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Voorwoord van het bestuur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik me dat wij met 
rasse schreden op het einde van het jaar  2015 afstevenen.  
We hebben veel gerealiseerd met de bestuursleden en enkele 
actieve vrijwilligers.  
We hebben nog plannen voor uitbreiding van de activiteiten, 
zodat we voor onze leden nog meer kunnen betekenen. 
Het aantrekkelijk houden om lid te worden en nóg voornamer : 
lid te blijven van KBO Zeelst is van onschatbare waarde. 
  
Extra aandacht  vraag ik voor de belangrijke info-avond over de 
Wmo op14 sept. a.s.in Het Patronaat.( zie op blz.3.verderop in dit 
boekje). 
Ook vragen wij uw aandacht voor onze themamiddag op 29 okt. 
in de bibliotheek. 
  
Herinnert u zich dat we in onze vorige Rustverstoorder een 
oproep gedaan hebben  voor uitbreiding  van activiteiten o.a. voor 
bridge?  De respons daarvoor is nog te laag om die activiteit op 
te starten. Belangstellenden  kunnen zich hiervoor nog  
aanmelden. Als er nog andere activiteiten zijn die we op kunnen 
starten meldt deze dan, zodat we kunnen onderzoeken of 
hiervoor voldoende belangstelling bestaat. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 

     Namens het bestuur, 
                            Jan Egelmeers, voorzitter. 
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informatie over Wmo  
   op 14 september  
    in het Patronaat 
 
 

Hebt U hulp of hulpmiddelen nodig om nu of in de 
nabije toekomst zelfstandig te kunnen (blijven) wonen 
en leven?   
 
Wie kan U daarmee helpen?  
Om deze vraag te beantwoorden organiseert  de Seniorenraad 
Veldhoven in heel Veldhoven wijkgericht informatiebijeenkomsten 
over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
 
Klantmanagers van de gemeente Veldhoven, een adviseur van 
SWOVE (Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven) en de 
wijkzusters van de RSZK en Zuidzorg verlenen hieraan hun 
medewerking.  
 
Na een algemene inleiding zullen deze panelleden uw vragen 
beantwoorden.   
De informatiebijeenkomst is op maandag 14 september 2015 
om 19.00 uur in het Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Zeelst.  
 
U bent van harte welkom !  
 

 

 

 

 

Elk mens heeft zo zijn eigen handicap !! 
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Activiteitenkalender 2015 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

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:   
 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 . 

 Gezellig  samenzijn in het Patronaat op vrijdagmiddag. 

 Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 in het Patronaat 
met zelfgemaakte kaarten !! 
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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-Leemans 

 

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: 
Helaas hadden we de verkeerde Piet van der Weijden in de 
vorige Rustverstoorder vermeld. Onze excuses hiervoor! 
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Samen uit eten in 2015            € 14,- p.p. 

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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Belastinginvuller voor senioren, iets voor u? 
 
Omdat veel senioren er tegen op zien om jaarlijks hun   
belastingopgave in te vullen is er door de KBO een  
dienstverlening in het leven geroepen om u hierbij te helpen. 
Een groot deel van de belastinginvullers doet dit   vrijwilligerswerk 
al meer dan tien jaar.  
Om deze dienstverlening op peil te houden, 
vragen wij  steeds  nieuwe vrijwilligers.  
Als u ervaring heeft met invullen van 
belastingpapieren, en u bent administratief 
goed onderlegd, zou dit misschien iets voor u 
kunnen zijn. 
Wij bieden u dan  een gratis opleiding als 
belastinginvuller.                                                Leuker kunnen we het 

                                                                                                 niet maken…. 
Wat zijn de voorwaarden?  

 u  heeft ervaring met het invullen van belastingaangiftes en 
kennis van de Wet Inkomstenbelasting 

 u heeft kennis van de zorg- en de huurtoeslag of wilt dit leren 

 u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied 

 u heeft ervaring met het werken met computers en u bent in 
het bezit van een e-mailadres, computer en 
internetaansluiting 

 u bent bereid om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse 
opleidingsdag voor belastinginvullers te volgen 

 u bent in ieder geval beschikbaar in de aangifteperiode die 
loopt van februari tot mei. 

 
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd?  
Neem dan contact op met  
Kees van der Aa      tel:  2539056  of 
                                email kees.vdaa@onsbrabantnet.nl             
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????!!! 

 

Wij zijn nooit te oud om iets te leren ! 
 
