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Voorwoord van het bestuur. 

 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe activiteiten.  

 Bridge is daar een van. Op dit moment loopt er nog een 
cursus voor beginners. We willen deze nog verder uitbouwen, 
maar het aantal deelnemers is aan de lage kant. Het plan 
bestaat om op donderdag 15 september a.s. met de 
vervolgcursus door te gaan : 10 lessen van 2 uur. Als er 
nog meer KBO leden zijn om deel te nemen: we hebben nog 
plaats voor 2 of 3 personen. Wilt u toch nog meedoen, dan 
vóór 1 september aanmelden  bij Jos van Delft. 040-2542416. 

 Ook  zijn we nog steeds bezig om yoga van de grond te 
krijgen. Ook hier geldt: als je belangstelling hebt om aan te 
sluiten, geef je dan op bij Corry Coolegem. 

 Op 15 april starten we weer met de wekelijkse fietstochten op 
vrijdagmiddag. Vertrek 13.30 uur bij de H. Willibrorduskerk in 
Zeelst. 

 Op 21 april wordt Koningsdag gevierd. Aanvang 14.00 uur in 
     ‘t Patronaat. Gezellig samenzijn met muziek. 
 
De voordracht/muziekmiddag gepland op 23 juni gaat niet door. 
Er blijven echter genoeg activiteiten over zoals handwerken op 
dinsdagmiddag en kaarten, sjoelen en andere spelletjes op 
vrijdagmiddag en jeu de boules op donderdagmorgen. 
Op donderdag 26 mei en donderdag 21 juli staan er weer 
dagexcursies gepland. De bijzonderheden volgen nog in de 
volgende Rustverstoorder. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
                             Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 

 

 
Internet KBO    www.kbo-zeelst.nl 

 
 
 

 
 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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KBO-jaarvergadering 2015  17 maart 2016 
 
