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Voorwoord van het bestuur. 

 
De jaarvergadering van onze vereniging  op 17 maart staat 
aangekondigd in deze Rustverstoorder. U bent hiervoor allemaal 
uitgenodigd om deze bij te wonen. Als u invloed wilt  uitoefenen  
op de besluitvorming binnen onze vereniging dan moet u zeker 
aanwezig zijn. 
Bovendien zal Zeelst Schrijft Geschiedenis een presentatie 
geven over een actueel onderwerp waaraan zij op dit moment 
werken. 
Verder zijn we bezig om onze activiteiten uit te breiden.  
We denken hierbij aan yoga of andere bewegingstherapie.  
Je kunt  je nog als belangstellende opgeven. Wacht dan niet te 
lang anders gaat de kans voorbij. Het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt. 
 

 Op 24 maart wordt het jaarlijkse koersbaltoernooi  gehouden 
in de Ligt.  

 Op 31 maart wordt een halve dagtocht gehouden. 

 Op 15 april starten weer met de wekelijkse fietstochten. 

  Op 21 april wordt door onze vereniging koningsdag gevierd. 
 

Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
                   Namens het bestuur,  
          
 Jan Egelmeers 
 
 
 

 

 
Internet KBO    

www.kbo-zeelst.nl 
 
 

 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
 

Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 17 maart 2016, 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  

12 maart 2015. 
5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2016 

 De commissie 2016 bestaat uit de heer v.d.Eertwegh en 
de heer Spiegels.  
De heer Spiegels is aftredend en niet herkiesbaar. 
Kandidaten voor deze kascontrole kunnen zich staande de 
vergadering melden. 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar is Cees van den Berk  

 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. 

10. Vooruitblik 2016  
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
Evenals vorige jaren zal minder tijd en aandacht besteed worden 
aan de formaliteiten en wordt de vergadering op hoofdlijnen 
gepresenteerd. Dan is er meer tijd voor gezelligheid en een 
presentatie van Zeelst schrijft Geschiedenis.   
Laat je belangstelling blijken, door naar deze vergadering te 
komen. Met vriendelijke groeten, 
     Kees van der Aa, secretaris 
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Verslag KBO-jaarvergadering 2014 
gehouden op 12 maart 2015  in ‘t Patronaat. 

 

 Opening, aanwezig 80 leden. 
Voorzitter Jan Egelmeers heet iedereen welkom en maakt 
melding van berichten van verhindering: Ben Lamers,  
Tiny Schellekens, Corry Coolegem en Kees van der Aa.  
Helaas laat de microfoon het afweten 
KBO-Zeelst heeft een goed 2014 achter de rug. Er zijn enkele 
nieuwe activiteiten opgestart en deze zijn goed aangeslagen. Er 
hebben zich 50 nieuwe leden  aangemeld.  
Daarna werden de namen genoemd van de 20 leden die ons 
door overlijden ontvallen zijn dit afgelopen jaar en werd een korte 
stilte ter herinnering gehouden. 
We spannen ons speciaal in om mensen bekend te maken met 
de nieuwe regels van de WMO. Er is de benoeming van een 
cliëntondersteuner (Ben Lamers). Er is grote opkomst bij de 
themamiddag en we doen een oproep voor meer vrijwilligers.  
Ter herinnering: Mien van Grinsven heeft voor haar jarenlange 
inzet voor KBO en parochie op Koningsdag een koninklijke 
onderscheiding ontvangen, applaus ! 

 Mededelingen 
7 mei gaat onze afdeling op bedevaart naar Meerveldhoven, 
hierdoor wordt de reis naar Urk verzet naar 21 mei.. 

 De vergadering heeft geen voorstellen tot wijziging van de 
agenda. 

 Vaststellen verslag van jaarvergadering 2013: 
goedgekeurd. 

 Jaarverslag 2014 van secretaris: vanwege ziekte van Kees 
van der Aa wordt dit gepresenteerd door Jos van Delft. 