 
 

                    Nieuw!!!! 
Internetcafé met begeleiding in 
Ontmoetingscentrum Zeelst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf september 2015 kunnen leden van de KBO Zeelst ook 
terecht met hun computer/laptop/Ipad problemen  bij het 
Internetcafé dat gevestigd is in het Ontmoetingscentrum Zeelst 
(Huize Sele). 
RSZK Welzijn biedt senioren de mogelijkheid om onder 
begeleiding van vrijwilligers gebruik te maken van dit internetcafé. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig die al uw computervragen 
beantwoorden.  Een beginnerscursus internet, het leren omgaan 
met elektronische berichten (e-mail) of het versturen van een e-
mail behoren onder andere tot de mogelijkheden.  
Tevens zijn de aanwezige computers  voorzien van een webcam. 
Daardoor bestaat de mogelijkheid om te skypen met familie en/of 
(klein-)kinderen. 
U kunt gebruik maken van deze service voor €2,- per keer. 
Dus schroom niet met uw computervragen binnen te lopen in het 
ontmoetingscentrum Zeelst.  Ze zien u graag komen. 
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Openingstijden Ontmoetingscentrum Zeelst, Sele 21, Veldhoven. 
Woensdag van 10.00 -12.00 uur   
 
Openingstijden RSZK Merefelt, Parklaan 2, Veldhoven  
Maandag van 10.00-12.00 uur 
Dinsdag van 14.00 – 16.00 uur 
Vrijdag van 10.00-12.00 uur  en van 14.00- 16.00 uur   
 
 

Ontmoetingscentrum Zeelst heeft een eigen 
bibliotheek 

 
Ontmoetingscentrum Zeelst (huize 
Sele aan de Blaarthemseweg) 
heeft een eigen uitgebreide 
bibliotheek.  
Daar kunnen de leden van de 
KBO Zeelst gratis boeken gaan 
lenen. 
Er is echt een uitgebreide collectie 
boeken. Van streekromans tot 
literaire thrillers. 
 
U kunt terecht in deze bibliotheek 
als het servicepunt van het 
ontmoetingscentrum geopend is. 
Deze openingstijden zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag van 
10.30 uur tot 12.30 uur. 
De medewerkers van het servicepunt heten u in deze bibliotheek 
van harte welkom. 
 
                                                                           Bestuur KBO 
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Ziekenbezoek 
 
Als er KBO-leden  in uw omgeving ziek zijn dan kunt u contact 
opnemen met Philomena of Tonny. 

Wij zorgen 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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          THEMAMIDDAG – BRABANT     

 
Op donderdag 29 oktober  organiseert onze KBO – Zeelst een 
themamiddag in samenwerking met de bibliotheek van 
Veldhoven. 
We zijn er in geslaagd om een goed, leerzaam en gezellig thema 
over Brabant samen te stellen, zie onderstaand programma.
      
Wij nodigen U uit voor deelname aan deze middag: 
Aanvang 14.00 uur in de bibliotheek aan het Meiveld 2 
 
LET OP: Er kunnen aan deze middag +/- 90 personen 
deelnemen, dus wie zich  het eerst aanmeldt heeft voorrang.   
Vul het aanmeldingsformulier in: zie achter in de Rustverstoorder 
en lever het in voor 6 oktober  bij een van de bestuursleden.  
 
        PROGRAMMA 
 
- Een muzikaal welkom 
- Koffie/thee met gebak en een Brabants likeurtje 
- Welkomstwoord 
- Wie weet het meest van - ‘Brabantse Quiz’ 
- Een muzikaal optreden met Brabantse liedjes 
- Pauze met Brabantse hapjes 
- Een mooi Brabants verhaal 
- Bekendmaking de slimste Brabantse man/vrouw en de 
   prijsuitreiking met aansluitend een afscheidswoordje 
- Een muzikale afsluiting van Brabantse meezingers 

 
- Uiteraard is er de nodige aankleding, en zijn er Brabantse 

   producten te zien en eventueel te koop.         

    
WIJ WENSEN U EEN GEZELLIGE MIDDAG. 
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Reis door België op 23 juli 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Verslag over de scheepslift van Strepy-Thieu 

 

Allereerst vroeg ik mij af waar Louvière en Mons lagen. Tegen de 

Franse grens en was Mons dus Bergen? 

We reden in ieder geval richting Antwerpen en door een van de 

vele tunnels naar Brussel en vervolgens in oostelijke richting. 

Omdat we geen tijd hadden voor een koffiestop kregen we een 

kartonnetje fris en een koek in de bus. 

