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Voorwoord van het bestuur. 

 

 
 

Een nieuw jaar met veel activiteiten van KBO-Zeelst is weer 
gestart. Wij hebben de feestdagen weer achter de rug en elkaar 
een voorspoedig 2015 toegewenst.  
 
Wij kunnen terugkijken op een voor KBO-Zeelst actief jaar 2014 
met diverse nieuwe activiteiten, die ook zorgen voor de 
broodnodige aanwas van ons ledenbestand. 
Als u nog ideeën hebt voor andere activiteiten dan horen we dit 
graag. 
 
De kerststallen en andere versieringen zijn weer opgeruimd.  
Tijd om weer aan andere dingen te beginnen. 
  
De Seniorenbeurs in Koningshof is weer begonnen en kan ons 
weer inspiratie geven voor nieuwe dingen in huis of voor vakantie 
uitstapjes, nieuwe kleding etc.. Er zijn natuurlijk ook 
muziekoptredens van diverse groepen en artiesten. 
 
Voor 12 februari staat er weer een themamiddag gepland in  
het Patronaat over veiligheid in het verkeer etc..  
 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Namens het bestuur                              Jan Egelmeers, voorzitter. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.zakelijksoest.nl%2Flay%2Fmedia%2Fupload-2013%2F300%2Fvergaderen-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zakelijksoest.nl%2Fagenda%2F1%2F1031%2Falgemene-bestuursvergadering.html&docid=Hp9YJuGbBJKisM&tbnid=SR9bf5T1N46wGM%3A&w=300&h=300&ei=ejKUVM2xIcHuaPq8guAF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Themamiddag  op 12 februari 
 
Graag nodigen wij u uit voor: 

de themabijeenkomst Verkeersveiligheid en Mobiliteit 
op donderdag 12 februari 2015  in het Patronaat  

van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
 
Senioren veilig mobiel 
Mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt voor senioren. 
Niet mobiel zijn betekent: minder zelfstandigheid, minder 
contacten, minder afwisseling en gewoon veel minder 
gezelligheid. 
Mobiliteit op latere leeftijd vraagt wel bijzondere aandacht. 
Zowel in aanbod als in de veiligheid. 
 
Tijdens deze middag zal door een lid van Veilig Verkeer 
Nederland samen met u gesproken worden 
over: 

 verkeersregels,  

 fietsgedrag en  

 overige verkeersdeelname. 
 
Na de pauze wordt er tijdens de presentatie door een 
deskundige, advies gegeven over een aantal hulpmiddelen, 
zoals  rollator, scootmobiel, loopondersteuning. 
Bovendien komt er  informatie over elektrische fietsen met  
bewegings- en/of krachtsensor 
Vragen worden behandeld zoals 

 Op welke plaats zit de motor 

 welke accu is aan te bevelen, welk oplaadproces.  

 Keuze van normaal of met lage instap. enz. enz. 
Al deze zaken komen aan de orde en uw vragen op dat gebied 
zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
Achter in het boekje vindt u het aanmeldingsformulier  (blz 35) 
                                       Jan Egelmeers Cees van den Berk                                                                                                                                                                                    
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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!”   
 

 
Thom van Leeuwen echtg. van  Maria van Leeuwen-Louwers 
Corrie Oosterbosch-Wijnands wed. van  H.Oosterbosch 
 

 
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 
 

Corrie Oosterbosch was het oudste lid van onze KBO.  
Zij was 97 jaar 
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Wat brengt ons 2015……. 
 

 
De stille dagen komen er aan, 
tijd om even bij stil te staan. 
Overdenken en bezinnen, 

afsluiten en opnieuw beginnen 
Wat te doen met wensen of dromen, 

die jou zijn overkomen? 
Laat ze zijn….en laat ze achter, 

de ergste worden zachter. 
De mooiste krijgen een plaatsje in je hart, 

maak ieder jaar een nieuwe start. 
Begin aan je oude of nieuwe dromen, 

Laat het leven op je af komen. 
 

