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Voorwoord van het bestuur. 

 
. 
De vakantieperiode is weer voorbij. Dit betekent, dat onze 
activiteiten weer op de gebruikelijke plaatsen kunnen 
plaatsvinden. We bedanken Huize Sele voor het beschikbaar 
stellen van de ruimte tijdens de vakantie! 
Er staan naast de vaste activiteiten weer enkele bijeenkomsten 
op het programma: 
  

 De meerdaagse reis georganiseerd door de Kring Veldhoven 
vindt plaats van 21 tot 25 september a.s.. Is dus al voorbij als 
deze Rustverstoorder verschijnt. 

 Op 16 oktober is er een cabaretmiddag in de Ligt. 20 Oktober 
najaar excursie, zie verderop in dit blad. 

 Halve dagtocht naar Nijmegen. Let op: U heeft maar een korte 
tijd om in te schrijven! 

 Op 27 oktober “ouwe vèrrekens”, een voordracht over vroeger 
m.n. over thuis slachten. 

 17 November informatiebijeenkomst met onze nieuwe leden. 

 25 november vrijwilligersdag, een activiteit om de inzet van 
onze vrijwilligers te belonen.  

 15 december kerstviering, hierover volgen t.z.t. nadere 
mededelingen. 
 

We zijn ook nog op zoek naar een webbeheerder voor onze 
afdeling. Iemand die berichten kan plaatsen op onze website. 
Er gaat ook nog een nieuwe wervingscampagne van start voor 
uitbreiding van ons ledenbestand in samenwerking met KBO-
Brabant. 
 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 

  . 
 

        Internet KBO    www.kbo-zeelst.nl 
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Wisseling van de redactie 

Na 8 jaar trouw meegewerkt te hebben aan de redactie van de 
Rustverstoorder heeft Phil te kennen gegeven, wegens drukke 
werkzaamheden, hiermee te willen stoppen. Zij heeft altijd een 
goede bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de 
Rustverstoorder, onderhield de contacten met de drukker en 
zorgde dat de boekjes bij de mensen kwamen die de boekjes 
verdeelden. Ze heeft wel aangegeven dat we altijd nog een 
beroep op haar kunnen doen!  Gelukkig blijft ze actief in onze 
KBO in het bezoeken van zieke mensen thuis. 
We danken haar hartelijk voor haar medewerking. 
 
We hebben Marijke van Houten bereid gevonden om de plaats 
van Phil in te nemen. We hopen op een fijne samenwerking! 
 

Nieuw bij het samenstellen van onze reizen: 
Sinds kort is mevrouw Adje Pinxteren een van de mensen 
geworden die samen met Mien van Grinsven voor onze KBO de 
reizen organiseert. We zijn heel blij met deze aanvulling 
Wij wensen haar veel succes!  
 

Data vervolgcursus bridge  
September: 15 -  22 - 29 
Oktober        6  -  13 - 20 
November 3 -  17 -  24  
December  1 
De cursus wordt gegeven van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Willibrordzaal.  
Inlichtingen bij Jos van Delft, Koraal 24,  tel. 2542416 
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Vaste activiteiten: 
 

    Koersbal op maandagmiddag va 13.45 tot 16.00 uur  in het 
patronaat o.l.v. Geert en Jan. 

 Lange afstandswandelen   Ad Schoofs en Harry Bakkers 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, borduren, breien en haken !! 

 Bridge cursus ( zie vorige blz.)) 
    

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 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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Wisseling van 

Clientondersteuning  

Met ingang van oktober 2016 neemt 
mevrouw Pollemans, die de opleiding van 
de VBOB-ouderenbonden tot 
cliëntondersteuner met goed gevolg heeft 
afgerond, de taak van Clientondersteuning 
voor KBO Kring Veldhoven over van Ben 
Lamers. 
 
