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Voorwoord van het bestuur. 

 
Allereerst wil ik jullie, onze leden 
en familie, mede namens ons 
bestuur een gezegend en 
voorspoedig 2016 toewensen. 
Een nieuw jaar is weer begonnen 
met nieuwe activiteiten. 
 
We starten een bridgecursus. Er 

kunnen zich nog mensen aanmelden.  
We willen nog meer activiteiten opstarten, maar dan moeten we 
wel mensen hebben die deze nieuwe activiteit willen begeleiden. 
We kunnen als bestuur niet alles zelf trekken. We hebben ruim 
400 leden. Dan moeten er toch mensen tussen zitten, die een 
beperkte tijd willen inruimen voor het trekken van een activiteit.  
Kijk niet naar een ander, maar meld je zelf aan.  
 
Tot onze vreugde kunnen wij u melden, dat Rein van Lisdonk 
zich bereid heeft verklaard om belastinginvuller te zijn voor KBO-
Zeelst. Wij zijn erg blij met deze aanvulling. 
 
We willen bijvoorbeeld ook activiteiten ontplooien voor onze 
jonge leden, die nog werken en alleen vrije tijd hebben in 
avonduren of weekends. 
Een activiteitenoverzicht voor dit jaar staat in de Rustverstoorder. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 

 

Donderdag  
7 januari 
 
14.00 u tot 17.00 u 
in ‘t Patronaat 
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Activiteitenkalender 2016 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

  donderdag  7 jan Nieuwjaarsreceptie 

12 t/m 17 jan. seniorenbeurs 

Donderdag 11 febr Start bridgecursus 

donderdag 18 febr. Themamiddag 

donderdag 17 maart jaarvergadering 

Donderdag 24 maart Koersbaltoernooi in de Ligt 

Donderdag 31 maart Halve dagreis 

Donderdag 21 april Koningsdag 

Donderdag 26 mei dagreis 

Donderdag 23 juni Muziek/voordracht 

Donderdag 21 juli zomerexcursie 

Donderdag 20 okt Halve dagreis 

Donderdag 27 okt themamiddag 

Donderdag 17 nov. Bijeenkomst nieuwe leden 

Vrijdag 25 nov. Vrijwilligersdag 

Donderdag 15 dec. Kerstviering 

 
 

Carnaval 7 t/m 9 febr Voorjaar 20 - 28 febr. 
Pasen 27 maart  Meivakantie 30 april – 8 mei 
Koningsdag 27 april  Zomer 23 juli – 4 sept  
Hemelvaart 5 mei  Bouwvak 8 aug – 26 aug. 
Pinksteren 15 mei  Herfst 22 okt.- 30 okt. 
    Kerst 24 dec. – 8 jan.2017 
 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
            volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
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Geloof, hoop en liefde,  

maar de grootste van de drie is 

de hoop op 

geloof in de liefde!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht voorgelezen tijdens de kerstviering door 

Kees van der Aa: 

Het is altijd wat met ons ouderen ….. 

Ons lichaam laat het soms afweten, ons geheugen laat ons in de 

steek, in de buurt komen steeds meer jongeren te wonen….. 

vereenzaming ligt op de loer ! 

Onze kinderen gaan steeds meer hun eigen gang. 

Ze voeden hun kinderen anders op dan wij dat vroeger deden… 

In de politiek wordt de dienst uitgemaakt door “veertigers”. 

Houvast aan het geloof is nagenoeg compleet verdwenen. 

En ga zo maar door. 

Ieder van ons kan wel hier iets aan toevoegen. 

Er is óók troost. 

Het geldt voor ons allemaal. Ook voor bekende en beroemde 

mensen, ook voor onze oudere wereldleiders. 

Een van hen (Nelson Mandela) heeft hierover het volgende 

gedicht geschreven: 
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             Loslaten: 

 

        Om los te laten is liefde nodig. 

Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt. 

  het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of 

doen. 

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer….het is het besef dat ik de 

  ander ruimte geef. 

Loslaten is niet het onmogelijk maken… maar het toestaan om te 

   leren van menselijke consequenties. 