HEB LIEF, BEWONDER EN GENIET 
MÉÉR DAN DIT LEVEN HEB JE NIET ! 

 
 Ingezonden door: Mien van Grinsven 

 

De redactie wenst u alle goeds 

toe in het nieuwe jaar!!!! 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
 
Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur in het 
Patronaat. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 13 

maart 2014 

 Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, 
uitgave januari/februari 2015. 

5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2015 

 De commissie 2014 bestaat uit de Heer van de Voort 
en de Heer Spiegels. Aftredend en  niet herkiesbaar is 
de Heer van de Voort..  

o Kandidaten voor deze open te vallen plaats 
kunnen zich staande de vergadering melden. 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar zijn: 
o Mien van Grinsven 
o Kees van der Aa  

 

 Statuten en Reglement stellen leden in de gelegenheid 
zich kandidaat te (laten) stellen. De kandidaatstelling 
geschiedt schriftelijk, gesteund door tenminste vijf 
leden en vergezeld van een schriftelijke 
bereidverklaring, uiterlijk tien dagen voor de 
vergadering, 2 maart 2015 
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10. Vooruitblik 2015  
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 
Evenals vorige jaren zal minder tijd en aandacht besteed worden 
aan de formaliteiten en wordt de vergadering op hoofdlijnen 
gepresenteerd, zodat meer tijd resteert voor gezelligheid onder 
elkaar en een voordracht.   
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat 
ons weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons daarin.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Kees van der Aa. secretaris 
 

 
 

 
 
  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
 

                                                            Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

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

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

 
 
 

http://www.dehorizon-uitvaartverzo/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Verslag algemene  ledenvergadering 
13 maart 2014 

1. Opening. 
Aanwezig 75 leden 
Om 14.00 uur opent de voorzitter  de vergadering. Een 
bijzonder welkom voor de vice voorzitter van KBO Brabant de 
heer F. van Beerendonk. Vervolgens gaat hij over tot het 
memoreren van de ons ontvallen leden en verzoekt de 
vergadering om een minuut stilte ter nagedachtenis. 

2. Er zijn geen mededelingen. 
3. De vergadering heeft geen voorstellen tot wijziging. 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering 2013. 

Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd 
vastgesteld. 

5. Jaarverslag van de secretaris. 
Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie 
over hetgeen in 2013 zich binnen onze afdeling heeft 
afgespeeld. 

6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
De plaatsvervangend penningmeester geeft een overzicht van 
de inkomsten, uitgaven en resultaat. 
 
Het balanstotaal bedraagt per 31 december 2013 € 15691 
met een eigen vermogen van € 6176.  
Het resultaat over 2013 bedraagt €  3482 positief. 
De totale inkomsten bedragen € 42795,  
De totale uitgaven bedragen € 39313.  
In 2013 is € 2000,00 toegevoegd aan de reserve jubileum;  
Deze reserve bedraagt per 31 december 2013 € 3051. . 
(zie ook de bijlagen van dit verslag). 

7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
De heer van de Voort legt namens de commissie de 
verklaring af dat de boekhouding  in orde is bevonden. . 
Vervolgens wordt het bestuur decharge verleend voor het 
gevoerde financieel beleid. 
De voorzitter bedankt de leden van de commissie. 
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8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2014. 
Aftredend en reglementair niet herkiesbaar is mevrouw Mol. 
De heer van de Voort blijft lid van de commissie.  De heer  
M. Spiegels stelt zich beschikbaar en de vergadering kiest 
hem  tot lid van de commissie. 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar is Jan Egelmeers. Het bestuur stelt, 
zonder tegen kandidatuur, de vergadering voor tot 
herbenoeming over te gaan.  

 Het Bestuur stelt twee nieuwe bestuursleden voor: mevr. 
Corry Coolegem en de heer Jos van Delft. Beide 
bestuursleden stellen zich nader voor. De vergadering gaat 
akkoord met het voorstel Corry Coolegem en Jos van Delft te 
benoemen tot bestuurslid. 