 Jos geeft een totaal overzicht van:  
a. Voorlichting door themabijeenkomsten, Rustverstoorder en 
    ONS alsmede via de website KBO. 
b. Belangenbehartiging zowel individueel als collectief 
c. Verloop ledenbestand met 426 leden per 31 december 2014 
d. Bestuur en diverse vergaderingen het hele jaar door en geeft  
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    toelichting daarbij. 
e. Nieuw in 2014: Promotiestand op Zilst Mert en bij opening 
    inloop Sele 
f. Overzicht alle activiteiten door het jaar en de wekelijkse  
   activiteiten.Er zijn geen opmerkingen bij het verslag en wordt bij  
   acclamatie goedgekeurd. 

 Financieel verslag 2014 door penningmeester Jos Toussaint  
met dank aan Geert Coppelmans voor overdracht en dank aan 2e 
penningmeester Cees van den Berk.  
Het jaar 2014 is positief geëindigd met resultaat van € 1856 en 
vermogen van € 7658. Met minder geld wordt er meer gedaan. 
De kosten worden iets anders en direct toebedeeld aan de 
activiteiten. Er wordt in 2015 steeds meer via incasso betaald en 
dit willen we ook gaan doen voor de eigen lotto. Dat voorkomt 
gesleep met geld. Voor 2016 zal na jaren de contributie toch 
verhoogd gaan worden (€ 25). Vraag over vermogen: het eigen 
vermogen is tevens een buffer. De subsidie van de gemeente, 
die bezuinigt en voorwaarden stelt, staat onder druk en ook voor 
nieuwe activiteiten is er geld nodig. 

  Verslag kascontrolecommissie wordt door Martin Spiegels 
 gepresenteerd. De commissie is tevreden over 2014 met wat de 
bescheiden laten zien. Het controleverslag is ondertekend en de 
penningmeester wordt decharge verleend.  Voor de nieuwe 
kascontrolecommissie 2015 worden Martin Spiegels en J. van 
den Eertwegh benoemd. 

 Verkiezing bestuursleden. 
Er zijn geen tegenkandidaten voor de aftredende leden en 
daarom worden Mien van Grinsven en Kees van der Aa herkozen 
voor een nieuwe periode. Dit wordt met applaus bevestigd door 
de vergadering. 

 Vooruitblik 2015  
Het bestuur vraagt ideeën voor nieuwe activiteiten. Tevens 
worden er nieuwe vrijwilligers gevraagd die dan die nieuwe 
activiteiten mee gaan trekken. Ook nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Iedereen krijgt hiervoor een aanmeldingsformulier om 
nieuwe leden te werven. Zij maken in december een kans op een 
aanbrengprijs. Er bestaat een idee om een wandelgroep voor de 
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korte afstand tot 5 km. op te starten. Het bestuur wil ideeën 
oppikken en activiteiten faciliteren dus …kom met suggesties 
voor binnen en buiten! 
   Rondvraag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Allereerst worden Rieky van Nostrum en Mien van Grinsven in de 
bloemetjes gezet, een oorkonde en beeldje aangeboden als 
bedankje omdat ze zich al jarenlang  ingezet  hebben als bode. 
Nelly de Veer bedankt het  bestuur voor hun inzet: applaus 
Leo Loyen: waarom teruggang? Is dit onderzocht? Teruggang 
nog niet echt zichtbaar wel aandacht om ledenaantal. 
Kees v d Aa: belangenbehartiging op individuele niveau wordt 
steeds belangrijker. Extra toelichting door Mieke van 
Lisdonk(Seniorenraad) over WMO in gemeente, met directe 
aanspreekpunten en werk in elke wijk. Dit wordt steeds 
belangrijker: maak er zelf gebruik van.  
Soldaat van Oranje: eerst inventarisatie; dit i.v.m. het vooraf 
kopen van kaartjes. Waarschijnlijk in september. 
   Sluiting:                                                                                      
door voorzitter met dank aan opkomst en inbreng leden en 
daarna vertoning film Zeelst 1978-1982 van Zeelst-schrijft-
geschiedenis en als toegift beelden over en rondom de boerderij. 
Dit onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Waarnemend secretaris Hans van Hak. 
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UITNODIGING VIERING KONINGSDAG 

 DONDERDAG 21 APRIL 

                                     
 
 
 
 
In ‘t Patronaat                   aanvang 13.45 uur

        
Beste KBO leden, 
 

U bent allen weer van harte welkom op deze Koningsdag. 
Voor een natje en droogje wordt gezorgd. 