Loslaten is machteloos toegeven, hetgeen betekent dat ik het 

   resultaat niet in handen heb. 

Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de 

  schuld te geven, het is jezelf zo goed mogelijk maken. 

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om….. 

Loslaten is niet oordelen, maar toe te staan mens te zijn. 

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,  

  maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.  

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen ,het is de 

   ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien. 

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. 

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag 

  nemen zoals die komt en er mezelf gelukkig mee prijzen. 

Loslaten is niet anderen bekritiseren of reguleren, maar te 

  worden wat ik droom te zijn. 

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en 

  leven voor de toekomst. 

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 

 

Nelson Mandela 
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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!”   
 

 
Truus Jacobs-Olislagers wed. van Jan Jacobs 

Christ van Zon echtg. van Tony van Zon van der Heijden 
 

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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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 !! 

 Bridge beginnerscursus ( zie verderop in dit boekje !) 

 
 
 

Bent u dol op scrabble of 
verslaafd aan digitale 
variant Wordfeud? 
 
Kom dan op zaterdag 23 januari 
2016 tussen 11.00 en 13.00 uur 
naar de Bibliotheek Veldhoven 
(Meiveld 2) voor een ‘ouderwets’ 
spelletje scrabble! 
Offline, met de tegenspelers 
tegenover je aan tafel en met tussen jullie in: een echt 
scrabblebord. 
Koffie en thee staan klaar en de leden van scrabbleclub De 
Aanlegstijger uit Veldhoven laten je hersens kraken.  
De toegang is gratis. 
 

Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren!! 
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Kring koersbaltoernooi     24 maart 2016 

in de Ligt in Meerveldhoven 
 

Op 24 maart 2016 wordt het koersbaltoernooi van de KBO 
KRING Veldhoven georganiseerd door de winnaar van 2015 
afdeling ,Heikant/Kelen. 
Plaats van handeling:  de Ligt in Meerveldhoven . 
  
Dagindeling . 
Ontvangst deelnemers met koffie of thee om 10.00 uur. 
Aanvang wedstrijden 10.30 uur . 
Lunch om ca.12.30 uur 
Prijsuitreiking om ca. 16.00 uur 
We spelen het toernooi op de 3 matten. 
De winnaars van de 3 matten spelen voor de wisselbeker . 
De afdeling die deze wint mag in 2017, het toernooi organiseren . 
We wensen  deelnemers en publiek een heel fijne en sportieve 
dag toe. 
Bijdrage per deelnemer 6 euro. 
 

   “Cantare”………… 
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Programma themamiddag op  
18 februari 

 
14:00     Ontvangst en introductie  
14:10     Demografische ontwikkelingen  
              Toenemende vergrijzing, Nederlanders gaan steeds 
              slechter zien. 
14:20     Overzicht meest voorkomende oogaandoeningen onder  
              ouderen. 
14:30     Staar  
              Definitie, Ontstaan, Symptomen, Risicofactoren, 
              Behandeling  en preventie. 
14:50     Pauze 
15:10     Macula Degeneratie 
              Definitie, Ontstaan, Symptomen, Risicofactoren, 
              Behandeling en preventie. 
15:30     Glaucoom  
              Definitie, Ontstaan, Symptomen, Risicofactoren, 
              Behandeling  en preventie. 
15:45     Leefstijl en voeding. 
              Belang van preventie en wat kunnen we dan zelf doen  
15:55     Afsluiting.  
              Dankwoord en uitnodigen om de gezondheid van ogen 
              gratis te laten meten met OCT. 
 
Aanmelden via formulier vóór 2 februari  
                                        (zie achter in dit boekje). 

 

Ik zal u vertellen wat 
u moet weten over 
de gezondheid van 
uw ogen. 
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Samen uit eten in 2016            € 14,- p.p. 

 
Drankjes en andere gerechten extra betalen ! 

Aanvang 17.30 uur. 