 De heer Geert Coppelmans treedt met ingang van heden 
terug als bestuurslid/penningmeester van onze KBO. In de 
hierdoor ontstane vacature wordt voorgedragen de heer Jos 
Toussaint. Hij stelt zich nader voor. De vergadering gaat 
akkoord met deze kandidaat. 

 De voorzitter bedankt Geert Coppelmans voor zijn jarenlange 
nadrukkelijke inzet voor onze KBO. Als dank voor al het werk 
dat Geert  heeft verricht wordt hem door de vice- voorzitter 
van KBO Brabant, Frans van Beerendonk, de Zilveren Speld 
met Goud uitgereikt. In zijn toespraak  memoreert hij vooral  
het feit dat Geert in de afgelopen jaren een sleutelrol heeft 
vervuld en dat hij het gezicht is geweest van de KBO Zeelst. 

10. Vooruitblik 2014 
De voorzitter geeft in het kort een vooruitblik over het jaar 2013. 

 Inloop vrijdagmiddag in de Willibrordzaal. Deze middag is 
opengesteld voor een ieder van Zeelst en staat in het teken 
van ontmoeting.  

 Vanaf 1 april zal ook een inloopmiddag op de dinsdag worden 
georganiseerd. Jos van Delft licht dit nog nader toe. 

  Geplande reizen op 20/3, 1/5, 24/7 en 23/10. 

 Themadagen en overige activiteiten op 24/4 
Koningsdagviering, 15/5 (Thema), 19/6 muziek/voordracht, 
30/10 (Thema) 20/11 Nieuwe leden, 18/12 kerstviering. 
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 Meerdaagse reis in sept in samenwerking met Kring 
Veldhoven 

 Ben Lamers stelt zich voor als Ouderen Adviseur en vertelt in 
het kort wat de functie inhoudt 

11. Rondvraag. 
a. Mieke Sandkuijl heeft een vraag over de ledenpas van 

de KBO.  
De huidige pas is twee jaar geldig. 2013 en 2014. 

b. Thea Coppelmans betreurt het zeer dat de voorzitter aan 
het begin van de vergadering verzuimd heeft alle in 2013 
overleden leden persoonlijk te memoreren. 

c. Geert Coppelmans bedankt de vergadering en de 
bestuursleden voor het vertrouwen dat hij heeft genoten 
in de afgelopen jaren. 

12. Sluiting. 
Om 15.30 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor 
opkomst en inbreng tijdens deze vergadering. 
  
Na de vergadering geeft Harry Jenniskens een presentatie 
over Zeelst in geografisch, historisch perspectief onder het 
genot van een drankje en een hapje. 
(het volledige verslag ligt bij binnenkomst op tafel.)  
 

Leden krijgen nieuwe passen ! 
 
In 2015 worden voor alle leden nieuwe passen gemaakt 
Deze hebben een geldigheidsperiode van drie jaar 2015-2016-2017. 

   
  De nieuwe passen zullen begin februari 2015 gemaakt 
  en verzonden worden naar de ledenadministratie. 
  Die gaat ze controleren en verzendklaar maken en Henk Willems        
  gaat ze bezorgen. 
  U ontvangt dus tussen half december en half februari geen nieuwe  
  ledenpassen. 
  Indien nodig kunt u de oude pas nog even gebruiken. 

Cees van den Berk,  Ledenadministratie 
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Het slot van de Kerstviering 2014 …een wijze les….. 
 
De kerstviering was zoals altijd een stemmig gebeuren met toch 
altijd een vrolijke noot. Deze  keer kwamen de vrolijke noten niet 
alleen van ons voortreffelijke dameskoor maar aan het einde van 
de viering kregen we ook nog een wijze les van Pastor Wim.  
Omdat niet iedereen van de KBO deze les meegekregen heeft 
herhalen wij hem hier nog een keer. 
 