Ook hebben wegens enorm succes van vorig jaar  live muziek, 
gezellige meezingers en u kunt weer een dansje wagen en dit 

alles verzorgd door Wil van Genesen. 
 

Ook vragen wij u om u aan te melden om een voordracht te doen 
door b.v. een leuk verhaal, gedicht, dans enz. 

Meldt u zich snel aan en zie achter in de Rustverstoorder hoe u 
dit kunt doen, want vol is vol. Wij wensen u veel plezier. 

 
Tekst 1ste  couplet van het Wilhelmus 

 
Wilhelmus van Nassouwe 

Ben ick van Duytschen Bloed, 
Den Vaderland ghetrouwe 

Blijf ick tot inden doet, 
Een prince van orangien 
Ben ick vry onverveert. 

Den Coninck van Hispangien 
Heb ick altijt gheeert. 
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Bezoek aan het museum in Bergeijk 
  

“De Sigarenmaker”  

 
Halve dagtocht op 31 maart 2016 

Prijs € 35,00 en introducees € 37,50 

 
Op nostalgische wijze wordt  hier getoond hoe men in 
het verleden handmatig sigaren maakte. 
In Zeelst stonden vroeger meerdere sigarenfabrieken 
We gaan nu alleen naar Bergeijk om te zien hoe het er 
daar vroeger aan toe ging. 
 
We vertrekken om 13.30 bij huize Sele . 
Na aankomst in Bergeijk wordt de groep in drie groepjes 
verdeeld. 
Afwisselend bezoeken we : 

 het sigaren maken .  

 de heemkunde afdeling.  

  het museum. 
Het bezoek is inclusief koffie met vlaai 
 
Aan het eind van de dag rijden we met de bus van van Gompel  
via de toeristische route  terug naar Veldhoven. 
 
Het diner is in restaurant “Merlijn” in Meerveldhoven. 
Het 3 gangen menu wordt bereid door chef kok Peter Dalebout . 
Hij was 35 jaar de chef kok en mede-eigenaar van restaurant de 
Fisherman in Zeelst. Hij kan nog steeds even goed koken.  
Bij het menu is het drankje inbegrepen. 
Na het diner keren we huiswaarts en zijn in 5 minuten weer in 
Zeelst. 

Inschrijfformulier achter in het boekje!! 
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Activiteitenkalender 2016 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

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 

 
 
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! 
 
 
 

Geloof, hoop en liefde,  

maar de grootste van de drie is 

de hoop op 

geloof in de liefde!! 
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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!”   
 

 
Nelly Neggers - de Laat wed. van Frans Neggers 

 

 
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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Gevolgen digitale snelweg voor ouderen. 
 