Ben Lamers is in eerste instantie als Vrijwillige Ouderen Adviseur 
(VOA) gestart voor KBO afdeling Zeelst. Sinds april  2014 was hij 
officieel ook bevoegd om namens KBO afdeling Zeelst de taak 
van Clientondersteuning in de gemeente Veldhoven te vervullen. 
Gedurende zijn werkzame periode heeft Ben op zeer deskundige 
wijze  in meer dan 34 hulpvragen kunnen adviseren en heeft hij 
KBO-leden goed kunnen begeleiden en/of verwijzen naar de 
juiste instanties of personen.  
 
Ben gaat nu om persoonlijke redenen zijn vrijwilligerstaak, per    
30 september 2016 beëindigen waarbij opgemerkt, dat hij 
lopende zaken blijft behartigen. 
Namens het bestuur en leden van KBO afdeling Zeelst 
zijn wij hem zeer erkentelijk dat hij zijn vrijwilligerstaak op zeer 
professionele wijze heeft vervuld. 
Ben bedankt! 
 
Cees van den Berk 

 
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 Mevr. Pollemans, State 2,  vragen u hierbij te 
ondersteunen. Zij wil met u meegaan als gesprekspartner.  
U kunt contact met haar opnemen via tel. 2549643 
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Activiteitenkalender 2016 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

Donderdag 20 okt Halve dagreis 

Donderdag 27 okt Voordracht “Ouwe Verrekes” 

Donderdag 17 nov. Bijeenkomst nieuwe leden 

Vrijdag 25 nov. Vrijwilligersdag 

Donderdag 15 dec. Kerstviering 

 
Vakanties: 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! 
 

Hulp op de digitale snelweg! 

 

Dhr. H. Bukkems     Otter 3           2549047      06 30082332 

Dhr. E. Colnot         Berg 80           2540597      06 20090636 

Dhr. 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                   

Mevr. 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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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!” 
 

 
Annie Daanen-Scheijvens wed. van Henk Daanen 
Jac. Keeris echtgenoot van Diny van Zandvoort 

 

 
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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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. 

 

Naastenliefde voelt gezond! 

 

 

tel:2341127
tel:2534786
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Vrijwilliger worden bij onze KBO……..iets voor u ? 
 
Wij willen graag dat de KBO Zeelst 
gedragen wordt door vrijwilligers. Zeker 
naar de toekomst toe. We hebben al 
een grote groep vrijwilligers. Daarbij 
denken we aan het bezorgen van de 
KBO bladen en het uitvoeren en 
begeleiden van onze huidige 
activiteiten, van koersbal, fietsen, 

bridgen, handenarbeid, kaarten, jeu de boules spelen, 
ziekenbezoek tot wandelen. Het is simpel weg onmogelijk om al 
onze activiteiten uit te voeren zonder vrijwilligers. 
  
Als bestuur denken we constant na hoe we onze KBO  voor onze 
toekomstige en huidige leden interessant kunnen maken, dan wel 
interessant kunnen houden. De wereld om ons heen verandert, 
de wereld digitaliseert, zorg die ouderen nodig hebben is niet 
vanzelfsprekend beschikbaar,  hoe kunnen we als KBO op een 
eigentijdse manier  invulling  geven aan onze (katholieke) 
identiteit en hoe kunnen we voor kwesties als eenzaamheid en 
het voorkomen daarvan, behoud van religieus erfgoed, 
rouwverwerking en goed ouder worden aandacht krijgen. 
 
Ook horen we wel eens vragen over een leesclubje, praatgroepje 
over actuele thema’s en/of culturele onderwerpen 
Er zijn beslist nog veel meer ideeën. 
Dus bent u ergens goed in of heeft u een hobby die u met 
meerdere mensen wilt delen  (b.v. schilderen, timmeren, 
muziek maken, zingen, klussen) of misschien heeft u nog 
andere ideeën bespreek dat dan met een van de 
bestuursleden. Misschien kunnen wij dan mogelijkheden 
aanreiken zodat u de activiteit van de grond kunt krijgen.  
  
Meldt u aan via: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl  of  
                           josvandelft@onsbrabantnet.nl 

                                                   Bestuur KBO Zeelst 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl


10 

 

Wandelprogramma  okt/nov/dec  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. 