Zaligsprekingen van 18 december 2014 volgens Pastor Wim: 
 Zalig zij, die begrip tonen voor mijn stamelende stem en mijn 

bevende had. 
 Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn oor zich moet 

inspannen om op te vangen wat zij zeggen. 
 Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen niet zo best meer 

zijn, dat mijn begrip niet zo snel meer is. 
 Zalig zij, die de andere kant opkeken toen ik koffie op tafel 

morste. 
 Zalig zij, die met een vrolijke glimlach eens een poosje 

ophouden met praten. 
 Zalig zij, die nooit zeggen: ”Dat hebt u ons vandaag al twee 

keer verteld”. 
 Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen van 

gisteren weer in mijn geheugen op te roepen. 
 Zalig zij, die mij laten voelen dat zij mijn leven respecteren. 
 Zalig zij, die jeugdig van geest zijn gebleven, want zij hebben 

schik in het leven. 
 
Na deze wijze les hadden we nog een gezellig samenzijn in het 
Patronaat. De medewerkers deden hun uiterste best om ons daar 
zo feestelijk mogelijk te ontvangen. Zoals altijd was het eten en 
drinken prima verzorgd. Chapeau !!!  
Sommige mensen waren die middag zooooo… blij, 
was het niet van de muziek dan wel  
van de loterij…….! 
   Van de redactie. 
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Activiteitenkalender 2015 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

6 januari di Nieuwjaarsreceptie 

13/18 januari di-zo Seniorenbeurs 

12 februari do Themamiddag verkeer 

12 maart do  Jaarvergadering 

????? ½ dagreis 

19 maart vr Koersbal toernooi 

23 april do Koningsdag 

7 mei do Voorjaarsreis 

18 juni do Muziek/Voordracht  

23 juli do Zomerexcursie 

?? september ma-vr Meerdaagse reis 

22 oktober do Najaarsexcursie 

29 oktober do Themamiddag najaar  

19 november do Bijeenkomst nieuwe leden 

17 december do Kerstviering 

 
Carnaval: 15 t/m 17 febr. Pasen: 5 april  Koningsdag 27 april  
Hemelvaart: 14 mei Pinksteren: 24 mei 
Vakantie:  Voorjaar 14-22/2, Mei 2/5-10/5,  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! 

 

Gehoord: 
 

“Ge kunt nie van elk veugelke un virke 
plukken” 

(een waarheid als een koe!) 
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Senior Cliëntondersteuner.  
 

Door de invoering van de nieuwe Jeugd 

wet, de nieuwe Participatiewet en de 

nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), wordt het takenpakket 

van de gemeente sterk uitgebreid. 

De gemeente krijgt de 

verantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning van kwetsbare 

burgers bij hun zelfstandigheid en  hun maatschappelijke participatie. 

Er moet worden bezuinigd !!! 

De gevolgen voor de senioren zijn: 

 Langer thuis wonen. 

 Meer zelf oplossen. 
Dit houdt in minder professionele hulp en meer zelf betalen. 

Indien u zorg of hulp nodig hebt, meldt u dat vanaf 1 januari 2015 

bij de gemeente. Die bekijkt, op basis van de WMO, voor welke 

voorzieningen u in aanmerking komt. 

In de WMO is ook vastgelegd dat de hulpvrager recht heeft op 

onafhankelijke ondersteuning. 

Wilt u gebruik maken van ondersteuning dan kunt u dit doen via 

de door de gemeente (kosteloos) aangeboden cliëntondersteuner 

dan wel een senior cliëntondersteuner van de KBO. 

Een senior cliëntondersteuner: 

 Helpt u bij de melding en aanvraag. 

 Zoekt uit waar u recht op heeft. 

 Is bij het onderzoeksgesprek aanwezig. 

 Bewaakt de juistheid van het verslag. 

 Helpt desgewenst bij het maken van bezwaar. 
De KBO heeft kwalitatief hoogopgeleide vrijwilligers extra scholing 

gegeven om de rol van Senior Cliëntondersteuner te vervullen. 