De overheid wil de papierstroom bij de aangiften 
inkomstenbelasting en overige aanvragen verminderen, want het 
is de bedoeling dat alle aanvragen t.z.t. digitaal verwerkt gaan 
worden  
Zo zal in de loop van 2017 de blauwe envelop verdwijnen en het 
inzicht in toeslagen enz. alleen nog maar via de website van de  
belastingdienst ingezien kunnen worden. Deze informatie kan 
alleen verkregen worden als u in het bezit bent van een  
DIGID-code bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord.       
Voor de meeste mensen met een computer is dit geen probleem. 
Ze kunnen zelf inloggen op de website van  “Mijn Overheid” 
(de nieuwste verzamelsite voor alle overheidszaken). Vandaar 
kan doorgeklikt worden naar “Mijn belastingdienst “ en 
 “Mijn toeslagen”. Mensen die een computer gebruiken, maar nog 
niet met hun DIGID-code de website van de belastingdienst 
raadpleegden en ook (nog) geen gebruik maken van een HUBA 
(belastinginvuller van de ouderenbonden) wordt aangeraden 
voortaan met hun DIGID hun gegevens bij de belastingdienst te 
verifiëren of dit te laten doen. 
Mocht de DIGID zijn verlopen of niet bekend zijn, dient deze 
alsnog te worden aangevraagd bij de belastingdienst. De website 
leidt de belastingplichtige heel simpel naar de aanvraag van een 
DIGID. Via internet kan dat op www.digid.nl   
Voor mensen die bij de aangifte en toeslagen geholpen worden 
door een HUBA  zal deze behulpzaam zijn. Hij of zij zal het 
eventueel  voordoen en ook  nagaan of er voor de berekening 
van de toeslagen, en / of wijzigingen van de basisinformatie, aan 
de belastingdienst moeten worden doorgegeven.  
Het is nog niet precies bekend op welk moment de 
belastingdienst stopt met de informatie per post.  
De HUBA’s zullen bij het invullen van de aangifte hen hierin 
adviseren .Ook zullen zij  aan de belastingdienst melding maken 
van de belastingplichtigen die geen computer hebben. Zij kunnen  
wel hun aangifte laten  maken maar geen berichten terug 

http://www.digid.nl/
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ontvangen. Het is zaak dat alle mensen  in de loop van 2017 een 
DIGID hebben aangevraagd.  
 
De HUBA kan daarna niet fungeren als ontvanger van 
berichten, dit zal moeten worden gedaan door de cliënt zelf  
of familie, kennis etc. 
 In principe worden alle ouderen met eenvoudige aangiften 
geholpen, zoals voorheen. Op dit moment worden in  Veldhoven 
door 10 HUBA’s een kleine 400 aangiften verzorgd. De oudere 
stelt de van de Belastingdienst(in een witte envelop) de 
ontvangen machtigingscode ter beschikking aan de HUBA. 
Anders kan deze de aangifte niet maken. 
De oudere die nog niet eerder door een HUBA geholpen is bij 
zijn/haar aangifte en dat wel wil, kan contact opnemen met de 
contactpersoon van de KBO-belastinginvullers , de heer Huub 
Bukkems , telefoonnummer 040-2549047. Deze zal de cliënt een 
belastinginvuller toewijzen. 
De oudere die nog meer vragen heeft over belastingen en over 
de digitale snelweg, kan ook nog  de Belastingdienst bellen , 
telefoonnummer  0800-0543 ( algemene belastingzaken ) en 
0800-2358352 als het gaat over de digitale snelweg. 
Indien de oudere zijn vertrouwenspersoon wil machtigen , dan 
kan dat via de DigiD-help desk telefoonnummer 088-1236555. 
Lukt dat niet dan wordt geadviseerd de Helpdesk Digitale Post 
van de Belastingdienst te bellen telefoonnummer 0800-2358352. 
 
 Huub Bukkems 
 

 

 

 

 

 

 

      We gaan nu leren invoegen op de digitale snelweg!!!! 
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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 op 
vrijdagmorgen.(programma zie verderop in het boekje) 

 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 !) 

 
 

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. 
 
    



14 

 

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     15 maart  Route 66 
Donderdag 21 april Merlijn 
Donderdag 19 mei Oude Garage 
Dinsdag      14 juni de Wok 
 

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. 

 
 

Paasdrukte 
 

De paashaas zegt: 
”O jongens toch wat druk !  

er moet nog veel gebeuren, 
ïk moet alleen vandaag al 

driehonderd eitjes kleuren!” 
 

De kip zegt: 
”Ja, wat nu….. druk druk druk ? 

Dat moet jij nu juist zeggen 
want vóór jij eitjes kleuren kunt 
moet ik ze nog gaan leggen!” 
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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 

DATU

M 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
 

c. 