7 okt De Run 4223 Veldhoven Aalst Hazzo 12,5 

km 

H 

14 okt SPB De  Witrijt De oude Belg Witrijt 12 A 

21 okt Hotel De Tipmast Bladel Neckermenneke  Bladel 12,2 

km 

H 

28 okt Uitspanning De Bollen, 

Straten 13, Oirschot 

Café Vingerhoeds  

Oirschot 

12 A 

4 nov Hortensialaan 2 Aalst Omgeving Milieu 

Educatie Centrum  

Eindhoven 

11.2 H 

11 nov “Den Hut” Wintelre “De nachtegaal” Wintelre 12 A 

18 nov Veldhoven Zoo Gemeenschapshuis “De 

Rosdoek” Wintelre 

12 H 

25 nov Kerk Riethoven Motel  Steensel 11 

km 

A 

2 dec Sportpark GVAC 

Veldhoven 

Gemeenschapshuis  De 

Leenhoef Knegsel 

11.3 H 

9 dec Tuincentrum Groenrijk Airport Eindhoven 11 K 

16 dec Kerk Veldhoven De Volmolen  Waalre 12 A 

23 dec Mira Veldhoven Gemeenschapshuis de 

Leenhoef Knegsel 

12.7 H 

30 dec 

 

“De Nachtegaal” 

Wintelre 

“De Nachtegaal” 

Wintelre 

11 

 

K 
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 Ingezonden door Harry Bakkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals je ziet wandelen we niet alleen op vrijdag maar we steken 
ook rivieren en kanalen over, wel op eigen kracht natuurlijk. 
Namens de groep sprekend: 
”Ad het was een mooie tocht op vrijdag 16-9 bedankt 
daarvoor” 
 

Wist u dat…... 
 u nog steeds met al uw computervragen voor € 2,- per keer 

terecht kunt in Ontmoetingscentrum Zeelst op woensdag van 
10 tot 12 uur. 

 u zich nog steeds kunt opgeven om mee te spelen in de Lotto 

 u in huize Sele boeken kunt lenen op dinsdag/woensdag en 
vrijdag van 10.30 tot 12.30. 

 er op donderdag 17 november een bijeenkomst is voor al 
onze nieuwe leden van het afgelopen jaar en op vrijdag 25 
november een speciale dag is voor onze vrijwilligers. 

 Dat er dit jaar al twee paren van onze KBO hun diamanten 
bruiloft vierden. 
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Rouw-ontmoetingsgroep 
 
HERINNEREN  
Jou herinneren is jou ontmoeten 
 
Jou herinneren is jou weer zien 
 
Jou herinneren is het goede van jou voort laten leven 
 
Jou herinneren is loslaten wat voorbij is 
 
Jou herinneren is loslaten wat onvruchtbaar bleek  
 
Jou herinneren is toelaten wat toekomst brengt 
 
Jou herinneren is jou nog eens anders zien 
 
Jou herinneren is jou zien vanuit een ander levenslicht 
 
Jou herinneren is stilstaan om verder te kunnen gaan 
 
 
Ruimte voor rouw 
De Rouw-Ontmoetingsgroep Veldhoven biedt u als 
nabestaanden vanaf 14 november weer de gelegenheid deel te 
gaan nemen aan de 10 bijeenkomsten rondom rouw. De 
ontmoeting met lotgenoten, delen met elkaar en de her- en 
erkenning van wat er in uw gevoeld wordt kunnen u 
ondersteunen en kracht geven in uw rouwproces. 
Ruimte voor rouw verdient een plaats in ons leven, wij geven u 
graag de ruimte hiervoor! 
Wilt u meer hierover weten en/of u zich hier voor aanmelden, belt 
u dan gerust met  
Jeanneke de Bot    040-2531476,  
Email:   jeannekedebot@planet.nl  
Marianne Verbeek  040-2539442 
Email:   mvverbeek@hetnet.nl 

mailto:jeannekedebot@planet.nl
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Wij verwelkomen onze nieuwe 
leden vanaf juni 2016 
 

