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Voorwoord van het bestuur. 

 
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.  
We hebben net de vakantieperiode achter de rug en mogelijk nog 
van een extra seniorenvakantie genoten. 
De winter komt al weer in zicht. We kunnen dan weer genieten 
van familieactiviteiten met sinterklaas en Kerst.  
Ook KBO afdeling Zeelst heeft weer leuke activiteiten op de rol 
staan. 
Het fietsen op vrijdagmiddag, heel gezellig met een groep 
mensen door de natuur is weer gestopt tot half april.  
Gelukkig is er wel een inloop op dinsdagmiddag voor actieve 
handwerksters en kaartenmaaksters en vrijdagmiddag voor 
kaarters, sjoelers en er is ruimte voor andere spelletjes. Loop 
gerust eens binnen. Het jeu de boules op donderdagmorgen en 
het wandelen op vrijdagmorgen zijn een succes ! 
  

 Op 18 november is er een speciale bijeenkomst voor onze 
vrijwilligers als dank voor hun activiteiten in het afgelopen 
jaar. 

 Op 19 november worden de leden die in het afgelopen jaar lid 
zijn geworden bijgepraat over alle activiteiten die binnen onze 
KBO plaatsvinden.  

 Op 17 december is er een kerstviering. 
We beginnen met  een H. Mis in de kerk. Daarna is er een 
lunch en een gezellig samenzijn met muziek, gedichten en 
loterij. Kortom: er is van alles wat. 

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor hun inzet gedurende 
het afgelopen jaar. We hopen, dat jullie allemaal gezond mogen 
blijven. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 toegewenst. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
                            Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
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                                Donderdag  17 december 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 Na de viering gaan we naar Café-Zaal “St. Joris” 

 Zaal is open om  12.15 uur. 

 Na de opening van de voorzitter koffietafel. 

 Muzikale verzorging door Cantare,(koor van de muziekschool)  

 Inbegrepen: 2 consumpties. 

 De bijdrage: € 7,50 p.p. 

 Er is ook weer  een loterij. 

 Deelname aan de kerstviering: uiterlijk  1 december 
opgeven ( formulier achter in het boekje) 

 Einde van deze dag is voorzien om 17.00 uur 
. 
 

 
 

 In het Patronaat 

  donderdag 7 januari 2016  

                      14.00- 17.00 uur 
 

    Allen van harte welkom, 
   Bestuur KBO Zeelst 
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Activiteitenkalender 2015/2016 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

19 november do Bijeenkomst nieuwe leden 

17 december do Kerstviering 

7 januari 2016 nieuwjaarsbijeenkomst 

 
 

Vakantie:   
 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 gaat weer van start op15 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 !! 

 
 
 
 
Gehoord: 
“Verkoopt u ook staalwol ?” 
“Jawel mevrouw… wilt u een kachel gaan breien ?” 
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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!”   
 

 
Jeanne Hermans-Schoofs echtgenote van Hans Hermans 

 

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

 
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 zich heeft aangemeld. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe leden vanaf augustus 2015 

 
Lies van Herp- de Waal 

Mevr. Bartels 
Mevr. Daanen 

Mia Blachard-Wouterse 
Jeanny Coolen – van Kruijsdijk 

Lambert Coolen 
 
 



7 

 

 
Gedicht: Ingezonden door Mien Jansen: 
 
 

 
                       De moeite waard 

 
Ouder worden heeft iets moois! 

De jaren van voorbij zijn al geleefd. 
Wat vóór je ligt houdt een belofte in…. 

 Geen haast meer !  
Geen “moeten” 

Minder verplichtingen 
Nu mag je  

                                 -anders dan toen je jong was- 
                                opnieuw verwonderd kijken en genieten  

                          van wat je ogen zien. 
                         Bovendien is elke nieuwe dag  

                                   de moeite waard 
                                  Een leven lang! 
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Bezoek kerstmarkt  op 10 december in Duisburg: 
 
. 
Korte informatie:. 
Een markt vol kerstkraampjes met 
lekkernijen en hebbedingetjes. 
Ook veel handgemaakte en dus unieke 
spulletjes waarmee u thuis kunt 
pronken….of waarmee u iemand anders 
kunt verrassen!! 
De omliggende winkels zijn ook allemaal 
in kerstsfeer. 
Kortom: u kunt uw hartje ophalen! 
 