4 maart Zwembad Bladel 

(smagtenbocht) 

Café ’t 

Nekkermenneke Bladel 

10,2 

km 

A 

11 

maart 

Waalre speeltuin De 

Klimbim (Eikenlaan) 

Stayokay  

Valkenswaard 

12 km H 

18 

maart  

Eindhoven Loefstraat ( 

parking LIDL) 

Parkpalviljoen Philips 

De Jonghpark 

11 km A 

25 

maart 

Broekhovenseweg  

(parking) Riethoven 

 Ontmoetingscentrum 

“De Buitengaander” 

Westerhoven 

12.5 

km 

H 

1 april Oirschot (Parking 

Princehof) 

De Bollen  Oirschot 10.7 
 

A 

8 april Het oude kerkje 

Middelbeers 

Natuurrijk De 

Kempenzoom 

9,5 km K 

15 april DAGWANDELING 

ZUID LIMBURG 

 ???  

22 april De Hut (Mie Pils) 

Leenderweg 1 Waalre 

Café Boerderij Heeze 12 km H 

29 april Camping Ter Spegelt  

Eersel 

D’n Oude Belg  

(Witrijt) 

10,8 A 

6 mei Kerkplein Oostelbeers Natuurrijk De 

Kempenzoom 

11.8 

km 

K 

13 mei Kapel H. Eik Oirschot 

(Proostboekweg ) 

De Nachtegaal 

Oirschot 

11 km H 

20 mei Heezerweg Eindhoven 

(Hoek Kanunniksven) 

Café Het wapen van 

Zes Gehuchten 

(Geldrop) 

11.3 

km 

M 

27 mei In den Bockenreijder 

Esbeek 

In den Bockenreijder 

Esbeek 

10 km K 
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                     BRIDGECURSUS 
 

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    
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 
 
 

Wij verwelkomen onze nieuwe leden  
vanaf januari 2016 

 
Ria van der Heyden-Vossenberg 

Ruud Kremers 
Riet de Rooy-van Kraaij 

 

mailto:delft@onsbrabantnet.nl


17 

 

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 maart 
2 maart  Jeanny Hermans 
3 maart  Coby Eikelboom 
3 maart  Mien Verbaandert-Boogers 
3 maart  Jac. Keeris 
3 maart Jo de Greef-Waterschoot 
3 maart  Paul Houwen 
4 maart  Jo van Hoff-van den Wildenberg 
4 maart  Riek Keijsers-Sneijers 
4 maart  Riet Peters-Ooms 
5 maart  Antoon Wijfelaars 
7 maart  Mien van Grinsven-van Happen 
7 maart  Nelly Snelders-Kouwenberg 
8 maart Riky Doomen-van de Spijker 
8 maart  Cor Dillen 
8 maart  Jo Steijntjes 
9 maart  Ton van de Voort 
10 maart Jan Bijnen 
11 maart Fien van den Dungen-Kox 
14 maart Miel Hoogers 
14 maart Jetty Buurman-van Halen 
15 maart Jan van den Bosch 
15 maart Betsie Tegenbosch-Senders 
15 maart Adrie Aben-Minheere 
15 maart Gonny Leenheers-Kivits 
16 maart Rianne Kriesels-van de Water 
17 maart Tiny Schellens 
19 maart Pim de Groot 
19 maart Toos Bartels-van Vlokhoven 
21 maart Mevr. Boogers-Kox 
21 maart Riwetje Stremmelaars 
22 maart Wil Op ’t Ende 
23 maart Wilhelmien Lucassen-Sleegers 
23 maart Ger Verhagen-Geevers 
23 maart Annie van Rooij-van de Rijt 
24 maart Piet van Gestel 
25 maart Peter de Groot 
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26 maart Riet Louwers 
27 maart Lucy Louwers-Frijters 
30 maart Netta Timmermans-van Els 
31 maart Frans Rojas 
31 maart Jan Egelmeers 
31 maart Tonny Schouteten-Packbeers 
 