 

Ben Lamers.        VOA/ Cliëntondersteuner KBO afd. Zeelst  
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Jarig in januari 
Nelleke van Baalen-van der Geer 
Wim Bakermans 
Aleida Beckers-Jansen 
Peer .Berkvens 
Joke Blakenburg-de Boer 
Mien Bolwerk- Cuylits 
Tiny van den Broek 
Piet de Veer 
Chris Dresen 
Wil.Egelmeers-Lebbink 
Mevr.A.Feyen 
Nell Geboers-van der Burgt 
Bertha van Gemert-van Rooy 
Jo Geven 
An de Greef 
Tiny de Groot-Vermeulen 
Joe Howes 
Ann Howes-v.d. Broek   
Jannie.Jansen    
Jo.Kerkhofs 
Riek.Kox-Menting 
Truus.van Krochten-Wijnands 
Rieky Kruter-Bijnen 
Mien van Laarhoven-Coppelmans 
Jet de Roo-Tutelaars 
Toos Scheffers-Senders 
Nic Schouteten 
Sjan Sneijders- Roosen 
Jo van den Tillaar 
Jet Tops-Schats 
Jos Toussaint     
Gerard Verberne      
 

 
Op 26 februari wordt Jan Renders 90 jaar. 

Van harte gefeliciteerd !! 
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Jarig in februari  
Tonny Baetsen-de Haas 
Wim Bataille 
Stans Bijnen-Drees 
Jo Borgers-Kapiteins 
Betsy van den Broek 
Anny Castelijns 
Corry Coolegem- van Herwaarde 
Luus van Deursen 
Frans van Diessen 
Andrea Dresen- Pennings 
Wim van Eeten 
Jopie van Eeten-Vlemmix 
Nellie Favié-Frenken 
Erika van der Graaf-Bernecker 
Wilhelmien Haerkens-van Boekel 
Hermien v. Heiningen 
Piet Hoskens 
Annelies Jacobs-Berkers 
Zus Kerkhofs-Coppelmans 
Riek Kox-v.Lierop 
Maria van Leeuwen-Louwers  
Gerard van Lith 
Maaike Litjens-Poelmann 
Lies Nellen-v.d. Rijdt 
Tilly van de Pas-v.d.Eijnde 
Ria Rojas-Wouters 
Alie van Rooij-v.Leeuwen 
Sjef van Rooij 
Annie Tops--Baetsen 
Henk Tops 
Dimph Verberne-van Rooy 
Elly Versteeg-Zandvliet 
Leo van de Vondervoort 
Marianne Walraven-Denkers 
Mevr.N. van der Zande-Senders        
Jan van Zoggel 
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Jeu de boules nieuws: 

In november 2014 waren we met 22 enthousiaste  deelnemers 
van de jeu de boules club bezig in de tuin van Huize Sele. 
Op donderdagmorgen 25 september  bij de aanvang van deze 
nieuwe KBO activiteit, hadden we meteen al een probleem, maar 
één baan voor 18 deelnemers. We hadden al snel een oplossing 
gevonden: Bij de tuin van Huize Sele lag een mooi grasveld. 
Door creativiteit van enkele leden hebben we daar een nood 
baan aangelegd. Gelijktijdig werd er in goed overleg met het 
management van Sele [Lieke Lauwers] een prachtige  
2de gravelbaan aangelegd en de bestaande baan werd tevens 
gerenoveerd. Ook werd er voor een hark gezorgd om de 
bladeren te verwijderen. Toch hebben we de grasbaan nog 
steeds nodig gezien het aantal deelnemers.  
In oktober hadden we een probleem op de grasbaan want toen  
werd het gras niet zo vaak gemaaid door een hoveniersbedrijf.  
Te lang gras voor dit balspel gaf wat problemen, maar ja het was 
voor iedereen even problematisch. De oplossing vond ik op 
dinsdagmiddag tijdens de inloop bij de vlijtige dames. Ik vroeg 
tijdens de koffie/thee pauze: “ Wie weet er een hand gras- 
machine staan?” En jawel, Annie Tops zei:” Wocht  is efkes, onze 
Marinus heeft een elektrische grasmaaier gekregen van de 
buurman die verhuisd is, ik zal het er met hem vanavond over 
hebben”. En wat denkt te, om zes uur s, avonds telefoon.” Ja met 
Marinus Tops, wanneer kom de da machientje ophalen?” 
“ Marinus, ik kom morgenvroeg de grasmaaier 
halen”. Het leek wel een splinternieuw 
machientje, zo goed onderhouden en 
maaien… dá wilde nie weten! De 
messen waren door Theo Broens pas 
geslepen. 
Annie en Marinus, hartelijk dank 
namens de KBO.  
Van Lieke hebben we een sleutel 
gekregen om al deze 
gereedschappen in een ruimte op te 
sluiten.  
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Ook Lieke nogmaals hartelijk dank.   
Zo zie je maar:  “praat en je mond gaat open”. 
Met toerbuurt wordt de baan een halfuur voor aanvang van de 
wedstrijd in orde gemaakt, Henk Willems heeft de sleutel van de 
opbergruimte voor de gereedschappen. 
Als er nog meer aanmeldingen komen om mee te jeu de boulen, 
kunnen we overwegen om op dinsdagmorgen ook te spelen. 
Vanaf tien uur  is er dan ook nog speelruimte 
 Namens de KBO en de Jeu de boulers:                 