1. Opening; aanwezig 87 leden. 
Voorzitter Jan Egelmeers heet iedereen welkom en maakt 
melding van berichten van verhindering. Secretaris Kees van der 
Aa is ziek en daarom is Hans van Hak vandaag notulist. 
Daarna worden de namen genoemd van de 15 leden die ons 
door overlijden ontvallen zijn de afgelopen 12 maanden en wordt 
een korte stilte ter herdenking gehouden. 
2. Mededelingen; na de vergadering verzorgt Jan Roosen van 
Zeelst-Schrijft-Geschiedenis een presentatie met oude foto’s  
over families die vroeger woonden in de St. Willibrordusstraat. 
3. Bij verkiezing bestuursleden wordt extra lid voorgesteld. 
4. Het verslag van jaarvergadering 2014 op 12 maart 2015wordt 
goedgekeurd. 
5. Jaarverslag 2015 van secretaris: Jan Egelmeers presenteert 
dit vanwege ziekte van Kees van der Aa. Via de beamer passeert 
het overzicht van alle thema’s en activiteiten, die wekelijks, 
maandelijks  in 2015 zijn gehouden. Nieuw in 2015 is de 
bibliotheek en het internetcafé in Ontmoetingscentrum Zeelst 
(Sele); maak daar gebruik van. Ook is de eerste vrijwilligersdag  
gehouden. Het aantal leden per 31-12-2015 is 418. Er zijn geen 
opmerkingen bij het verslag en wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
6. Financieel verslag 2015 door penningmeester Jos Toussaint 
met dank aan Rein van Lisdonk voor de hulp. Het jaar 2015 is 
positief geëindigd met resultaat van € 125 en een vermogen van 
€ 9514. Meer leden betekent meer contributie. Het eigen 
vermogen is toegenomen maar naar verwachting wordt het 
gemeentelijk subsidie in de toekomst lager dus is een buffer 
nodig. De cijfers van 2015 zijn naast die van 2014 ter vergelijking 
getoond.  
7. Martin Spiegels presenteert het verslag kascontrolecommissie. 
De commissie is tevreden en heeft over 2015 geen 
onregelmatigheden vastgesteld. Het controleverslag is 
ondertekend en de penningmeester wordt decharge verleend.  
8. Voor de nieuwe kascontrolecommissie 2016 worden Jan van 
den Eertwegh en Grard Snelders benoemd. 
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9. Verkiezing bestuursleden. 
Er zijn geen tegenkandidaten en daarom wordt Cees van den 
Berk herkozen. Cees licht toe dat zijn inbreng alleen voor de 
financiën kan zijn. Daarna wordt Mieke van Lisdonk – Jacobs als 
nieuw bestuurslid benoemd. Dit vanwege haar deelname aan 
overleggen met gemeentelijke Seniorenraad en WMO-raad. Als 
bestuurslid KBO leert Mieke beter de achterban kennen licht 
zijzelf toe.  
10. Vooruitblik 2016 
Het bestuur toont overzicht van weer geplande activiteiten. Nieuw 
is bridgecursus. Jos van Delft doet een oproep voor nieuwe leden 
en” promotieset werving” ondersteunt dit.  
Uit de vergadering komen de volgende vragen:  
-Waarom op vrijdag drie activiteiten; het bestuur onderzoekt of dit 
door de leden bezwaarlijk wordt gevonden. 
-Is de naam KBO voor jongeren een blokkade en neemt de naam 
Seniorenvereniging dit weg? Het bestuur heeft in de Kring 
hierover overleg maar de huidige leden vinden hier ook iets van.  
- Yoga-cursus is in onderzoek en vooral de kosten spelen hierbij 
een rol; Corrie Coolegem overlegt met belangstellenden voor 
deze cursus.  
11. Rondvraag 
- vraag komt naar voren om als belangenbehartiging bij KBO-
Brabant aandacht te vragen voor pensioen; deze staan onder 
druk.  
- Voor sporten elke week en ook yoga geeft Artisport korting. 
- vraag: de Jeroen Boschtentoonstelling staat volop in de 
belangstelling en wordt zeer druk bezocht; is het mogelijk om 
vanuit Den Bosch voor de KBO-leden iets in Zeelst/Veldhoven te 
organiseren.  
- Vanuit Willibrorduskerk is handtekeningactie begonnen om 
Mariakapel en Kerkwijkcentrum zeker open te houden zodra de 
weekendvieringen stoppen vanaf november. Tekenlijsten gaan 
rond en liggen in de kerk.  
12. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan opkomst en 
inbreng leden. Onder het genot van een drankje en een hapje 
volgt daarna presentatie Zeelst-schrijft-geschiedenis.               
Jan Roosen wijst nog op de mogelijkheid om elke 
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 3e zaterdagmiddag van de maand in Sele over meer 
geschiedenis en foto’s van Zeelst te weten te komen. 
     Hans van Hak 
 

Activiteitenkalender 2016 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

Donderdag 26 mei dagreis 

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 

 
 
Pinksteren 15 mei/16 mei             Herfst 22 okt.- 30 okt. 
Zomer 23 juli – 4 sept.                   Kerst 24 dec. – 8 jan.2017   
Bouwvak 8 aug – 26 aug. 
   
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
            volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
 
 
 
 

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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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!” 

 
De heer L.van de Vondervoort   Hileind 5 

 

 
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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Mien wordt in het zonnetje gezet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uit handen van Wim van Erp, bestuurder van KBO Brabant, 
kreeg Mien van Grinsven op 11 april 2016 de vrijwilligersspeld in 
zilver met goud uitgereikt. Dit als dank voor haar jarenlange 
bijdrage aan het functioneren van de Kringraad. 
Mien heeft vele jaren namens de KBO Zeelst  in de Kringraad 
gefunctioneerd.  
Het krijgen van zo’n belangrijke speld is een blijk van grote 
waardering. 
Wij wensen Mien van Grinsven van harte proficiat. 
 
Bestuur 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 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 !) 
    