Het is verplicht u op te geven bij: 

 Mien van Grinsven  tel: 2547136 

 

Dinsdag      19 januari Crème de la crème 
Donderdag 25 februari de Kers 
Dinsdag     15 maart  Route 66 
Donderdag 21 april Merlijn 
Donderdag 19 mei Oude Garage 
Dinsdag      14 juni de Wok 

 

 

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 oktober 2015 
 

Toon van de Moesdijk  
José van de Moesdijk-Schreuder  
Greet van Kruijsdijk- van Zoggel  
Phile Hermkens  

Rietje Stremmelaar 
Tonny van der Horst-Wouters 
Hannie Verstegen-Daams 
Ans van Vugt-van den Biggelaar 
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Wandelprogramma  8 jan.tot 18 maart    

2016 
Start altijd om 9.30 u         
Voor informatie:  tl.:   06 -  11582290 of   
                            tl.    06 -  51108056 
                            tl     040 2537881 

DAT
UM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
 

8 jan ZOO Veldhoven Dinercafé De Kempen 
Knegsel 

11,2 

15 
jan 

Klimrijk Veldhoven Motel Steensel 10,8 

22 
jan  

Party Centrum ‘t Witven De Wolderse Wever te 
Waalre 

12 

29 
jan 

Parochiekerk Oerle Het Geitenboerke 
Zandoerle  

11  

 5 
febr 

Weijerseweg 2 Veldhoven Jacobushoeve Vessem 11,5 

12 
febr 

Parochiekerk Steensel Motel Steensel 11 

19 
febr 

Weijerseweg 2 
 

Gemeenschapshuis De 
Roshoek 

 
12,5 

26 
febr 

Tuincentrum Groenrijk 
Smelen Veldhoven 

Airport Eindhoven 11,3 

4 
maart 

Zwembad Bladel 
(Smagtenbocht) 

Café ’t Nekkermenneke 
Bladel 

10,2 

11 
maart  

Waalre speeltuin De 
Klimbim (Eikenlaan) 

Stayokay  Valkenswaard 12 

18 
maart 

Eindhoven Loefstraat ( 
parking LIDL) 

Parkpalviljoen Philips De 
Jonghpark 

11 
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                        BRIDGECURSUS 
 

In het afgelopen kwartaal heeft het bestuur onder haar leden 
geïnformeerd naar belangstelling voor bridgen. Uit de terug 
ontvangen formulieren is gebleken dat er in ieder geval 
belangstelling is voor een beginnerscursus bridge. En daar gaan 
we dan ook mee starten.  
Als u mee wilt  gaan doen kunt u zich nog steeds opgeven 
bij:  josvandelft@onsbrabantnet.nl  . 
(Koraal 24 Veldh. Tlf. 2542416) 

 
Wanneer: De cursus bridge start op 11 februari 2016 en vindt 
plaats op de volgende data: 
les datum   
1 11 febr. 14.00 – 16.00 uur  
2 18 febr. 10.30 -  12.30 uur  
3 25 febr.         14.00 – 16.00 uur  
4 03 mrt. 14.00 – 16.00 uur  
5 10 mrt. 14.00 – 16.00 uur  
6 17 mrt. 10.30 -  12.30 uur  
7 24 mrt. 14.00 – 16.00 uur 
8 31 mrt.          14.00 -  16.00 uur 
9.         7 apr            14.00 – 16.00 uur             
10.     14 apr            14.00 – 16.00 uur 
. 
Waar: Ontmoetingscentrum Zeelst (in een van de vergaderzalen)  
Kosten: Wij vragen aan de cursisten een bijdrage van € 5,00 per 
donderdag. Dit zijn de kosten van de  bridgeleraar. De koffie is 
gratis. De huur van de locatie wordt betaald door het KBO 
Bestuur. 
Hoe lang: de eerste cursus bestaat uit 10 lessen. En er komt bij 
voldoende belangstelling ook een vervolg en die bestaat ook uit 
10 lessen. 
 