                                                         Jos van Delft 
                                                                       

 

opening  van de jeu de boules banen: 
 
Wie kwam met het idee om te boulen…… Jos van Delft. 
Wie regelde dat er een tweede baan bij kwam….. Jos van Delft. 
Wie zette de banen uit op het grasveld…… Jos van Delft. 
Wie maakte de score bordjes …….Jos van Delft. 
Wie “schooide” om wat extra ballen hier en daar ….Jos van Delft. 
Wij, de boulers zeggen hartelijk dank tegen …..Jos van Delft. 
 

Ingezonden door Harrie Bakkers 
 
De redactie van de Rustverstoorder 
 sluit zich hierbij aan ! 
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Wandelprogramma t/m 8 mei. 2015  

 
* We vertrekken in de zomer steeds om 09.00 u 
            In de winter om 9.30 u 
** U wandelt mee op eigen risico 
 Voor informatie:  
Ad Schoofs tl.:  040-2530057 / 06-11582290  
Email: adenrinie@gmail.com                                      
 Kees van der Aa tl. :  040-2539056 / 06-51108056 
 Email: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl  

 STARTLOCATIE PAUZE ADRES  

 

2 jan  Kerkplein Oerle Geitenboerke  Zandoerle 

 

11 km 

9 jan Party Centrum ’t 

Witven Veldhoven 

Het Klooster Waalre 12.2km 

16 jan Parking Hoeve 

BiezenheuvelHoog 

Casteren 

Jacobushoeve Vessem 9.8 km 

23 jan Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

10 km 

30 jan Het oude kerkje 

Middelbeers 

Natuurrijk De Kempenzoom 9 km 

6 febr Kinderboerderij De 

Hazenwinkel 

Veldhoven 

Geitenboerke Zandoerle 11,5 km 

13 febr Venbergse Watermolen 

Valkenswaard 

Cafe De Woeste Hoeve 

Borkel&Schaft 

12,5 

 km 

20 febr Veldhoven Zoo Hoeve De Nachtegaal 

Wintelre 

11 km 

27 febr Atletiekbaan GVAC, 

Veldhoven 

Gemeenschapshuis De 

Leenhoef, Knegsel 

12 km 

6 maart Kerk Veldhoven Camping De Volmolen 10 km 

13 mrt Kerkplein Oostelbeers Natuurrijk De Kempenzoom 11,8 km 

17 mrt Kerk Steensel Motel Steensel 11,5 km 

20 mrt Stationskoffiehuis  Stayokay V’waard/Waalre 10,4 km 

mailto:adenrinie@gmail.com
mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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3 april Woonboulevard 