Bij aankomst in Duisburg  ontvangt u van 
de chauffeur een plattegrond en kortingsbonnen die u op de 
kerstmarkt kunt inwisselen. U krijgt ook een bon voor een 
drankje. 
Mocht u de stad eens van “bovenaf” willen bekijken? Dan kan dat 
in het reuzenrad…Prachtig!!! 
 
Vertrektijd en plaats worden nog bekend gemaakt. 
Onderweg koffie met een stukje vlaai. 
Na aankomst kunt u gaan genieten van de sfeer op de kerstmarkt 
Na afloop gaat u genieten van een heerlijk 3-gangen diner. 
Rond 20.15 uur zijn we weer terug bij de opstapplaats  . 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Kerstverhaal van 
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Godfried Bomans 
 
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij 
haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond 
de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp 
hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, 
maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. 
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij 
gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak 
hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos 
koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te 
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar 
met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen 
bedremmeld binnen. 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet 
moeten doen." 
Maar omdat hij het toch gedaan had 
gingen ze blij zitten en keken elkaar 
warm aan. 
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei 
de man, " we moeten ook beseffen wat er 
nu eigenlijk gebeurd is." 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle 
herbergen afliepen, maar nergens was er 
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch 
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want 
nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. 
 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het 
eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over 
de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook 
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet 
meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de 
banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op 
zijn bord. 
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn 
servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de 
voordeur. 
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Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte 
ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde 
zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te 
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn.  
De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en 
toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op 
Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de 
deur hard  dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd 
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog 
eens even kijken," zei hij, "er is  
iets gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep 
en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist 
om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die 
zwanger was. 
 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was 
niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn 
opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij 
weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn 
ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het 
gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die 
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig 
Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef 
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in 
een schuur geboren. 
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Wist u dat….. 
 Er in Veldhoven op het Sondervickcollege  op maandagavond 

tussen 17.00 en 21.00 uur een kookcursus wordt gegeven. 
Vrijwillige amateurkoks maken met u samen een gezonde 
maaltijd voor een klein budget.( € 4,- per keer).En natuurlijk 
eten we na het koken alles samen op!   
De cursus bestaat uit 8 avonden 
U kunt zich opgeven bij Henk van Hugten 06 27364650 of 
henkvanhugten@cordaadwelzijn.nl 

 Op de vorige jaarvergadering is afgesproken dat onze KBO- 
contributie in 2016  wordt verhoogd naar € 25,-. 

 Er op 18 november een speciale bijeenkomst is voor al onze 
vrijwilligers. 

 We op zoek zijn naar een mogelijkheid  om in Zeelst voor 
onze leden yoga lessen te organiseren.  

 We nog steeds op zoek zijn naar een mogelijkheid om het 
bridgen alsnog op te starten. 

 Er van dinsdag 12  t/m zondag 17 januari 2016  weer een 
Seniorenexpo wordt gehouden in Koningshof Veldhoven 
Alle KBO-leden krijgen €4,- korting op vertoon van hun pasje 
op de entreeprijs van € 10,-. 

 Er achter in dit boekje 2 inschrijfformulieren te vinden zijn die 
te maken hebben met kerst.(viering en markt) 

 Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen dan graag 
doorgeven vóór 31 december ! 
 
Gelezen in de Roerom: 
 
Denk niet dat de wereld jou rechtvaardig zal behandelen 
omdat je een goed mens bent; Je denkt toch ook niet dat de 
stier jou niet aanvalt omdat je vegetariër bent….!  
 