Dus als u meent dat bridgen iets voor u is, aarzel dan niet 
en meldt u aan 

Bestuur KBO Zeelst 

mailto:delft@onsbrabantnet.nl
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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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Jarig in januari 
1 jan.  Mevr.Feijen 
1 jan.  Joe Howes 
2 jan.  Joke Blakenburg-de Boer 
3 jan.  Gerard Verberne 
4 jan.  Sjan Sneijders-Roosen 
5 jan.  Riek Kox-Menting 
6 jan.  Jet de Roo-Tutelaars 
8 jan.  Aleida Beckers-Jansen 
9 jan.  Tiny de Groot-Vermeulen 
10 jan Wil Egelmeers                          
10 jan. Mien Bolwerk-Cuylits 
11 jan. An de Greef 
11 jan. Jo van den Tillaar 
11 jan. Ria Raymakers 
11 Jan. Nic Schouteten 
14 jan. Nell Geboers-van der Burgt 
17 jan. Mien van Laarhoven-Coppelmans 
19 jan. Piet de Veer 
19 jan. Nelleke van Baalen-van der Geer 
19 jan. Tiny van den Broek 
19 jan. Chris Dresen 
20 jan. Phile Hermkens 
20 jan. Peer Berkvens 
20 jan. Rieky Krüter-Bijnen 
21 jan. Ann Howes-van de Broek 
22 jan. Jos Toussaint 
23 jan. Jet Tops-Schats 
27 jan. Toos Scheffers-Senders 
27 jan. Nelleke Jacobs 
28 jan. Truus van Krochten-Wijnands 
28 jan. Jo Kerkhofs 
29 jan. Wim Bakermans 
30 jan. Bertha van Gemert-van Rooy 
31 jan. Janny Jansen 
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Jarig in februari 
1 febr.  Jo Borgers-Kapiteins 
3 febr.  Annelies Jacobs-Berkers 
3 febr.  Sjef van Rooij 
4 febr.  Dimph Verberne-van Rooy 
4 febr.  Corry Coolegem-van Herwaarde 
6 febr. Frans van Diessen 
7 febr.  Tonny Baetsen-de Haas 
9 febr.  Wim Bataille 
9 febr.  Tonij van Zon-van der Heijden 
9 febr.  Hans van den Boomen 
10 febr. Ria Rojas-Wouters 
12 febr. Annie Tops-Baetsen 
12 febr. Leo van de Vondervoort 
13 febr. Hermien van Heijningen 
13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker 
13 febr. Luus van Deursen 
13 febr. Carin Crijnen 
14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix 
14 febr  Hannie Verstegen-Daams 
14 febr. Elly Versteeg-Zandvliet 
15 febr. N.van der Zande-Senders 
15 febr. Elly van den Boomen 
16 febr. Zus Kerkhofs-Coppelmans 
16 febr. Gerard van Lith 
18 febr. Anny Castelijns-Castelijns 
19 febr. Riek Kox-van Lierop 
19 febr. Stans Bijnnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
20 febr. Wilhelmien Haerkens-van Boekel 
23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen 
24 febr. Wim van Eeten 
24 febr. Betsy van den Broek 
24 febr. Henk Tops 
25 febr. Maria van Leeuwen-Louwers 
25 febr. Tilly van de Pas-van de Eijnde 
25 febr. Maaike Litjens-Poelmann 
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25 febr. Andrea Dresen-Pennings  
26 febr. Jan Renders 
26 febr. Marianne Walraven-Denkers 
27 febr. Jan van Zoggel 
27 febr. José van de Moesdijk-Schreuder 

 

 
 Tiny de Groot-Vermeulen 9 jan. 
Toos Scheffers-Senders  27 jan. 

       1926 

 
       
 

Gelezen in de Roerom: 
 

 
In plaats van luidruchtig goeddoen en stiekem zondigen kun 
je maar beter openlijk in de fout gaan en stillekes goed doen. 

 
Nederland telt heden meer prakkiserende dan praktiserende 

gelovigen 

 
 
BANKNUMMER van de KBO  (let op IBANnummer!!) 
 
De contributie van het KBO Lidmaatschap 
 bedraagt € 25,- voor een heel jaar.                                                                                   
                                                                
RABO-banknummer  NL20 RABO 0153 6592 38                                  
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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Wist u dat….. 
 op 17 maart 2016 de jaarvergadering wordt gehouden. 