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 

 

Donderdag 19 mei De Oude Garage 
Dinsdag      14 juni De Wok 
Dinsdag      19 juli  Crème de la crème 
Donderdag 18 aug. De Kers 
Dinsdag      20 sept. Route 66 

Donderdag 20 okt. Merlijn 
Donderdag 17 nov. De Oude Garage 
 
 

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. 
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Wandelprogramma  6 mei tot 26 aug. 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 

 

c

. 

   

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 

 

3 juni Parking Hoeve  Biestheuvel Vessem, Jacobushoeve 10,2 

km 

K 

10 

juni 

Hotel De Tipmast Bladel De Brandtoren Reusel 12,5 

km 

H 

17 

juni 

Parking Halverwege weg 

Eersel – Postel 

Recreatiepark “Het 

Vennenbos” 

12,4 

km 

K 

24 

juni 

Bruggerhuizen 8 

Leende/Valkenswaard 

 Café De Hospes  

Leenderstrijp 

12,5 

km 

H 

1 juli Geitenboerke Zandoerle Geitenboerke Zandoerle 10.5 

 

A 

8 juli Achelse Kluis Soerendonk 16 km K 

15 

juli 

Parking bij Natuurpunt aan 

het Rul Heeze 

Tapperij “De Zwaan” 

Heeze 

9 K 

22 

juli 

Kerk Zesgehuchten  (Hoog 

Geldrop) 

Waalre Hut van Mie 

Pils 

11 km A 

29 

juli 

Parking Oud  Meer Son 

(dutmellapad) 

Boshuis Sonseweg 11,5 

km 

A 
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5 aug Kerk Hoogeloon Kruidenlucht Casteren 11 km K 

12 

aug 

De Venbergse  Watermolen 

Valkenswaard 

Borkel en Schaft. Café 

“ De woeste hoeve” 

12.5 

km 

H 

19 

aug 

Waalre Hut van Mie Pils  Waalre Hut van Mie 

Pils  

12 A 

26 

aug 

Bruggerhuizen 8  

Leende/Valkenswaard 

Achelse Kluis 13 km H 

 
 
 
 
 
 

Bedevaart  
op 12 mei   
naar 
Meerveldhoven 
 

 

 

               
Op donderdag 12 mei wordt er voor de 53ste keer door meerdere 
KBO afdelingen een bedevaart georganiseerd  naar Maria ter Eijk 
in Meerveldhoven 
H. Mis met Mariahulde van 10 u tot 11 uur. De eucharistieviering 
wordt voorgegaan door pastoor Rudo Franken en opgeluisterd 
door het koor “De contente zangers” uit Eersel o.l.v. J van Hees. 
U kunt misintenties gratis doorgeven aan Geert Dolman  
g.dolman@upcmail.nl of tel: 0497 514751 
 
Het wordt op prijs gesteld dat er zoveel mogelijk afdelingen met 
hun vaandel aanwezig zijn. Deze moeten om 9.45 u. aanwezig 
zijn.  
Van onze leden wordt verwacht dat zij er op eigen gelegenheid 
naar toe gaan. 
 
Na afloop is er koffie voor alle aanwezigen. 
 

mailto:g.dolman@upcmail.nl


11 

 

 

Wandelen in Zuid-Limburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wandelgroep van onze KBO had 15 april een wandeldag in 
Zuid Limburg. Er werd gewandeld bij prachtig wandelweer in de 
driehoek Epen, Mechelen, Vijlen.  
Dat is een pittig wandelgebied en dan nog wel ca 21 km. 
De deelnemers zijn allen zeer voldaan weer  om ca. 17.00 uur 
huiswaarts gegaan. 
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  BRIDGECURSUS 
 

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 ook 
een vervolgcursus en die bestaat ook uit 10 lessen. Die begint in 
september 2016 
Dus als u meent dat bridgen iets voor u is, aarzel dan niet en 
meldt u aan bij Jos van Delft tel: 2542416 
Bestuur KBO Zeelst 

 
 

 

