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Voorwoord van het bestuur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijd gaat zo snel. We hebben net de jaarwisseling achter de 
rug. De nieuwjaarsreceptie  werd druk bezocht. 
Het aantal mensen bij handwerken op dinsdagmiddag  en inloop 
op vrijdagmiddag voor kaarten, sjoelen en andere spelletjes stijgt 
steeds. Het is er gezellig druk.  
Ook jeu de boules op donderdagmorgen loopt voortreffelijk.  
We zijn blij met de mensen, die dit allemaal organiseren.  
We zijn ook nog op zoek naar mensen die b.v. een dart- of een 
bridgeclub willen oprichten Een koortje formeren zou ook leuk 
zijn. Misschien zijn er leden die hierover ideeën hebben. Neem 
contact op met het bestuur en wij gaan op zoek naar 
mogelijkheden. Het komt de continuïteit van onze vereniging ten 
goede. Uit de enquête zijn wel enkele reacties naar voren 
gekomen, maar dat is nog te weinig. 
Ook hebben we sinds kort een gecertificeerde cliëntondersteuner 
in ons midden. Hij kan samen met u bij de gemeente uw 
belangen behartigen. 
De meerdaagse reis gaat dit jaar naar het Sauerland, Duitsland.  
  
Op 12 maart staat de jaarvergadering weer op het programma. 
Komen jullie ook? 
Zo vliegt het jaar alweer voorbij. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Namens het bestuur,               Jan Egelmeers, voorzitter. 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
 
Het bestuur van de KBO afd. Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 12 maart 14.00u. 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: Mien van Grinsven en  
                                                                 Kees van der Aa  

 Statuten en Reglement stellen leden in de gelegenheid 
zich kandidaat te (laten) stellen. De kandidaatstelling 
geschiedt schriftelijk, gesteund door tenminste 5 leden 
en vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring, 
uiterlijk tien dagen voor de vergadering, 2 maart 2015 

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 
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Kan men aanspraak maken op een scootmobiel in 
het kader van de WMO.? 

 
Ja, in de vorm van natura of PGB. 
Natura: de gemeente levert de scootmobiel met 
onderhoudscontract en verzekering.  
PGB:U kunt zelf  het type scootmobiel aanvragen en  ontvangt na 
goedkeuring van de offerte met onderhoudscontract en 
verzekering een bedrag ineens. U bent dan zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de verzekering. 
In beide gevallen is er een eigen bijdrage die door het CAK 
(onderdeel van de belastingdienst) wordt vastgesteld. 
Let wel…. eerst aanvragen en goedkeuring van de gemeente 
afwachten ! 

Ben Lamers VOA/Cliëntondersteuner 
 

 
 

 

 
  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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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 

 



8 

 

KBO Zeelst heeft een gecertificeerde 
cliëntondersteuner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 29 januari 2015 is door een van de leden van de 
Gedeputeerde Staten van Brabant Brigitte van Haaften aan de 
eerste 31senior cliëntondersteuners het certificaat uitgereikt.  
Ze zijn opgeleid door VBOB (Ver. Bonden Overleg Brabant)  
Het gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in Rosmalen 
onder voorzitterschap van De Heer Slangen, van KBO Brabant. 
Op 30 januari start een tweede opleiding voor Clientondersteuner 
en in mei 2015 een derde. De KBO streeft ernaar dat in iedere 
Brabantse gemeente in ieder geval één cliëntondersteuner  
namens een ouderenvereniging actief is. 
De cliëntondersteuner helpt u graag als u zorg, hulp of 
hulpmiddelen nodig heeft.  
Wilt u dat via de WMO 2015 regelen? Dan kun u voor de 
aanvraag een beroep doen op de cliëntondersteuner. 
 
Een van onze leden, Ben Lamers, Willibrordusstraat 4, 
telefoonnr. 2533621 heeft de cursus gevolgd en op 29 januari  
zijn certificaat ontvangen. 
Indien van toepassing kunt u dus een beroep doen op Ben. 
 
Uitgebreide informatie stond in de Rustverstoorder van jan/febr 
2015. In het KBO folderrek in het Patronaat vindt u nog een folder 
hierover. 

Bestuur KBO Zeelst 
                                                                       



9 

 

  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!”   
 