 

In Tervuren was de chauffeur de weg even kwijt en moesten we 

weer terug naar het “Koloniemuseum”  voorbij de olifant. 

Daar in dat hotel/restaurant was een koffietafel voor ons 

gereserveerd. De lunch was rijkelijk voorzien alleen….de koffie 

was een afgang! Die smaakt in de Willibrorduszaal en in het 

Patronaat stukken beter!!! 

 

Om 13.30u. reden we naar de grote scheepslift (zie foto) 

vanwaar we met het trammetje naar het infocentrum gingen. 

Hier hadden we in de machinekamer een uitleg over de  
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werking van de lift. Helaas klonk het daar zo hol en ging het snel 

van het Frans over in het Nederlands en weer terug zodat het 

voor de niet-techneuten onder ons, voor mij  althans, niet te 

volgen was. 

Met de boot  via sluis 3 terug naar het vertrekpunt. De 

chauffeur/reisleider raadde af de lift naar het restaurant voor 

consumptie en uitzicht te nemen… dat was nogal duur… 

Onderweg was er bij een wegrestaurant een korte koffiestop. 

Een klein stukje binnendoor gereden, België is ook mooi!!! 

Veel graanvelden, aardappelen, bossen, mais, oude boerderijen, 

(minder mooi), en ruimte!! 

Langs de bijna voltooide, boven elkaar gelegen tunnels in 

Maastricht, waren we weer terug in eigen land. We waren  op 

weg voor het diner.naar het bekende restaurant in Thorn  

Met mooi weer, slechts één korte file, nergens wachttijden, was 

het een wel bestede dag. KBO bedankt!! 

                                Willemien Moolenaar 

 
 
 

 
             Stephanie van Lieshout-Tinnemans 1 sept. 
                 Mien Cattenstart –Castelijns 13 sept.  

      J.van Bergen   24 okt.  
 

              1925 
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  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
                                            

 

                   Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

                                                       Tel. 040 254 95 96 /06 53 25 81 41 

                            
                                          www.dehorizon-uitvaartverzorging  
                                        info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl   
                                                                      

   

 
 
 

Nieuwe leden vanaf 7 juli 
 
 
 
Toos van Loon-Franken 
Grard Snelders 
Nelly Snelders-Kouwenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Er komt weer een grandioze en 
gezellige cabaretmiddag. 

Zondag 18 oktober 
Met Zang Muziek Dans en Voordrachtjes!! 

   Door het beroemde Helmonds gezelschap 

                      “SPOIT  ELLUF”  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entree € 5,00 

Met gratis kop koffie en in de pauze gratis 
consumptie in zaal “De Ligt” Ligt 157 

Begin 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. 
Zaal open 13.30 uur 

Kaartverkoop bij de afdelingsbesturen en bij 
,,De Ligt”                                                      

 
      K.B.O. Kring Veldhoven 
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 Jarig  in september                                               Jarig in september 
1 sept.  Stephanie van Lieshout-Tinnemans 
2 sept.  Corry Bakermans-van Dal 
3 sept.  Joop van Hees 
4 sept.  Nel Jonkers-Pieterse 
5 sept.  Nico van Krochten 
5 sept.  Mariëtte de Glas 
5 sept.  Jos Besselink-Veltman 
6 sept.  Henk Boudewijns 
6 sept.  Cor Vervest 
7 sept.  An Vlaskamo-Cronenburg 
8 sept.  Maria Sloots 
9 sept.  Riet Baarends-Kouwenberg 
12 sept. Piet Coolegem 
12 sept. Toos Dams 
13 sept. Mien Cattenstart-Castelijns  
13 sept. Dinie Lamers-van Keulen. 
15 sept. Marianne Braat-Prinsen 
15 sept. Greet Koenen-Snel 
16 sept. Elly van Sonsbeek-Krah 
16 sept. Hans Hermans 
18 sept. Cor van Rooij 
18 sept. Riky van Uitregt-Meeuwsen 
18 sept. Willy van de Wiel-van den Heuvel  
19 sept. Lena van Boekel-van de Berk 
22 sept. Miep Linssen-Snellen 
22 sept.  Sisca van Lapré-van Gestel 
24 sept. Wil van de Voort-Pardoel 
25 sept. Dimitris Fakoubis 
26 sept. Joke van Tuijl-Boeyen 
28 sept. Anneke van der Aa- van Riel. 
 