********* 
Gehoord… 
“Volgende week trekken we in ons nieuwe appartement; 
Gelukkig alles platvloers…….” 

 

mailto:henkvanhugten@cordaadwelzijn.nl
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Wandelprogramma t/m 15 januari  2016 
  
Start altijd om 9.30 u         
Voor informatie:  tl.:   06-11582290 of   
                            tl.    06-  51108056 
                            tl     2537881 
 
 

DAT
UM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
 

6 nov  Bosstraat 25 
Valkenswaard 

Eetcafe aan de  
Eindhovenseweg 264 
Valkenswaard 

12,6 

13 
nov 

D’n Oude Belg  (Witrijt)  D’n Oude Belg  11  

20 
nov 

Winkelcentrum Mira Dinercafé De Kempen 
Knegsel 

12,2  

27 
nov 

Heezerweg (hoek 
Kanunnikensven) 
Eindhoven 

Cafe Het wapen van 
 Zes Gehuchten (Geldrop) 

11,3 

4 dec De Run 4223  Veldhoven 
 

Hazzo Aalst  
12,5 

11 
dec 

Kinderboerderij De 
Hazewinkel 

Het Geiteboerke Zandoerle 10.8 

18 
dec 

Natuurpunt aan het Rul te 
Heeze 

De  vrije Vogel 
 (de Plaetse) 

10,2 

8 jan  ZOO Veldhoven Dinercafé De Kempen 
Knegsel 

11,2 

15 
jan 

Klimrijk Veldhoven Motel Steensel 10,8 
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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 ook in het ziekenhuis. 
 
 
 

Naastenliefde  voelt  gezond! 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:2341127
tel:2534786
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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. 

 
Gewijzigd inschrijfformulier Zie achter in het boekje 
 
 
 BANKNUMMER van de KBO  (let op IBANnummer!!) 
 
De contributie van het KBO Lidmaatschap 
 bedraagt € 25,- 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.  

 

 
Reisje in Duitsland 
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 Beste Lotto deelnemers 
(en alle overige KBO 
leden) 
 
Al eerder heeft onze voorzitter in 
de jaarvergadering aangegeven, dat we van alle contante 
betalingen af willen om werk te besparen ,vergissingen  te 
voorkomen en de veiligheid voor de betreffende bodes te 
waarborgen. 
Contributie en activiteiten worden nu met uw toestemming 
automatisch geïncasseerd. Dat willen we ook per één  januari 
2016  invoeren voor de Lotto. 
Achter in de Rustverstoorder hebben we een 
inschrijfformulier geplaatst.  
Wilt u  allemaal zo vriendelijk zijn om dat in te vullen ? 
 
De bode die bij U kwam om een prijsje uit te betalen, of 
centjes voor de lotto op te halen, komt nu in december het 
volledig  ingevulde inschrijfformulier ophalen .en in 2016 de 
eventueel gewonnen prijsjes brengen. Het formulier gaat naar 
Geert Coppelmans voor de lottoadministratie en vervolgens naar 
Cees van den Berk voor de automatische incasso (a.s. december 
voor het volgend jaar) 
Heeft u op het einde van dit jaar nog  geen prijsje ontvangen 
(pechvogel…..!),dan komt de bode toch begin januari even langs 
om U te verwennen met een lekkere attentie. 
 
Mocht u alsnog willen deelnemen aan de lotto dan zeggen we: 
Welkom, sluit je aan… ,  u steunt uw KBO voor 2 € per maand,  
elke week een trekking  52 kansen per jaar op een prijsje. 
Hebt U vragen over het bovenstaande,  wilt u  uw lotnummer 

wijzigen, (een tweede nummer  mag ook) of 
aanmelden als deelnemer, meld dit dan 
schriftelijk vóór  1 dec,  

   bij Mien van Grinsven    (tel,2547136) 
              of Geert Coppelmans    (tel.2534063). 
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Jarig  in november                                     
          