Jarig in april 
1 april  Bernard Geboers 
1 april  Hannie van Hak-van Oorschot 
2 april  Antoinet van den Dijsel-Hendriks 
4 april Jeanne Hikspoors-Janssen  
4 april  Mieke Sandkuijl-Theuws 
4 april Henny Jacobs-Tcheng 
5 april  Thera Versantvoort 
5 april  Corry Deumens  
6 april  Jo van Glabbeek –Aarts 
6 april  Lies van Herp-de Waal 
6 april  Corrie Snelders-van Hak 
7 april  Trees Dillen-Dirks 
7 april  Marijke Ratz-Kunnen 
7 april  Cris Scheepers 
8 april  Riet Sanders-Bierens 
9 april  Annie Daanen-Scheyvens 
10 april Jan Leenheers 
11 april Gerda van de Ven-Waterschoot 
11 april André Flos 
11 april Tony Egelmeers –van Beers 
11 april Janus van Mol 
11 april Diny Sanders-Raymakers 
11 april Els Kees 
11 april Ria Broens-Moonen 
13 april Mathie Lammers 
16 april Eddy Kerkhof-Graumans 
16 april Mia van Knegsel-Scheepers 

19 april Bob Baarends 
20 april Toon van de Moesdijk 
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22 april Piet Strijbos 
23 april Wim Waterschoot 
23 april Henk van Rens 
24 april Toon Sanders 
24 april Arianne van Hout-Gijsbers 
28 april Peer van den Dungen 
28 april Annie Leijen-van der Heijden 
29 april Riet Stikkelbroeck 
30 april Brieg Hoogers-Renders 
 
 
 

Bijeenkomst  themamiddag 18 februari 
 
De bijeenkomst over oogaandoeningen was goed bezocht.  
Een gewezen verpleegkundige vertelde met behulp van een 
powerpoint presentatie met welke problemen  de ouder wordende 
mens te maken kan krijgen. 
Hij behandelde verschillende aandoeningen o.a staar, macula 
degeneratie , glaucoom etc. Daarna gaf hij voedingsadviezen om 
oogaandoeningen te beperken / te voorkomen. 
Tot slot kregen we allemaal een kaart voor een gratis ogenscan 
bij een opticien die aangesloten is bij “Oogwereld”. 
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5 daagse reis naar Bleiwäsche Teutoburger Wald 
 

Het Teutoburger Wald is één van de fraaiste middelgebergten in 
Duitsland en een geliefd toeristenoord. Het is een goed 
uitgangspunt voor mooie excursies o.a. een bezoek aan 
Paderborn, de Diemelsee en Schloss Arolsen. 
 
In het Schlosshotel “Sophia” zijn alle kamers per lift bereikbaar, 
badkamer met douche, wifi enz. Het zal u aan niets ontbreken, 
ontbijtbuffet, lunch en diner etc. 
 
Reisprogramma: 
Dag 1: Woensdag 21 sept. vertrek vanuit Veldhoven 
Dag 2: Wandeling door het Teutoburger Wald, bezoek aan 
            Paderborn met veel bezienswaardigheden. 
Dag 3: Bezoek aan Schloss Arolsen. Hier werd onze latere  
            koningin Emma geboren. We maken deze dag ook nog 
            een boottocht over het stuwmeer de Diemelsee. 
Dag 4: We gaan naar Kneipp-kuuroord en luchtkuuroord 
            Bad Wünnenberg om het stadje te bekijken. Na de lunch 
            rijden we via een mooie route naar Brilon. Hier zijn veel 
            bezienswaardigheden en een kuurpark 
Dag 5: Vertrek naar huis . Onderweg brengen we een bezoek 
            aan Soest (een meer dan 1000 jaar oude stad). We 
            besluiten de reis met een heerlijk afscheidsdiner en u  
            wordt teruggebracht naar uw opstapplaats. 
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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. 
 

 
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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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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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.  

 

 
Wist u dat….. 
 
 op 17 maart 2016 de jaarvergadering wordt gehouden. 

Uitnodiging en jaarverslag ziet u in deze Rustverstoorder. 