 
Fried Mühlradt wedn. Van Corrie van den Bosch 
Leny van Herwijnen-van Knegsel echtg. van Tiny van Herwijnen 
Jo van der Weijden-Sloots wed. van Hein van der Weijden 
Tonnie Adriaans 
 

 
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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Activiteitenkalender 2015 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

12 maart do  Jaarvergadering 

19 maart do Koersbal toernooi 

26 maart ½ dagreis 

23 april do Koningsdag 

7 mei do Voorjaarsreis 

18 juni do Muziek/Voordracht  

23 juli do Zomerexcursie 

30 aug.t/m 3 sept. Meerdaagse reis 

22 oktober do Najaarsexcursie 

29 oktober do Themamiddag najaar  

19 november do Bijeenkomst nieuwe leden 

17 december do Kerstviering 

 
Pasen:     5 april 
Koningsdag   27 april 
Hemelvaart:    14 mei 
Pinksteren:   24 mei 

 
Vakantie:   
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! 

 
 
Gelezen in de Roerom…… 
Een parochie is op de eerste plaats een gemeenschap van 
gelovigen.En pas héél ver daarna een economische of 
bestuurlijke eenheid. Ga er dan ook zo mee om zou ik zeggen !  
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Oude films, klassenfoto’s en familiefoto’s van Zeelst 
bekijken op Sele 

Op de elke eerste zaterdag van de maand laat Heemkundekring 
“Zeelst Schrijft Geschiedenis” oude films van Zeelst zien. 

Wilt u eens komen kijken of er bekenden opstaan, kom dan 
gerust. Wij zouden graag de namen van alle mensen die er op 
voorkomen te weten komen. Dus kom ons helpen. 
Op de derde zaterdag van iedere maand laten we klassenfoto’s 
van de lagere school zien en vragen dan ook om mee te helpen 
de namen te achterhalen. 
Ook laten we dan foto’s zien van gezinnen die in Zeelst wonen of 
gewoond hebben, meestal één straat per keer. Ook daarvoor zijn 
uw informatie en foto’s zeer waardevol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijeenkomsten zijn op deze zaterdagen van 14.00 tot 16.00 
uur in de recreatiezaal van Huize Sele. Iedereen is van harte 
welkom. Als u denk “maar ik ken niet zoveel mensen uit Zeelst” 
dan kunt u daar meer over Zeelst te weten komen. 
Ook hebben we veel belangstelling voor bidprentjes. Onze 
specialist is aanwezig op de derde zaterdag van de maand.  
Voor verdere informatie, zie onze website: 
www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl  

http://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/
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Hoe komt onze Rustverstoorder aan zijn naam ? 

 

Soms kom je iets leuks op het spoor of wordt je iets in de schoot 
geworpen! 
Een poosje geleden vroeg Jos van Delft aan mij :”Weet jij hoe de 
Rustverstoorder aan zijn naam komt ?”  
Nu dat wist ik niet. Wat bleek “De Rustverstoorder” was vroeger 
het maandelijks blaadje van de KAJ en later ook van de VKAJ.  
De weduwe van zijn broer Piet had enkele ingebonden 
tijdschriftjes gevonden en aan Jos gegeven. Een kostbaar 
kleinood ! Een hele geschiedenis van de beginjaren ’60. wat ook 
mijn geschiedenis had kunnen zijn. 
Wat bleek…de eerste editie verscheen in 1953. Het blaadje hield 
het vol tot 1957 en de redactie 
moest toen om financiële redenen 
de uitgave stoppen. In 1963 werd 
de draad weer opgepakt.  
Ik weet niet tot welke datum De 
Rustverstoorder bleef bestaan 
maar toen de KBO op zoek was 
naar een naam voor hun blad 
werd dat “de Rustverstoorder”.  
Het doorlezen van de boekjes 
schetst een mooi tijdsbeeld van 
de jeugd van die tijd. Ik zal eens 
wat herinneringen ophalen: 
De KAJ en de VKAJ begonnen 
aan een samenwerking. 
Regelmatig werden dansavonden  
en spelletjesavonden 
georganiseerd. Ook het 
carnavalsfeest werd uitbundig 
gevierd, compleet met Prins  
(Jan Egelmeers) en gevolg !! Wat me ook opviel was het 
stichtende woord van de aalmoezenier. Het waren complete 
preken, zeer goed en aanspreekbaar voor iedereen. Hij wees op 
de omgang met elkaar, met de hulp die je kon bieden aan iemand 
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die het nodig had. Hoe ging je om met je ouders en familie, 
kortom heel praktische informatie.  
Ook zag ik dat die verenigingen elk jaar rond Kerstmis en 
Nieuwjaar allerlei activiteiten ontplooiden  om geld in het laatje te 
krijgen voor Wereldwijd  een activiteit die uitging van het district 
Veldhoven waaronder alle kerkdorpen in onze buurt.  
De vereniging leverde mensen om te babysitten, te helpen in een 
gezin, modeshowlopen , collecteren, sint en pieten bezochten 
kinderen.  Voor Wereldwijd  haalde Zeelst in 1964 f 2692,27 
gulden op. Vol trots werd het in een feestelijke bijeenkomst in het 
parochiehuis Meerveldhoven overhandigd. 
Ook gingen mensen trouwen.  