Gehoord tijdens het handwerken :  
Kom ik bij de dokter en die zegt: “Flink bewegen anders krijg je 
een “frozen shoulder”. Waarop ik vroeg: “Dokter, ontdooit die 
dan wel in de zomer ? “ 
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Jarig in oktober 
 
1 okt.  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 
2 okt.  Dolly van der Pligt 
2 okt.  Ria Huijbregts-van Dal 
3 okt.  Willie Grieten 
6 okt.  Mien Jansen-Senders 
6 okt.  Joan Scho-Greenfield 
8 okt;  Willemien Moolenaar 
8 okt.  Jean Hermans-Schoofs 
9 okt.  Jannie Wouters-Boogers 
9 okt.  Mieke Aarts 
10 okt. Roger Minczeles 
14 okt. Tineke Herder  
15 okt. Jan van Uitregt 
15 okt. Cor van der Mierden 
16 okt. Toos Klomp-Antonis 
18 okt. Annie Kanen-van Hoof 
18 okt. Aukje Oostdijk-Balstra 
21 okt. Wim de Greef 
21 okt. Gerda Wijffelaars-Raymakers 
21 okt. Frans Couwenberg 
22 okt. Jo van der Weijden 
22 okt. Jeanne Kerkhofs-van Himbergen 
23 okt. Riek Driessen-Klaus 
24 okt. J.van Bergen 
25 okt. Nel van Asperen-de Haan 
27 okt. Lucie van den Heuvel-Frijters 
28 okt. Annie Clout-Menting 
29 okt. Coby Rombouts-van Schooten 
 
                            
 
 

Liever goede mensen dan goede wensen! 
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Wandelprogramma t/m 13 november 2015  

Start altijd om 9.30 u         
Voor informatie:  tl.:   06-11582290 of   tl.  06-51108056 
                                tl 2537881 

DAT
UM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 

 

4 sept  In den Bockenreijder Esbeek In den Bockenreijder Esbeek 

 

10 

km 

11 

sept 

Parking  Hoeven Biestheuvel  

Hoog Casteren 

Jacobushoeve Vessem 10 

km 

18 

sept 

Parking Hotel Jagershorst 

Leende a.d. 

Valkenwaardseweg 44 

Camping Heezerenbosch 

Heeze 

12 

km 

25 

sept 

Broekeneindseweg 8  

Westelbeers 

Natuurrijk Kempenzoom 

Middelbeers 

10.9 

km 

2 okt Parking bij Natuurpunt aan de 

Rul te Heeze 

Tapperij “De Zwaan” Heeze 10 

km 

9 okt GVAC locatie aan de 

Knegselseweg in Veldhoven 

Kempenhof  Knegsel 11 

16 

okt 

Parking Oud Meer SON Boshuis Sonseweg 11,5 

km 

23 

okt 

Station Oisterwijk Diverse Horeca onderweg  (2 

x) 

15,5 

km 

30 

okt 

Hut van Mie Pils Hut van Mie Pils 12 

km 

6 nov Bosstraat 25 Valkenswaard Eetcafe aan de Eindhov 

ensweg 264 Valkenswaard 

12.6 

km 

 

13 

nov 

D’n Oude Belg D’n Oude Belg 11 

km 
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Vier leden van de KBO wandelgroep hebben de 
Wandelvierdaagse Nijmegen succesvol afgerond. 
Op de foto staan ze met stralende gezichten. 
Het verdient een groot compliment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts:  
Coby Rombouts, Riek van der Vleuten, Dymph Verberne,  
Nelly Leygraaf. 

 
 
 
 
Mia van de Vorst 
heeft op de 
handwerkclub 
deze trui zelf 
gebreid.  
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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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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/Casteren      Dhr. C.J.Swijgers  0497 681066 of  

                                       06   45716117   Kosten € 26,80 ? 

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

                Bereikbaar    tussen19.00 en 20.00 u.  Kosten € 30,- !!! 
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Gedicht  voor KBO middag  18 Juni 2015 
 

Een ontdekkingstocht naar de ander door Thea Coppelmans. 
 