Wij verwelkomen onze nieuwe leden  
vanaf eind februari 2016 

                 Henk en Mieke Looijmans 
                           Ad Verhagen 

 

 

 

                        Ingezonden brief 

 
Geachte redactie , 

  

Via De Rustverstoorder wil ik KBO 

Afdeling Zeelst bedanken voor de 

lekkere bonbons, ontvangen tijdens mijn  

                       80st verjaardag. 
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       Met vriendelijke groet, 

            Tiny Schellens 

Koersbaltoernooi  2016 van KBO Kring Veldhoven 
  
Op donderdag 24 maart werd weer het jaarlijkse koersbaltoernooi 
gehouden  in de Ligt waar alles weer prima geregeld was door 
Jan Tittel met zijn vrijwilligers . 
Om 9.30 u kwamen de eerste deelnemers al binnen en de koffie 
of thee stond al klaar. 
De wedstrijden werden gespeeld op 3 matten en de 64 
deelnemers zaten rond de matten.Iedere afdeling had zijn eigen 
plek. 
Het geheel was georganiseerd door Willy Ivits en de beheerder 
Jan Tittel. ‘s Middags was er weer een prima lunch. 
De scheidsrechters waren Wil Loos, Jan Brouwers en Willy Ivits . 
Rond 4 uur waren de wedstrijden afgelopen en gingen de 
winnaars van elke mat tegen elkaar spelen voor de wisselbeker. 
De prijsuitreiking werd door de voorzitter van de Kring,Gerard de 
Wilt, verricht. Gerard bedankt dat je hiervoor tijd vrij maakte . 
  
Winnaars 
1 mat zwart   Lena Sanders met Rieky van Uitregt met  32 punten 
2 mat  zwart  Harm Stevens met Toos Blokland met      29 punten 
Poedel prijs   Trees Seuntjes met Mieke Geers  met     12 punten 
  
1 mat blauw   Nellie Verkuilen met Grada v Zelst met    42 punten 
2 mat blauw   Geert Coppelmans met Ellen Kaptein      28 punten 
poedel prijs    Doortje Klomp met Mien v/d Hurk met       5 punten 
  
1 mat rood    Toos v/d Goor met Wim d Vroom met       35 punten 
2 mat rood    Colleta v Kuijk met Riet Bierings met         29 punten 
poedel prijs   Mia Honings met Koos Sleddes  met         12 punten 
  
De uiteindelijke winnaars waren uit OERLE 
Nellie Verkuilen met Grada v Zelst en dus mag Oerle in 2017 
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het toernooi organiseren. Willy Ivits heeft gezegd laat het na 10 
jaar maar iemand anders overnemen . Het was weer een gezellig 
toernooi. 
                                                                           De Organisatie     
 

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  
  zij bezoekt de zieken ook in het ziekenhuis. 

 
 

 
 

tel:2341127
tel:2534786
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Reis naar Zeeland 
 op donderdag 26 mei 

 
 8.30 u.   Vertrek Veldhoven. 

 10.00 u. 2 x koffie met een Zeeuwse Bolus in Bruinisse. 

 11.00 u. tot 12.30 uur bezoek Watersnoodmuseum 
 inleiding van 20 minuten, daarna vrij bezoek. 

 13.00 u. koffietafel in Bruinisse. 

 14.30 u. tot 17.00 u. museum Brusea in Bruinisse. 
Beleef het, proef het, een verrassend museum  
van Oudheidkamer tot hedendaagse mosselvisserij. 
Dat vindt u in Bruinisse op het eeuwenoude snijpunt van 
Grevelingen, Krammer en Zijpe 

 18.00 u. driegangen diner in Terheijden. 
 