De aalmoezenier schreef dan een heel artikel “Wanneer ben je 
klaar om te trouwen!” 
Een artikel vol goede raad ! Ja, de aalmoezenier had veel 
invloed. Zo kan ik nog wel doorgaan. Onze Rustverstoorder had 
een illustere voorganger. 
Wij gaan niet meer op kamp, wij gaan niet trouwen, maar wel 
organiseren we nog allerlei activiteiten. De “preken” van de 
aalmoezenier staan in onze geheugens gegrift en de actie 
“Wereldwijd” hebben we gesteund met het breien van een 
heleboel mutsjes. Kortom …er is niet veel veranderd. 
Groetjes,                                                        Corry Coolegem 
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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  

 

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 

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   

 

 

 

 

Falderie, 
faldera  

               

 

mailto:adenrinie@gmail.com
mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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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 

 

Informatie van de Cliëntondersteuner Ben Lamers 

U kunt een tegemoetkoming aanvragen van de gemeente als u: 

 Alleenstaande 65+ bent: 
 met een maandelijks inkomen 
over de periode sept. t/m dec. 2014 van minder dan € 1100,--  

 

 Echtpaar 65+ bent 
met een maandelijks inkomen  
over de periode sept. t/m dec. 2014 van  minder dan € 1510,-  
 

 

Koersbaltoernooi donderdag 19 maart  in “de Ligt” 

 Aanvang: 10 uur 

 Prijsuitreiking : ong. 16.00 uur 
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Belastinginvulhulpen voor alle afdelingen van KBO 

Kring Veldhoven 

De laatste  jaren zijn er, in het belastinginvulteam van de KBO 
kring Veldhoven, diverse collega’s bijgekomen. 
De eerder gehanteerde regel  “alleen leden van de eigen 
plaatselijke KBO afdeling “ is  al lang verleden tijd.  
Alle ouderen van Veldhoven of zij lid zijn van een ouderenbond of 
niet, kunnen een aanvraag doen voor deze dienstverlening. 
Indien u behoefte heeft aan deze dienstverlening of voortzetting 
daarvan, kunt U  doorgaan met de hulp  van vorig jaar of u kunt 
vrijblijvend contact opnemen met een van onderstaande 
personen. 
         
Dhr. H. Bukkems    Otter 3                5508MK Veldh.     2549047 

Dhr. E. Colnot         Berg 80      5508AX Veldh.       2540597 

Dhr. D. Dokter Heike 18      5508PB Veldh 06-30737944 

Dhr. J. Egelmeers Gareel 1      5502SB  Veldh.      2535613 

Dhr. H. Hoffard Bovenhei 66      5508VB Veldh.       2544259 

Mvr. T. Louwers Ligt  45      5503CA Veldh.     2536065 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13  5508DB Veldh.     2530230 

Dhr. S. Peters         Hermannistr. 93 5503CD Veldh     2531703 

Dhr. P. Seuntiens De Geelgieter 5 5506CA Veldh     2510340 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83      5504GA Veldh       7873518 

 

In bovenstaande lijst ontbreekt de naam van P.de Greef.  
De heer de Greef is genoodzaakt, vanwege privé 
omstandigheden, zijn dienstverlening sterk te verminderen.         
In overleg met zijn collega’s wil hij een groot deel van zijn 
werkzaamheden overdragen. 

 
Binnenkort ontvangen de huidige cliënten van de heer de Greef, 
waarop bovenstaande  betrekking heeft,  een brief met daarbij 
een voorstel  van het invulteam voor een andere collega-invuller. 
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Wij hebben het volste vertrouwen dat- ondanks dat u een 
vertrouwd gezicht zult missen – de nieuwe invulhulp uw belangen 
goed zal blijven behartigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Belasting Invulhulpen 
KBO Kring Veldhoven 
E. Colnot  (contactpersoon)                             
    
 

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! 