In een wereld die ongebondenheid nastreeft  
In een wereld die nemen in haar 
vaandel heeft  
Wat is het heerlijk te aanvaarden 
dat er een club bestaat, 
een club die aan je denkt. 
En ongevraagd je laat weten van 
iets waar men aandacht aan 
schenkt 
Deze club ja je raadt het 
al……….is onze KBO ! 
Een brief of een mailtje met inhoud 
die het doet 
Een gedicht met gevoelens uit het hart geschreven  
waarvan je soms eens slikken moet.  
Clubblad van de Rustverstoorder met aandacht en zorg voor 
ieder 
Met een bloemetje op bezoek in ziekenhuis of thuis 
Een handdruk of schouderklop 
Een spontane lach een vriendelijk gebaar  
Het zijn zo van die kleine dingen  
Maar groot aan waarde voor elkaar. 
Vanuit bestuur worden activiteiten  georganiseerd 
en jawel….. het loopt gesmeerd  
We denken aan wandelen ,fietsen, koersbal , jeu de boules 
op vrijdagmiddag  kaarten, rummikub en sjoelen  
de handwerkclub op dinsdag….  te veel om op te noemen! 
De verschillende reisjes, zo maar door het jaar, niet te vergeten  
en dan  Mien die zorgt voor het “samen uit eten”.  
Veel dank aan bestuur en ook zeker de vrijwilligers niet vergeten  
Voor hun vrije  bestede tijd  
Hun zorg voor de leden de vele activiteiten en zoals vanmiddag 
………de gezelligheid.  
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Wist u dat…….     
 

 Er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn voor de uitvoering 
van de musical “Soldaat van Oranje. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Mien van Grinsven Tel: 2547136 

 Er op 28 oktober een dag georganiseerd gaat worden voor 
alle vrijwilligers van onze KBO. 

 Dat er zich al 14 leden opgegeven hebben om mee te gaan 
bridgen. Maar dit is nog te weinig. Als u nog interesse heeft 
(ook om het te leren) kunt u zich melden via het 
inschrijfformulier. 

 Er nog steeds mensen zijn die vergeten hun emailadres door 
te geven aan de ledenadministratie. 

 Er in de vorige Rustverstoorder een foutje geslopen is ? In het 
verslag over de muziekmiddag van 18 juni hebben wij per 
abuis vermeld dat “Het krinkelende winkelende waterding” 
voorgedragen werd door Mieke Jacobs maar dat moest zijn  
Mieke Aarts. 

 De informatie over de najaars-excursie op donderdag 15 okt 
te vinden is achter in het boekje.  

 Van 15 t/m 19 september is in de Jaarbeurs in Utrecht  
 de 50 Plus Beurs 
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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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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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Halfdaags reisje naar de breifabriek in Duitsland 
 op donderdag 15 oktober 

Onder het motto „feiern wie die Bayern“ presenteren wij onze 
nieuwe herfst- wintercollectie 2015 met originele Beierse muziek 
en heerlijke specialiteiten. De Marcienne herfst- wintercollectie 
toont zijn charme door de leuke modische „alpenlook-details“. 
Deze show mag u niet missen! Extra kosten? Kennen wij niet! 
Reserveer  snel en beleef weer gezellige uren bij  
Marcienne breifabriek.  

Het programma ziet er  zo uit: 

 We vertrekken om 13.30 met de luxe bus bij huize SELE 

 .Ontvangst  met koffie / thee en een lekkere oktoberfeest 

specialiteit. 

 Sprankelende show van de actuele ”Marcienne”               

herfst-wintercollectie. De Marcienne herfst-wintercollectie 

krijgt extra charme door de leuke moderne “alpenlook-details” 

 Sjaalpresentatie met leuke knooptrucjes 

 Verloting van cadeau bonnen ter waarde van € 25,00 

 Rondleiding door de breifabriek, productie-en 
confectieafdeling. 

 Modeadviezen door mannequins van Marcienne 

 Koffie / Thee 

 Vertrek naar Stevensweert  voor een       
3 gangen diner  in  

 
 

 
 

     bij de  jachthaven aan de Maas   

 prijs € 29,50 ( introducees € 32,00)   incl.: bus ,bovenstaand 
programma, fooien en diner met drankje . 
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Aanmelding dagreis naar breifabriek in Heinsberg 
Duitsland 

Vertrekdatum: 15 oktober 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 € 29,50 pp *  introducé  € 32,- pp   * 
 

AANMELDEN VOOR 24 september 
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  NL20RABO0153659238 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 
 

Handtekening  
          voor akkoord                        Datum  _ _  / _ _ 2015 
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Deelnameformulier  
                 THEMAMIDDAG – ‘BRABANT’. 
                   Op donderdag 29 oktober 2015. 
 
Naam:………………………………………………/ 
................................................................... 
 
KBO lidnummer[s]: 
 
Lid: 3550…. 
 
Lid: 3550…. 
 
Aanmelden via deze strook voor 6 oktober 2015 
en in te leveren bij een van de bestuursleden,  
e.mail mag ook,  josvandelft@onsbrabantnet.nl 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 