Ekkersrijt 

Joe Mann Palviljoen  Best 11,3 km 

10 april Tuincentrum “Life and 

Garden” Veldhoven 

Klooster, Waalre 12 km 

17 april Tuincentrum Groenrijk Airport Eindhoven 11.4 km 

24 april Speeltuin De Klimbim Gemeenschapshuis Het 

Hazzo, Waalre 

 11,8 km 

1 mei Golden Tulip 

Jagershorst Leende 

Camping Heezerenbosch 15 km 

8 mei Kapel de Heilige Eik 

Oirschot 

Café De Nachtegaal  Oirschot 10.9 km   

 

 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum      10% 

Tuincentrum Veldhoven   de Run          5% 

ConXions  computerondersteuning  Meiveld        5% 

Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)        10% 

Bruna City Passage, kantoorartikelen                5% 

Coppelmans  Kapelstraat  bloemsierkunst         5% 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick                                5% 

Durlinger schoenen Citycentrum         10 % 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid        10 % 

Fixet Prinsen Veldhoven Kromstraat          5 % 

Groenrijk De Heikant Veldhoven            5 % 

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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Enkele belangrijke aandachtspunten: 
 

De halve dagreis in februari  wordt verplaatst.  
Op die dag  19 febr.is nu de kringcompetitie van het 
koersballen gepland.  
 
De reiscommissie is bezig met het plannen van een andere 

dagreis.  
De gegevens hierover kunnen 
niet meer in deze RVS 
opgenomen worden. Bij de ONS 
van februari  zal een extra blad 
gevoegd worden met de 
reisbeschrijving en een 
opgaveformulier. 
 
 

In deze Rustverstoorder zit achterin een enquêteformulier 
(blz 33)  met enkele vragen om te weten te komen waar uw 
belangstelling het meest naar uit gaat.  De reiscommissie zal 
proberen met uw gegevens zoveel mogelijk rekening te 
houden in de toekomst. 

 
KBO Brabant heeft in mei twee data gereserveerd voor een 
bezoek aan de Passiespelen in Tegelen op 17 mei of 31 mei om 
14.30 u. 
Dit zal vanuit de Kring Veldhoven georganiseerd gaan worden. 
In de Rustverstoorder komt hierover nadere informatie.   
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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! 
 
 
Nog enkele 
werkstukken van 
de tentoonstelling 
met de kerstviering 

tel:2341127
tel:2534786
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Samen uit eten in 2015            € 14,- p.p. 

Donderdag  15  januari        Crème de la crème 
Donderdag 19 februari         Hof van Holland 
Dinsdag 17 maart                Witven 
Donderdag 16 april              Oude Garage 
Dinsdag 12 mei                    De Wok     
 
Drankjes en andere gerechten extra betalen ! 

Aanvang 17.30 uur. 

Het is verplicht u op te geven bij: 

 Mien van Grinsven  tel: 2547136 

 

Let op !!! 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

Bij verhindering even bellen.   

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom  

mits u heeft aangemeld. 

 
 
Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 
Nuenen:       Dhr. Aarts; tel. 2838260 kosten € 25,- 

Veldhoven    Dhr. C.J.Swijgers  afsprakenbureau van  

                     Regelzorg   Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.                      

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

tel:088%2023%2023%20300
http://www.regelzorg.nl/
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                      Hoe  bepalen we  het winnende getal ? 

 
Ons winnende lottogetal is het laatste getal dat getrokken wordt. 

De trekking is op zaterdagavond om  22.45 u op SBS 6. 
 

Lotto inschrijfformulier : 
 

Naam:………………………………………………….. 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto. 
Ik kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 
 
Ik speel mee met het/de nummer(s) 
 

    

 
Er zijn 52 trekkingen per jaar. 
Ik betaal € 2,- per getal per maand. 
Ik betaal per Rabobank NL20RABO0153659238 onder 
vermelding van “Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO (let op 
IBANnummer!!) 
 
De contributie bedraagt € 22,50 voor een heel 
jaar.                                                                                   
                                                                
RABO-banknummer  NL20RABO0153659238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
Jos ToHussaint  Kruisstraat 67  
 
5502 JB Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties.  
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Hier zijn we weer!!! De dinsdagmiddagclub ! 
 