 

tel:2341127
tel:2534786
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Jarig in maart 
Adrie Aben-Minheere 
Toos Bartels-van Vlokhoven 
Jan Bijnen 
Mevr. Boogers-Kox 
Jan van den Bosch 
Jetty Buurman-van Halen 
Cor Dillen 
Riky Doomen-v.d. Spijker 
Fien van den Dungen-Kox 
Jan Egelmeers 
Coby Eikelboom-Velden 
Piet van Gestel 
Jo de Greef-Waterschoot 
Mien van Grinsven-van 
Happen 
Peter de Groot 
Pim de Groot 
Jeanny Hermans-v.d. Bosch 
Mevr. van Hoesel-Hessels 
Jo van Hooff-v.d.Wildenberg  
Miel Hoogers 
Paul Houwen 
Jac. Keeris 
Riek Keijsers-Sneijers 
Rianne Kriesels- v.d.Water 
Johan Kroese 
Gonny Leenheers-Kivits 
Riet Louwers 
Lucy Louwers-Frijters 
Wilhelmien Lucassen-Sleegers 
Will Op ’t Ende 
Riet Peters-Ooms 
Frans Rojas 
Annie van Rooij-van de Rijt 
Tiny Schellens 
Tonny Schouteten-Packbeers 
Jo Steijntjes 
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Betsie Tegenbosch-Senders 
Netta Timmermans-van Els 
Mien Verbaandert-Boogers 
Ger Verhagen-Geevers 
Ton v.d. Voort 
Antoon Wijffelaars 
 

Jarig in april  
Bob Baarends 
Ria Broens-Moonen 
Annie Daanen-Scheyvens 
Corry Deumens 
Antoinet van den Dijsel-Hendriks 
Trees Dillen-Dirks 
Peer van den Dungen 
Tony Egelmeers-van Beers 
André Flos 
Bernard Geboers 
Jo van Glabbeek-Aarts 
Hannie van Hak-van Oorschot 
Jeanne Hikspoors-Janssen 
Brieg Hoogers-Renders 
Arianne van Hout-Gijsbers 
Henny Jacobs-Tcheng 
Els Kees 
Eddy Kerkhof-Grauwmans 
Mia van Knegsel-Scheepers 
Mathie Lammers 
Jan Leenheers   Mieke Sandkuijl-Theuws 

Annie Leijen-van der Heijden Cris Scheepers 

Janus van Mol   Riet Stikkelbroeck 
Marijke Ratz-Kunnen  Piet Strijbos 
Henk van Rens   Marietje Tops-van Os 

Toon Sanders   Gerda van de Ven-Waterschoot 
Riet Sanders-Bierens  Thera Versantvoort 
Diny Sanders-Raymakers  Wim Waterschoot 
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Samen uit eten in 2015            € 14,- p.p. 

 
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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 In een halve dag weer terug naar “toen” 
 in Helmond…! 

 

We verplaatsen ons tussen de producten-winkeltype concepten-
reclame uitingen/verpakkingen - weeg en afrekensystemen -  
automatisering- met kroontjespen geschreven administratie – 
boeken –documenten – en heel veel foto’s . 
 
Na de ontvangst met koffie en wat lekkers bekijken we een film 
van ca.10 min. Daarna start de rondleiding in kleinere groepjes, 
ieder met een eigen gids. Tijdens deze rondleiding krijgt u ook 
een consumptie. 
Na ong. 2,5 uur “terug in de tijd” te zijn geweest gaan we nog een 
korte demonstratie bijwonen op een van de draaiorgels in de 
nabij gelegen Gaviolizaal . (stichting draaiorgels Helmond). 
 

Met de muziek nog in onze oren 
vertrekken we richting Nuenen om te 
gaan genieten van een heerlijk diner 
in de Opwettense watermolen. 
 
Een leuk dagje nostalgie in ons eigen 
Zuid-Oost Brabant. 
 

Vertrek: 26 maart  om 13.30 uur. 
Kosten : € 40,00, introducé € 42,50 

Minimaal 40 personen         Maximaal 62 personen 
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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” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO  (let op IBANnummer!!) 
 