Inschrijfformulier (zie achter in het boekje) 
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Jarig in mei 
1 mei   Mia van de Vorst-Sloots 
1 mei   Ans van den Heuvel 
1 mei   Truus Brust 
3 mei   Harrie Kox 
4 mei   Jaan van Oorschot-v.d. Graaf 
4 mei   Sjaak van Trier 
5 mei   Geert Copelmans 
6 mei   Wies Verberne 
7 mei   Liza de Greef-Bruurs 
7 mei   Ad Verhagen 
8 mei   Toos Smits-Verhoeven 
9 mei   Tonnie van Brussel-der Kinderen 
10 mei  Ruud Kremers 
11 mei  Jacques van den Boom 
13 mei  Dora Roubos-Hart 
13 mei  Ben van Glabbeek 
13 mei  Truus Soetens-van Delft 
13 mei  Wim Versantvoort 
13 mei  Ad Schoofs    
16 mei  Annie van Laarhoven 
16 mei  Ton van Acken 
16 mei  Phil Nas 
17 mei  Ed de Roo 
17 mei  Theo Laurenssen 
19 mei  Peter Lucassen 
21 mei  Frans Lijten 
21 mei  Riek van Barschot 
22 mei  Rein van Lisdonk 
24 mei  Jan van Agt 
24 mei  Mies van Tatenhove-de Poorter 
24 mei  Minie de Groot-Driessen 
24 mei  Henny van den Berk-van Beuningen 
24 mei  Franca de Lepper-v.d.Reek 
27 mei  Corrie van Engelen-Lewis 
27 mei  Annie Daniëls-Vervest 
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28 mei  Rieky Bakermans 
28 mei  Tonnij van der Horst-Wouters 
28 mei  Cees Oostdijk 
29 mei  Simon van Baalen 
30 mei  Grard Snelders 
 

Jarig in juni 
1 juni   Annie van Lith-van Waterschoot 
2 juni   Miet van Boekel-Jansen 
3 juni   Mieke van Lisdonk-Jacobs 
4 juni   Mien Bens-Peters 
5 juni   Annie van Acht 
6 juni   Riet Jansen 
7 juni   Hein van Asperdt 
7 juni   Harry Jonkers 
8 juni   Liesje D’Hooghe-Faassen 
8 juni   Els van Mol 
9 juni   Lambert Coolen 
9 juni   Annie Geven-van Lieshout 
10 juni Corrie Boumans-Willems 
10 juni  Riet de Rooy-van Kraaij 
11 juni  Frans van Ekert 
11 juni  Cora Verwimp-Looyen 
11 juni  Maik van Rens-Martens 
11 juni  Anneke Spiegels-van Eldijk 
12 juni  Betsy Verberne-van de Ven 
12 juni  Ding van Strijp-Rijkers 
13 juni  André Lapré 
13 juni  Hennie van der Heijden-Wilbrink 
14 juni  Tonnie van Hees-van de Ven 
14 juni  Riek Willems-Joosten 
14 juni  Rinie Schoofs-Raijmakers 
14 juni  Marijke van Houten-Zwepink 
16 juni  Riek van der Heijden-de Wit 
17 juni  Wilma van den Bosch 
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19 juni  Bertha van Laarhoven-Coppelmans 
21 juni  Gerard van de Ven 
21 juni  Kees Geven 
25 juni  Tineke Nijland-van Buul 
26 juni  Mieke Wolters-Witte 
26 juni  Cees van den Berk 
30 juni  Toos van Loon-Franken 
30 juni  Martien Spiegels 
 
 

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 
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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  Valgaten 2 
5502 DC Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties.  

 

 
Wist u dat….. 
 
 Mieke van Lisdonk-Jacobs is toegetreden tot het bestuur van 

onze KBO. Met haar ervaring en deskundigheid  is zij een 
welkome aanvulling van ons bestuur. Wij heten haar van harte 
welkom. 

 Aanstaande maandag 9 mei om 19.00 u, een belangrijke 
bijeenkomst is in ’t Patronaat. Binnenkort stuurt de overheid 
bijna geen post meer en moet u voortaan alle aanvragen per 
computer doen. Denk aan : huurtoeslag aanvragen, een 
verhuizing doorgeven etc. 
Heeft u hier weinig ervaring mee?  Kom dan luisteren op  
9 mei zodat u in de toekomst niets hoeft te missen. 
(zie verdere info  pagina 20/21 in deze Rustverstoorder). 