Uitnodiging en jaarverslag ziet u in de volgende 
Rustverstoorder. 

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

 er in Veldhoven op het Sondervickcollege  op maandagavond 
tussen 17.00 en 21.00 uur een kookcursus wordt gegeven.  
(Zie vorige Rustverstoorder!) 

 het wellicht raadzaam is eens kritisch naar uw zorgpolis te 
kijken.  

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

 u iedere zondagmiddag in huize Sele terecht kunt voor een 
gezellig praatje en een kopje koffie. 

 dat het bridgen start op donderdag 11 febr. 2016. Zie artikel 
op pag. 9  in dit boekje. U kunt zich nog opgeven. 

 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 is ook een stand voor 
oogziekten. Hierover organiseren wij op 18 febr. ook een 
themamiddag. 

 u tussen 11.00 u en 13.00 u in de Bibliotheek in Veldhoven 
ouderwets kunt komen scrabbelen.(zie pag. 3 in dit boekje) 

 dat er in de grote zaal van de Schalm op 28 en 29 Jan. een 
komisch toneelstuk te zien is opgevoerd door theater “’t Ros” 
Donateurs van Nieuwe levenskracht betalen €4,- , niet-leden 
€10,- Kaartjes bij Wim Baselmans,  Broekweg205  
                            tel: 2537884 

 u zich nog steeds kunt melden om mee te spelen met een 
nummer voor de lotto 
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Zeelst Schrijft Geschiedenis  
 

 Op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand  worden er 
voor belangstellenden in huize Sele films van” Zeelst van 
vroeger”  getoond van 14.00 tot 16.00 uur. 

 Op iedere derde zaterdagmiddag worden foto's getoond van 
Zeelster na-oorlogse grote gezinnen, van 14.00 tot 16.00 u. 
 

 
 

 Familie 

Harrie en 
Jaan 

Roosen-
Louwers in 

1958 
 

 
 
 
 

 
 

Familie 
Piet en 
Marie 

Moonen van 
der Loo in  

1954 
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Verslag Brabant Middag K.B.O. afd. Zeelst in de 
bibliotheek door mevr.Toos Veldhoen 

 

Brabants gebak, roggebrood met spek en ham en 
worstenbroodjes dat waren de ingrediënten voor het slagen van 
deze middag. 
In een met Brabants bont gezellig aangeklede L.S.A. werd deze 
eerste succesvolle samenwerking van de Bibliotheek en K.B.O. 
afd. Zeelst gehouden. 
Met de vrolijke klanken van het muziek duo Kauffeld en de Jong 
werden maar liefst 88 bezoekers welkom geheten. 
Als eerste onderdeel was er de Grote Brabant Quiz die door de 
senioren met grote ijver werd ingevuld. Vervolgens een Brabants 
muziek kwartiertje. 
Bij het vertellen van de humorvolle anekdotes over de Acht 
Zaligheden door Eerselnaar Hendrik van der Aalst klonk er menig 
lachsalvo door de ruimte. 
En ten slotte de prijsuitreiking aan de persoon die het meest van 
Brabant wist. 
Nel Geboers mocht het Brabant pakket ontvangen, zij was de 
beste. 
Winnaars waren de bezoekers, allemaal! 
Iedereen was het er over eens deze gezellige middag was een 
groot succes. 
 
En nu maar hopen dat ook de ouderen in Veldhoven voortaan de 
weg naar de bibliotheek gaan vinden. 
 
 

 
 

“As ge meej oewen eigen erremoei ginne raod wit, 
bende nie werd dè ge’m het….” 
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en gelachen dat we hebben………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere foto’s  op de website van de bibliotheek Veldhoven. 