De contributie bedraagt € 22,50 voor een heel jaar.                                                                                   
                                                                
RABO-banknummer  NL20RABO0153659238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
Jos Toussaint  Kruisstraat 67  
5502 JB Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  
donaties.  
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UITNODIGING : 
 
          VIERING KONINGSDAG  2015– KBO Zeelst 
 
Donderdag                    23 april 

In t’ Patronaat   aanvang 2 uur 
 
Beste KBO leden, 
U bent allen van harte welkom op deze Koningsmiddag.  
Voor een natje en droogje wordt weer gezorgd.  
Ook hebben we live muziek voor gezellige meezingers 
en een dansje, verzorgd door: Wil van Genesen. 
Meldt u zo snel mogelijk aan [vol is vol] via: 
 
               Invulstrook / telefoon of e.mail. 
Zie achter in deze uitgave van de Rustverstoorder. 
                                          
           

Wist u dat……. 
 
 Mevrouw van Hoesel-Hessels op 4 maart 90 jaar wordt ? 

 

 De Philharmonie Zuidnederland  ‘groepen’ de mogelijkheid wil 
bieden openbare repetities bij te wonen?  De repetitie die 
hiervoor gereserveerd staat is 8 april 2015 in Muziekgebouw 
Eindhoven. De repetitie begint om 14.00 uur, wordt 
onderbroken met een pauze en duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
Kosten: € 3,-  Voor info: 
 anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl 
 o.v.v. repetitie 8 april. 
 

 Dat het vertrouwen in het pensioenstelsel een forse deuk 
heeft opgelopen en dat KBO-Brabant het kabinet  VVD-PVDA 
en zijn gedoogpartijen daar verantwoordelijk voor houden.

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/woningdecoratieshop/full8947178.jpg&imgrefurl=http://www.woning-decoratie.nl/a-8947178/figuren-en-symbolen/kroon/&h=644&w=800&tbnid=r8VgJw_y6vor6M:&zoom=1&docid=2yEv9pfkF9F14M&ei=jfrQVPi5HsTiaLucgqAN&tbm=isch&ved=0CD8QMygFMAU
mailto:anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl
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Bericht van de reiscommissie: 
 

Uitslag van de enquête uit de vorige Rustverstoorder: 
  
Van de 15 reacties willen 12 mensen  naar de musical 
“Soldaat van Oranje”. Eén suggestie was om naar “Moeder ik wil 
bij de revue”  te gaan, een ander wil naar “de Sound of Music”. 
Omdat de belangstelling zo groot is, en de musical Soldaat van 
Oranje in september stopt ( zoals nu is gemeld) willen we, los van 
de reguliere dagreizen, een extra datum prikken in juni  voor een 
bezoek aan de musical “Soldaat van Oranje”.  
We hebben voldoende aan12 mensen, maar als er nog meer 
belangstellenden zijn,( die zich niet via de enquête hebben 
gemeld), dan vragen we u om dit nu aan Mien van Grinsven of 
een van de andere bestuursleden door  te geven.  
Betaling dient vooraf gedaan te worden aan ’t theater, dus 
daarom is het noodzakelijk exact te weten wie er mee gaan. Dan 
kunnen we tickets gaan kopen . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dus wie mee wil:  geef het door en we benaderen u met meer 
informatie. 
 
Inschrijfdatum sluit 15 maart. 
 
        De reiscommissie 
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5- daagse busreis naar Bilstein 
 Sauerland Duitsland 

 

Van zondag 30 augustus t/m donderdag 3 september 2015 
organiseert de Kring Veldhoven een reis per luxe touringcar naar 
een  4-sterrenhotel in het centrum van Bilstein met uitzicht op een 
Middeleeuwse burcht. 

 Het zijn 4 overnachtingen in Hotel Bilstein op basis van verblijf 
in een één- of  twéépersoonskamer. (geen toeslag voor een 
eenpersoonskamer) 

 Een excursieprogramma 

 Een boottocht etc.etc 
 
Inschrijfformulier achter in dit boekje ! 
 
Extra uitvoerige informatie hierover bij de ONS 
Hierop kunt u zien wat er op iedere dag georganiseerd wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wij heten onze nieuwe leden welkom ! 

Hans en Elly van den Boomen 
Dinie Sleegers-van Dooren 

                          Mart en Corrie Snelders-van Hak 
Dinie van Moorsel 
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DE CLOUD, WAT HEB IK ERAAN? 
 

De Seniorenraad Veldhoven (waarin o.a. KBO en PVGE 
vertegenwoordigd zijn) ziet, dat door overheid en organisaties 
steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie 
via internet. Het is in voor iedereen belangrijk om daaraan te 
kunnen deelnemen. 
Daarom is een samenwerking aangegaan met de 
Veldhovense afdeling van SeniorWeb, die cursussen en 
voorlichting geeft over het gebruik van computers, tablets, 
e-mail en internet.  
De samenwerking houdt o.a. in dat we in dit blad aankondigingen 
van cursussen/workshops en presentaties/lezingen van 
SeniorWeb opnemen. 
 