 Dat u zich nog steeds kunt opgeven om mee te spelen in de 
Lotto. 
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 De overheid gaat 
digitaal, en niet alleen 

de overheid. Dat is 
een gegeven!  

 
Het aanvragen van huurtoeslag, belastingaangifte doen, 
een verhuizing doorgeven, werk zoeken, je medische 
gegevens opvragen… het gaat binnenkort niet meer 
zonder computer.  
Overheden verwijzen u nu al steeds vaker naar digitale 
loketten, zoals www.mijnoverheid.nl of 
www.mijntoeslagen.nl.  
Het streven van de overheid is zo min mogelijk post te 
versturen.  
Daarom: ZORG DAT U ER KLAAR VOOR BENT!  

Hebt u nog geen of weinig ervaring met het internet? 
Kom dan naar een van de DIGISTERKER informatie - 
bijeenkomsten. Daar vertellen wij u hoe u ervoor kunt 

zorgen dat u straks ook niets hoeft te missen. 
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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,- !!! 

 
 

 

Jan van Agt    24 mei 
       Frans van Ekert   11 juni 
         André Lapré    13 juni 
       1926 
 

       

Hulp op de digitale snelweg! 

 

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 
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Museum “’t Oude Slot” 
 

Ook zo benieuwd naar de waarde van dat oude schilderij op 
zolder of naar die tekening waarvan oma altijd zei dat het een 
waardevol stuk was? Kom dan naar deze taxatiedag. 
Op zondag 22 mei is er een taxatiedag voor schilderijen, 
tekeningen, zilver en goud en andere waardevolle spullen. 
De kosten bedragen voor 1 tot 3 voorwerpen € 5,-; voor 4 tot 6 
voorwerpen: € 10,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot en met 29 mei is er nog steeds de expositie geïnspireerd 
door het getal ”twaalf”., denk aan een dozijn….. 
Judith Rosema en Peter Koene  hebben hiervoor een twaalfdelig 
servies ontworpen. 
 
Gratis parkeren !!! 
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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 
 

 

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  
 

Regelmatig sporten is belangrijk voor uw gezondheid en dat kan           

bij ons in groepsverband of individueel! 
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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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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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Woorden zoeken voor een fles wijn!!! 
 

J S K R O N K E L W E G S 

A T L C P P T O U A A Z E 

C R A K H L G O R L S E N 

H A N A A I B A S N S E O 

T F G M N E N M N U U N R 

H S S L G N R E B G E I I 

A C K D E A A Y Z L R V T 

V H O U N T E M A E E E A 

E O M I S L E P E N N A W 

N P E G L M E E L D A U W 

S S N O P B E R G K A S T 

V E R V R O E G E N M S E 

H T T O E P A S S I N G N 

 
De overgebleven letters vormen de oplossing. Vul die  in: 

 

 
 

      

aanname   armslag 
bepalen   chinezen 
erenaam   hengst 
jachthaven   kornuit 
kronkelweg   langskomen 
laser    meeldauw 
noodgebouw   opbergkast 
opgang   ophangen 
seinarm   senorita 
slepen   smalte 
snauw    strafschop 
toepassing   trolleybus 
vervroegen   zeeniveau 
 
Oplossing inleveren vóór 16 mei bij een van de bestuursleden! 
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KBO          Belangenvereniging van senioren 
              Afdeling-Zeelst  
 

Aanmeldingsformulier voor de reis naar Zeeland 
 

Wanneer:  26 mei       vertrek  8.u 30 uur   
KBO lidnummer: 3550 _________ en  3550_______________ _  
Naam 1 : 
___________________________________________________  
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 €  65,-   pp *  introducé   67,50  pp   *   
   

AANMELDEN VOOR  17 mei  2016  
   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  bankrekeningnummer.   

   
 Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding   
* Prijs bij minimum deelname van  40  personen    
  

Handtekening voor akkoord:  datum:  
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