Er hebben zich weer enkele nieuwe KBO -ers gemeld om gezellig 
mee te handwerken ! We zijn nu met ruim 25 mensen. 
En gezellig is het ! Naast het kaarten maken, breien, haken, 
borduren zijn we ook in de weer geweest met : 

 servetten vouwen en hiervan een mooie “taart” maken 

 sierraden hameren van iets wat je niet meer terug kent 
(espressobakjes) 

 kerstkransen maken van een ring met plastic zakjes 
en dat alles onder de bezielende leiding van José Kessels.  
Er wordt druk gepraat en vele verhalen verteld. Ook is iedereen 
bereid om te helpen als iemand hulp nodig heeft. Ideeën van de 
een worden gevolgd door weer andere mensen. 
Kortom het is een en al gezelligheid. En gezelligheid kun je niet 
beschrijven die moet je meemaken dus…ieder is van harte 
welkom. Ook als je niet wilt handwerken maar gewoon een lekker 
kopje koffie wilt drinken…je bent welkom! 
We hielden  een kleine tentoonstelling tijdens de kerstviering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele werkstukken uit de tentoonstelling 
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          Programma 2015 

 
De Stabat Materconcerten vinden plaats in de Sint Petrus 

Basiliek in Oirschot op: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank zij de vele uren die Mien en Phil  besteed hebben aan het 
inzamelen, ophalen bij sponsors, sorteren en inpakken van de 
vele leuke cadeaus , werd de loterij een groot succes. 
We konden een bijdrage van de leden van € 490,- incasseren. 
Fantastisch ! Het bestuur dankt u allen hartelijk maar vooral de 
twee dames die zoveel werk hiervoor hebben verzet.  
Jullie mogen trots zijn op het resultaat!!!!  
                                                               Het bestuur. 
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Beste reislustige  KBO-ers: 
 
Er zijn de afgelopen jaren al vele hele en halve dagtochten 
gemaakt. Als commissie dagreizen willen we graag weten waar u 
wel eens heen zou willen. Het kan een halve dag zijn of een hele 
dag. Graag horen we jullie ideeën zodat we daar rekening mee 
kunnen houden.  
Ook leeft er het idee om eens gezamenlijk naar een voorstelling 
te gaan zoals bijvoorbeeld “Soldaat van Oranje “waarbij u zich 
moet realiseren dat een arrangement met een privé bus, een 
diner en een 1e klas kaartje  ca.€ 110,- per persoon gaat kosten. 
(dat is wel minder dan wanneer u individueel gaat ).  
Laat ons weten of er belangstelling voor is want hoe meer 
mensen er mee gaan des te goedkoper zal de reis voor iedereen 
worden. 
Wilt u reageren? 
Lever dan onderstaande bon ingevuld in  bij een van de 
bestuursleden 
 

 Ik wil wel een keer naar…………………………………….. ……. 

 

 Ook ga ik graag een keer naar ………………………………….. 

 

 ik ga ook wel mee naar…………………………………………… 

 

 Als we naar een musical gaan die me interesseert, ben ik 

bereid om mee te gaan ook al is de prijs hoger dan de 

normale prijs van een dagreis. 

 
naam:………………………………………….. 
 
adres:…………………………………………... 
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15 februari t/m 17 februari 2015 
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Namens KBO Zeelst wensen wij alle 
medewerkers van 
 
 
 

REPROF 
 

een gelukkig  2015 !!! 
---------------------------------------- 
 

Deelnameformulier 
Themamiddag Verkeersveiligheid en Mobiliteit 

 

 

     Op donderdag 12 februari 2015 

     Naam 

     KBO   lidnummer(s)       Naam 

     Lid:  35500…….  

     Lid:  35500……..  

 

     Aanmelden via deze strook voor 8 februari 2015 
     en in te leveren bij een van de bestuursleden. 
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Reprof 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


