 
Tegen 2 uur liep de zaal van het Patronaat  aardig vol! Zeker 80 
mensen kwamen luisteren naar wat “Het Zilster Muziekske” en 
enkele leden ten gehore wilden brengen. Het “Zilster Muziekske 
haalde bij veel leden herinneringen op aan hun tienertijd. Vroeger 
speelden zij vaak in het Patronaat voor de jonge Zeelstenaren. 
Geen wonder dat vooral de oude nummers vaak meegezongen 
werden. De stemming zat er goed in. De muziek werd 
afgewisseld met gedichten die door wel zes leden werden 
voorgedragen. Henny Jacobs beet het spits af, gevolgd door 
Mieke Jacobs. “het krinkelende winkelende waterding “deed bij 
velen de oren spitsen met een  gedicht van Guido Gezelle “Het 
Schrijverke.” 
Toen volgde de kwis. Ieder kreeg een afbeelding waarin een 
aantal spreekwoorden waren verstopt. Per 4 mensen moesten 
zoveel mogelijk spreekwoorden uit de tekening gehaald worden. 
Er werd ijverig overlegd. Nadat iedereen van een lekker drankje 
was voorzien, na zo’n twintig minuten, begon de muziek weer. 
Jeanne Hikspoor liet ons allemaal het refrein van haar liedje 
meezingen. Erg leuk ! Ook Joop van Hees zette zijn beste 
beentje voor met een prachtig gedicht. 
Na nog muzikaal 
enkele landen 
bezocht te hebben, 
kwam Riky van 
Uitregt aan de 
beurt met “Vrouwke 

Misère”. Als 
geboren Tilburgse 
riep het gedicht bij 
mij nostalgische 
herinneringen op. 
Op school vroeger kwam het gedicht van Piet Heerkens vaak aan 
bod. Ze bracht het op een duidelijke manier met de nodige 
mimiek. Prachtig! 
Thea Coppelmans bracht een zelfgemaakt gedicht ten gehore 
over onze KBO. De hele vereniging  kwam aan bod: de 
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verschillende activiteiten, de reizen, het bestuur….geweldig. In de 
volgende RVS zullen we de tekst opnemen.  
De uitslag van de kwis verliep een beetje chaotisch. Veel mensen 
hadden nog meer spreekwoorden gevonden dan wij. Maar niet 
alle gevonden spreekwoorden stonden zo in de tekening. 
Tenslotte won de groep die 39 spreekwoorden goed hadden. Alle 
winnaars kregen een cd met “zilster muziek”. 
“Het Zilster Muziekske besloot de middag die door velen als 
geslaagd genoemd werd. Heel hartelijk dank aan deze groep die 
speciaal voor ons nog een optreden had verzorgd.   

 

 
 

“Gehaakte Wafels” 

(pannenlappen) voor de 

Samenloop voor Hoop. 

 Haak 33 lossen. 

 Haak in de 3e losse vanaf de naald 
1 stokje, haak verder in elke losse 
een stokje tot het eind (= 32 stokjes). Keer. 

 Haak 2 lossen (=1e stokje), haak in het volgende stokje  
1 stokje, haak 2 keer een reliëfstokje voor, * haak 2 stokjes, 
haak 2 reliëfstokje voor*. Herhaal van * tot * tot eind. Keer. 

 Haak deze toer net zo lang heen en weer tot je een vierkante 
pannenlap/onderzetter hebt. 

 Voor je de laatste toer begint maak je op de hoek een lusje 
als volgt: 

 Haak 17 lossen, haak een halve vaste in de 2e losse. 
Je hebt nu een lusje en het 1e stokje van de laatste toer 
gemaakt. 

 Haak de laatste toer verder zoals de toeren hiervoor. 
Hecht af. 

Ik heb zelf 20 toeren gehaakt, de 1e toer met alleen stokjes en 19 
toeren met om en om 2 stokjes en 2 reliëfstokjes voor. 
Haaknaald:  4,5 mm  
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Ik / wij wil(len) mee gaan bridgen! 
 
Naam……………………………Emailadres:………………………… 
 
Mijn lidnummer is:…………………..         
 
Naam  …………………………  Emailadres:………………………… 
 
Mijn lidnummer is:………………….. 
 

o Ik ben een geoefend bridger  

o ik ben een beginnend bridger 

o ik heb nog nooit gebridged.    

 
Als er een cursus bridge wordt aangeboden wil ik die graag 
volgen:  ja   /   nee 
 
Ik lever graag hand- en spandiensten bij de bridgeactiviteiten en 
bij de voorbereiding daarvan:   ja   /    nee 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het nodig zijn 
extra investeringen te doen. 
Bent u eventueel bereid daarvoor een (kleine) financiële 
bijdrage te leveren:   ja  /  nee 
 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Lever dit formulier in bij een van de Bestuursleden. 
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Aanmelding dagreis  België 
 

Vertrekdatum: 23 juli 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,-  pp *  introducé  € 59,50 pp   * 
 

AANMELDEN VOOR 16 juli 
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.(zie binnenkant kaft) 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
 
* Prijs bij minimum deelname van 45 personen 
 

Handtekening  
          voor akkoord                        Datum  _ _  / _ _ 2015 
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