  Dhr. Cees Hout 
Mevr.Ria Meulendijks-van der Looij 

Mevr. Dolores Perez Puertas 
Mevr. Maria Schoofs-Dekkers 

Dhr.Jan Bressers 
 

 
 

                     
Maria van Asperdt-de Wit, 6 nov 
Mia Sanders-Scheepers,  19 nov 
Toos van Lieshout-Hoeks, 1 dec     
 

 
 

Vrijwilligersdag op 25 november 
 
Zet maar vast in uw agenda….. 
Op vrijdag 25 november wordt de jaarlijkse vrijwilligersdag 
gehouden. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging met het 
programma. 
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THEMAMIDDAG KBO – ZEELST 
Donderdagmiddag 27 oktober 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

THEMA – ‘Ouwe Vèrrekes’ 
   

Unieke voordracht over huisslachtingen en  
de tijd van vroeger 

 
door de bekende verteller uit Hilvarenbeek Rien Vermaire 

Vetmesten, slachten, bloedworst, kerbenaai voor de pastoor, 
kaaikes; dit alles passeert de revue in het Brabants dialect. 

Het wordt lachen geblazen!! 
Een feest van herkenning voor iedereen!! 

 
Aanvang om 13.45 uur tot 16.15 uur met een pauze en deze 

wordt voorzien van koffie/thee met roggebrood, zult en 
katenspek aangeboden door: 

Bakkerij van Heeswijk en Keurslagerij Antonis 
 uit het Citycentrum 

Dit alles vindt plaats in ’t Patronaat 
 

Wij nodigen u uit voor deze gezellige themamiddag. 
Meldt u zich aan via het aanmeldingsformulier achter in 

dit boekje vóór 17 oktober a.s. 
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Halve dagtocht naar 
Nijmegen op 20 okt 

 

“ De geschiedenis van de 
fiets” 

 
 

 
 

 13.00 uur Vertrek in Zeelst met  de bus  richting Nijmegen. 

 14.00 uur Bezoek aan Museum Velorama in Nijmegen 
      Bij aankomst:  koffie met appeltaart  . 

 Tot ca.15.30 rondleiding   

 16.00u. -17.00u een boottocht  over de Waal 

 Daarna rijden we weer naar het zuiden naar  Nistelrode voor 
een 3-gangen diner. 

 19.00 /19.30 aankomst in Zeelst  
 

Prijs € 49,50 ( introducees € 52,00) inclusief touringcar 
bovenstaand programma met diner,  drankje en fooien.  
Inschrijfformulier vindt u achter in het boekje. 
 

 
 
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. 

 

 

 

 



16 

 

Lijst van KBO-aktiviteiten 
 

De activiteiten zijn: 
1. Handwerken    

2. Jeu de Boules 

3. Lotto 

4. Wandelen 

5. Belastinghulp 

6. Bestuur 

7. Bodes 

8. Fietsen       

9. Functies/rollen buiten het bestuur 

10. Koersbal 

11. Kringbestuur Veldhoven 

12. Kringraad afdeling Veldhoven 

13. Ouderenadviseur 

14. Redactie Rustverstoorder 

15. Reizen 

16. Seniorenraad 

17. Thema-invulling 

18. Vrijdagmiddag ontspanning  

19. Ziekenbezoek 

20. Bridge cursus 
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Vrijwilligers bij verschillende activiteiten (de nummers achter 
hun naam verwijzen naar de nummers in de activiteitenlijst) 
Ceciel  Bakkers  1 
Corrie Boumans  1 
Harrie Bakkers  2-4 
Geert Coppelmans  3-10  
Wim Baselmans  4 
Ad Schoofs   4 
Martien Spiegels  4-7 
Rein van Lisdonk  5 
Kees van der Aa  2-4-6-11-17 
Cees van den Berk  6-7-12-13 
Corry Coolegem  1-6-14 
Jos van Delft   2-6-17 
Jan Egelmeers  5-6-8-10 
Mien van Grinsven  3-6-15-18 
Mieke van Lisdonk  6-11-16 
Jos Toussaint   6-15 
Piet van Acht   7 
Annie van Acht  7 
Toos Dams   7 
Mien van Delft   7 
Koos van den Heuvel  7 
Henny Jacobs Tcheng 7 
Ellen Kapitein   7 
Annie van Laarhoven  7 
Phil Nas   7-19 
Karel van Nostrum  7 
Wil van de Voort  7 
Rieky Willems   7 
Henk Willems   7-8 
Riek Kox-Menting  8 
Hans van Hak   9 
Door van der Vorst  10 
Corry Pollemans  13 
Marijke van Houten  14 
Adje van Pinxteren   15 
Tonnie Schouteten  19 
Joop van Hees  20 
Tonnie van Hees  20 
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Jarig in oktober 
 