 

 



21 

 

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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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   
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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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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                     2549047      06 30082332 

hr. E. Colnot            Berg 80          2540597       06 20090636 

hr. J. Egelmeers Gareel 1           2535613 

Dhr. P. de Greef Mr.Rijkenstraat17   2532017 

Dhr. H. Hoffard Bovenhei 66           2544259      06 12664839 

Rein van Lisdonk     Biezenkuilen 90     2539663      06 36552802                   

Mvr. T. Louwers Ligt  45   .       2536065 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13  .   2530230 

Dhr. S. Peters         Hermannistr. 93      2531703 

Dhr. P. Seuntiens De Geelgieter 5  2510340 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83           7873518      06 10672701 

 
Weet u het nog? 

 
 Elke zaterdag rond de klok van 23 u. vindt er de lottotrekking 

plaats op SBS6. 

 Op het zesde (laatste) balletje staat voor ons het winnende 
getal. 

 Op de laatste zaterdag van de maand zijn er 2 trekkingen .  

 Voor ons geldt de eerste trekking. 

 Door hieraan deel te nemen, steunt u onze KBO. 
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“LOTTO”  
 
Inschrijfformulier voor deelname aan “Lotto”, t.b.v. 
onze KBO-kas  
 
Wij spelen wekelijks voor het zesde getal (balletje) 
dat valt bij de Lotto-trekking, elke zaterdag rond de 
klok van 23.00 uur op S.B.S 6. (zie:progr.bladen)  
 
Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer.  
Keuze uit 1 t/m 45  
U kunt met meerdere (vaste) nummers meespelen! 
  
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant en wordt door 
de bode bezorgd. 
  
Kosten deelname: € 24,00 per jaar per meespelend lotnummer 
  
Naam._______________________ Lidnummer: 3550______  
 
Adres________________________ 
 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto  
en kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45.  
 
Ik speel graag mee met het/de nummer(s) /____ /____ /____ /  
 
Ik betaal ___ x €24,00 = € ____ ,00 p/j  
 
MACHTIGING:  
Bij deze machtig ik KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging 
om van mijn bankrekening af te mogen schrijven de 
jaarlijkse lottobijdrage zoals die door mij is aangegeven. 
  
Datum ____---____2016  
 
Handtekening voor akkoord:   
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Deelnameformulier themamiddag 18  febr. 2016. 
                   
Naam: 
 
KBO lidnummer[s]: 
 
Lid: 3550 . . . . 
 
Lid: 3550 . . . . 
 
Aanmelden via deze strook vóór 2 februari 2016 
en in te leveren bij : 
Mien van Grinsven Sele 4 
 
Telefonisch of email ook vóór 2 februari bij: 
 
Kees van der Aa  tel: 2539056 kees.vdaa@onsbrabantnet.nl 
Jos van Delft       tel: 2542416 josvandelft@onsbrabantnet.nl 

  
 

   
Een zeer geslaagde kerstviering 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
mailto:tel:%202542416
mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
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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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Enquête yogacursus ! 

  
Door enkele leden van de KBO Zeelst is gevraagd of er geen 
yogacursus georganiseerd kan worden in Zeelst.  
Graag willen we onderzoeken of er genoeg belangstelling is om 
deze lessen te gaan organiseren en of het financieel haalbaar is.. 
De voorkeur gaat uit naar de dinsdagmorgen zo rond 10.30 u. 
Er bestaat een mogelijkheid om een ruimte te huren in huize Sele  
We zijn nog op zoek naar een leraar(es). Eerdere pogingen 
hebben nog geen resultaat opgeleverd, maar we zoeken verder. 
Misschien heeft iemand van de leden een adres van een 
leraar(es) die we kunnen benaderen 
Heeft u interesse in het volgen van de lessen vul dan 
onderstaand formulier in.  
Bij voldoende interesse  kunnen we doorgaan met de 
voorbereidingen. 
 
 
Naam………………………………………. 
 
Adres………………………………………….. 
 
Tel:............................................................. 
 
Email……………………………………………. 
 

o Ik wil meedoen met de yogalessen op dinsdagmorgen 
o Ik wil in de toekomst meedoen als ik over meer 

informatie beschik. 
o Ik ken wel een geschikte leraar of lerares. 
 

Inleveren bij een van de bestuursleden. 
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Reprof 
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Carnaval van 6 februari  tot en met 9 februari 

 
Alaaf, alaaf, alaaf………. 