1 nov.  Toos Schoemaker 
3 nov.  Wil Verwimp 
4 nov.  Mevr. Waterschoot-van Hees 
4 nov.  Mia van Eerd-van Zoggel 
5 nov.  Annie Peters-Aarts 
5 nov.  Riky Tils-Kolvenbach 
5 nov.  Diny van Moorsel 
6 nov.  Maria van Asperdt-de Wit 
6 nov.  Sisca Sanders-van der Palen 
6 nov.  Bertha Waterschoot 
7 nov.  Nelly Kuster-Tops 
8 nov.  Jo van de Schans-Senders 
9 nov.  Lies Verbaandert-Kox 
10 nov. Ad Buurman 
12 nov. Nel Lijten-Sanders 
14 nov. Jan Schoo 
14 nov. Koos van den Heuvel 
17 nov. Corrie de Vaan 
17 nov. Hans van Hak 
19 nov. Mia Sanders-Scheepers 
19 nov. Walther Soetens 
19 nov. Karel Bosch 
20 nov. Wim Hermans 
22 nov. Corrie van Poppel-Merkelbach 
23 nov. Helmy van de Sandt 
24 nov. Thea Coppelmans-van Leeuwen 
24 nov. Riky Hoskens-Raaymakers 
27 nov. Loes Thomasse-Peters 
27 nov. Rikus van den Heuvel 
27 nov. Piet Huijbregts 
28 nov. Lena Kuyken-Antonise 
28 nov. Frans van de Wiel 
28 nov. Hans van den Eertwegh 
29 nov. Nel Adams   29 nov. Sjef Hermsen 
29 nov. Kees van der Aa  29 nov. Trees Toonen-Ponjée 
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Een welgemeend bedankje voor al onze 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beste wensen van KBO Zeelst ! 
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Jarig in december 
 
1 dec.  Toos van Lieshout-Hoeks 
1 dec.  Louis Peperkamp 
1 dec.  Rosa Boeyen-Verhoeven 
3 dec.  Zus Tournier-Boogers 
5 dec.  Gonny Strijbosch-v.d. Langenberg  

6 dec.  Maria Wispelweij-van Rijckevorsel 
6 dec.  Alda van de Ven-Coppelmans 
6 dec.  Thea van der Weijden 
6 dec.  Marian Somers-Brouwers 
7 dec.  Ben Litjens 
9 dec.  Leo Loijen 
10 dec.Wim Hölscher 
13 dec. Riky van Nostrum-Coppelmans 
14 dec. Mevr. Faasen 
14 dec. Jan Tops 
16 dec. Doortje van Stiphout-Kivits 
17 dec. Toon Verleg 
17 dec. Ellen Slits 
21 dec. Cees van de Pas 
21 dec. Henk van Sonsbeek       
21 dec. Jan Castelijns 
24 dec. Annie Weijmans 
26 dec. Nellie Verwimp-Kreuger 
27 dec. Nelly Alkemade (Hölscher) 
27 dec. Hans Smits 
28 dec. Jan Smeijers 
29 dec. Annie Eliëns-Kuijpers 
29 dec. Corry van Eijsden-Schoonderwoerd 
29 dec. Nellie de Veer –van Venrooy 
30 dec. Jos van Delft 
31 dec. Joke Scheepers-van Beers 
31dec. Toos van Gestel 
31 dec. Harry Bakkers 
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Adviezen rond de rijbewijskeuring 

 
De laatste tijd is er nogal wat te doen 
geweest over de keuring voor het 
verlengen van het rijbewijs.  
Als er een goede lichamelijke en 
geestelijke gezondheid is vastgesteld dan 
wil dat nog niet zeggen dat u goed en 
veilig een auto kunt besturen. Het is 

daarom van belang dat u zorgvuldig uw keuringsarts uitkiest. 
Voortaan moet uw rijbewijs verlengd worden als u 75 jaar wordt. 
 
Tip van dr. Swijgers (zie keuringsartsen): 
Als er sprake is van een aandoening die door een specialist 
behandeld wordt  en er wordt een kopie van het schrijven van de 
specialist aan de huisarts bij de keuringsformulieren ingesloten, dan 
kan dit een specialistisch consult voorkomen. Anders zou het zo 
kunnen zijn dat u achteraf een bezoek aan de specialist zelf moet  
betalen. 
 
Voorkomende gezondheidsproblemen die regelmatig geconstateerd 
worden zijn: verminderd gezichtsvermogen, hart-vaatlijden, 
suikerziekte of vervelende bijwerkingen van medicijnen . 
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SENIOREN FITNESS 

Gezellig sporten met uw leeftijdsgenoten 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelmatig sporten is belangrijk voor uw gezondheid en dat kan 

                   bij ons in groepsverband of individueel!  