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

 we nog steeds op zoek zijn naar een mogelijkheid  om in 
Zeelst voor onze leden yoga lessen te organiseren. Er zijn 
verschillende mogelijkheden in onderzoek. (Suggesties van 
jullie kant zijn nog steeds welkom.) 

 dat het bridgen is gestart op donderdag 11 febr. 2016. Zie 
artikel op pag.16 in dit boekje 

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

 dat we weer op reis gaan ! Een halve dagreis naar Bergeijk en 
in september naar Duitsland. Dit staat verderop in dit boekje. 

 Dat we in januari 418 leden hadden? 

 We nog steeds bezig zijn om een goede invulling te vinden 
voor de geplande yogalessen. We zullen de mensen die zich 
opgegeven hebben tijdig informeren. 

 De redactie u van harte fijne paasdagen toewenst ! 
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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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????!!! 

 
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   



29 

 

 
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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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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“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 Koningsdag 2016      
 
 op donderdag 21 april in ‘t Patronaat. 
 
voornaam: ………… achternaam:……………………… 
                                                    
 
voornaam: ………….achternaam:………………………  
 
straat: ……………………………… nr.:  . . .  
 
telefoon: . . . .  - . . . . . . . . . 
 
KBO lidnummer[s]: 3550 .  .  .  . – 3550 .  .  .  . 
 

o ja:    ik wil    een voordracht doen. 
o nee: ik wil  geen voordracht doen. 

             [aankruisen wat voor u van toepassing is.] 

 
Aanmelden via deze strook voor 5 april a.s. 
en in te leveren bij een van de bestuursleden, 
 
of via telefoon na 18.00 uur, 040-2542416,  
e.mail mag ook aan:  josvandelft@onsbrabantnet.nl 
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Aanmelding halve dagreis naar “De Sigarenmaker” 

Vertrekdatum: 31 maart 2016  

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

Naam       ………………………………………………………………………………..……., 

Naam 2 :  …………………………………………………………………………………...... 

Introducé………………………………………………………… 

Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is…………....... 
Heeft u een dieet?  Zo ja, welk?  
 
  ....................................................... 
 

 Ik neem een rollator mee!   
               * let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
 

Prijs voor leden € 35,- pp *  introducé  € 37,50 pp   * 
 

AANMELDEN VOOR 24 maart 
Let op!  leden hebben voorrang! 

In te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4, 
 

 Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig 
het bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende  
bankrekening nummer  NL20RABO0153659238 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 
 

Handtekening  
          voor akkoord                        Datum  _ _  / _ _ 2016 
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   KBO AANMELDINGSFORMULIER 5-DAAGSE BUSREIS 
NAAR DUITSLAND BLEIWÄSCHE 

Vertrekdatum :    woensdag  21 september  
Terugreisdatum: zondag      25 september 
 

SLUITINGSDATUM VOOR INSCHRIJVEN: 1 MEI 2016 
 

1. Hr/Mevr.__________________voorletter ._____ 
 
Geb.datum______________ 

 

2. Hr/Mevr..__________________voorletter._____ 
 
Geb.datum______________ 

 
Adres:___________________________ 
 
Postcode___________ Woonplaats:_____________ 

Telefoon_______________GSM___________________ 
 
KBO afdeling_______________________ 
 

Contactpersoon Nederland_________________  
 
Tel. contactpersoon_______________________ 
 
Soort kamer: □  éénpersoonskamer□  tweepersoonskamer     
(gelieve aan te kruisen) 
Reissom € 410,00 p.p.    Géén toeslag éénpersoonskamer 
Opstapplaats wordt nader bekend gemaakt ! 
 
Graag het bedrag vóór 1 mei 2016 overmaken naar 
bankrekening NL65 RABO 0138 513 430 t.n.v. KBO Veldhoven   
omschrijving : “Busreis EMA reizen”. 
      (zie ommezijde) 
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Reisverzekering                 ja/nee   Prijs p.p. € 11,00 
Annuleringsverzekering  ja/nee           Prijs p.p. € 28,00 
 
Inleveren formulier en/of informatie opvragen bij : 
 
Mien van Grinsven     Theo Tuijtelaars   
Sele 4     of  Parklaan 83   
5502 NC Veldhoven    5504 GA Veldhoven  
 040-2547136      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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