 Uw foto’s overal kunnen bekijken. 

 Uw belangrijke documenten altijd beschikbaar ook op reis. 

 Uw muziek afluisteren waar u ook bent. 

 Uw filmpjes altijd bij de hand. 

 Zonder iets mee te nemen zijn uw  foto’s, documenten, 
muziek en filmpjes beschikbaar. 
 

Dat is mogelijk met ‘de Cloud’ Hiermee wordt bedoeld de ruimte 
op Internet, die beschikbaar wordt gesteld aan 
computergebruikers voor o.a. opslag van bestanden, gebruik van 
centraal geïnstalleerde programma’s, en dergelijke. 
 

Nieuwsgierig?  Meldt u dan aan voor de Workshop 
‘De Cloud wat heb ik eraan' 

tel.040 2544639 (Gerry Knoop) of kijk op 
 

www.seniorwebveldhoven.nl 
 

 

http://www.seniorwebveldhoven.nl/
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KBO Aanmeldingsformulier 5 daagse busreis  
Betreft OAD Busreis naar Bilstein van  

    30 augustus t/m 3 september. 
OAD Bus BV Breukersweg 2, 7471 ST Goor.  Telefoon: 0547 284440 

 

1. HR/MEVR. …………………………      VOORLETTER. ………   GEB. DATUM …………… 

 

2. HR/MEVR. ………………………         VOORLETTER. ………   GEB. DATUM …………… 
 

ADRES: …………………………………            POSTCODE: …………     PLAATS: ……………………… 

 

:  ………………………          Mobiel:   ………………                   KBO AFDELING:   …………………… 

 

SOORT KAMER:  □  ÉÉNPERSOONSKAMER   □ TWEEPERSOONSKAMER     

(gelieve aan te kruisen) 
 

PRIJS PER PERSOON IS € 380,00;  

GEEN TOESLAG VOOR EEN ÉÉNPERSOONSKAMER. 
 

CONTACTPERSOON NEDERLAND:  …………………………………  :  ……………………………… 
 

UW OPSTAPPLAATS WORDT NOG BEKEND GEMAAKT. 
 

GRAAG HET DOOR U TE BETALEN BEDRAG VÓÓR 23 MEI 2015 

OVERMAKEN NAAR BANKREKENING: NL65RABO 0138 513 430  

T.N.V. KBO KRING VELDHOVEN. IN DE OMSCHRIJVING “BUSREIS OAD”. 

 

WILT U EEN REISVERZEKERING  JA/NEE Prijs per persoon:  € 11,00, 

EEN ANNULERINGSVERZEKERING  JA/NEE   Prijs per persoon:  € 28,00. 
 

INLEVEREN FORMULIER VÓÓR 23 MEI BIJ: 
 

Mien van Grinsven, Sele 4, 5502 NC Veldhoven.  

 040-2547136  of      

Theo Tuijtelaars, Parklaan 83, 5504 GA Veldhoven.  

 040-7873518   
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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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Aanmeldingsformulier voor de halve dagreis: 
 

Vertrekdatum: 26 maart 2015 

Bestemming   :Edah museum  Helmond 

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

Naam 1 : ………………………………………………………… 

Naam 2 :  ………………………………………………………… 

Introducé………………………………………………………… 

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

               * let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
 
Prijs voor leden            € 40,00 pp * 
                introducé      € 42,50 pp * 
 
Let op!  leden hebben voorrang! 
 
In te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4,. 
 

 Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig 
het bedrag af te schrijven van het bij  KBO Zeelst bekende  
bankrekening nummer. 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 
 
Handtekening  voor akkoord       __________________   
 
 Datum  _ _  / _ _ 2015 
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Deelnameformulier KONINGSDAG 2015. 
 
                  Op donderdag 23 april 2015. 
 
Naam: 
 
KBO lidnummer[s]: 
 
Lid: 3550 . . . . 
 
 
Lid: 3550 . . . . 
 
Aanmelden via deze strook voor 31 maart 2015 
en in te leveren bij een van de bestuursleden, 
of via telefoon na 18.00 uur, 040-2542416, e.mail mag ook,   
                 josvandelft@onsbrabantnet.nl 

  
 

mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
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