 
 
 

Maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur kunt u geheel 
vrijblijvend een gratis proefles senioren fitness volgen 

 
 
 

Bij interesse voor een gratis proefles graag even contact 
opnemen met Artisport 040 2029491   

 



21 

 

Senioren fitness  

 sporten met uw leeftijdsgenoten  

in groepsverband of individueel!!  

  

Bij de groepstraining traint u in een uurtje het hele lichaam. Al uw 

spieren worden getraind en u verbetert uiteraard ook uw 

uithoudingsvermogen. Tevens zult u merken dat u flexibeler 

wordt en dat uw balans verbetert. Bovendien is het samen 

sporten erg gezellig. Fitnesscentrum Artisport heeft een 

gemoedelijk imago en zeer ontspannen sfeer met gezellige 

muziek uit de vroegere jaren tijdens de fitness. 

 

Maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur kunt u geheel 

vrijblijvend één gratis proefles senioren fitness volgen.  

Mocht u besluiten hieraan verder deel te nemen dan betaalt u 

€4,95 per week. U kunt dan iedere dag deelnemen.   

Bij interesse voor een gratis proefles graag even contact 

 opnemen met Artisport 040-2029491 

 

Bij de individuele fitnesstraining kunt u zelf bepalen wanneer u 

komt en kunt u werken aan uw eigen doelstelling. Tijdens de uren 

dat onze trainingscoaches aanwezig zijn is er toezicht in de 

fitnesszaal. 

 

WAT ZIJN DE EFFECTEN: 

 U blijft langer gezond en fit 

 U blijft langer zelfredzaam 

 U voorkomt gezondheidsklachten 

 U voelt zich zekerder 

 U bent fysiek en mentaal sterker 

 U remt het verouderingsproces 
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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. 
Openingstijden Ontmoetingscentrum Zeelst, Sele 21, Veldhoven. 
Woensdag van 10.00 -12.00 uur   
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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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Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum      10% 

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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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. 
 
 
 
 
 

 

 
  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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KBO Aanmeldingsformulier 
 Kerstmarkt in Duisburg 

    10  december 2015. 
 
1. Naam. ………………………… ……… 

 
2. Adres ………………………………….. 

 
3. Telefoonnr…………………………….. 

 
4. Aantal personen……………………… 

 
5. KBO afdeling…………………………. 

 
Prijs voor KBO leden € 41 p.p. 
Introducés      € 43,- 
inclusief koffie met vlaai, diner en reisverzekering 

    

FORMULIER INLEVEREN VÓÓR 25 nov BIJ: 

 

Mien van Grinsven, Sele 4, 5502 NC Veldhoven.  
 040-2547136  of      
Theo Tuijtelaars, Parklaan 83, 5504 GA Veldhoven.  
 040-7873518   
 
 

Het bedrag graag  overmaken aan 
KBO Kring Veldhoven 

banknummer NL 65RABO0138513430 
o.v.v. Kerstmarkt 
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Lotto inschrijfformulier voor álle lottodeelnemers: 
 
 

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. 
Dat is € 24,- per getal per jaar 
Ik betaal per Rabobank NL20RABO0153659238 
                      o.v.v “Lottodeelname” 
 
Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst om eenmaal  per 

jaar het bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst 
bekende bankrekeningnummer 

 
 
Handtekening voor akkoord    Datum_____/_______2016 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 

 
 
 

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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Deelnameformulier voor Kerstviering 
donderdag 17 december 2015 

 

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

 

Naam:  
 

Adres:  
 

Telefoon:  
 

E mail adres:  
 

Bijzonderheden:  
 

Dieet: zo ja welk  
 

Bijdrage: € 7,50 p.p. 

 
Aanmelden via deze strook voor 1 december 2015 in te 
leveren bij een van de bestuursleden. 
De bijdrage wordt automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 
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Reprof 
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Deelnameformulier  
                 THEMAMIDDAG – ‘BRABANT’. 
                   Op donderdag 29 oktober 2015. 
 
Naam:………………………………………………/ 
................................................................... 
 
KBO lidnummer[s]: 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