1 okt.  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 
2 okt.  Dolly van der Pligt 
2 okt.  Ria Huijbregts-van Dal 
3 okt.  Willie Grieten 
6 okt.  Mien Jansen-Senders 
6 okt.  Joan Scho-Greenfield 
6 okt.  Greet van Kruijsdijk-van Zoggel 
8 okt;  Willemien Moolenaar 
9 okt.  Jannie Wouters-Boogers 
9 okt.  Mieke Aarts 
10 okt. Roger Minczeles 
14 okt. Tineke Herder  
15 okt. Jan van Uitregt 
15 okt. Cor van der Mierden 
16 okt. Toos Klomp-Antonis 
18 okt. Aukje Oostdijk-Balstra 
21 okt. Wim de Greef 
21 okt. Gerda Wijffelaars-Raymakers 
22 okt. Jo van der Weijden 
22 okt. Jeanne Kerkhofs-van Himbergen 
23 okt. Riek Driessen-Klaus 
24 okt. J. van Bergen 
25 okt. Nel van Asperen-de Haan 
27 okt. Lucie van den Heuvel-Frijters 
28 okt. Annie Clout-Menting 
29 okt. Coby Rombouts-van Schooten 
 

Dementiecafé   Dementie daar sta je niet alleen voor!  

Op 1 november is er in restaurant de Berkt, Wilgeman 1, in 
Veldhoven  een bijeenkomst, waar door een medewerker van de 
gemeente en een verpleegkundige een voorlichtingsavond 
gegeven wordt over o.a. hoe vraag ik huishoudelijke hulp, 
persoonlijke hulp of verpleging aan. Hoe kan ik in aanmerking 
komen voor dagvoorziening en wat voor hulpmiddelen zijn er. 
Zaal open 19.00 u, eindtijd 21.30 u. Toegang is gratis 
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Jarig in november 
1 nov.  Toos Schoemaker 
1 nov.  Henk Meekel 
3 nov.  Wil Verwimp 
4 nov.  Mevr. Waterschoot-van Hees 
4 nov.  Mia van Eerd-van Zoggel 
5 nov.  Annie Peters-Aarts 
5 nov.  Riky Tils-Kolvenbach 
5 nov.  Diny van Moorsel 
6 nov.  Maria van Asperdt-de Wit 
6 nov.  Sisca Sanders-van der Palen 
6 nov.  Bertha Waterschoot 
7 nov.  Nelly Kuster-Tops 
8 nov.  Jo van de Schans-Senders 
10 nov. Ad Buurman 
12 nov. Nel Lijten-Sanders 
14 nov. Jan Schoo 
14 nov. Koos van den Heuvel 
17 nov. Corrie de Vaan 
17 nov. Hans van Hak 
19 nov. Mia Sanders-Scheepers 
19 nov. Walther Soetens 
19 nov. Karel Bosch 
20 nov. Wim Hermans 
20 nov. Maria Schoofs-Dekkers 
22 nov. Corrie van Poppel-Merkelbach 
23 nov. Dolores Perez Puertas 
23 nov. Helmy van de Sandt 
24 nov. Thea Coppelmans-van Leeuwen 
24 nov. Riky Hoskens-Raaymakers 
27 nov. Loes Thomasse-Peters 
27 nov. Rikus van den Heuvel 
27 nov. Piet Huijbregts  29 nov. Nel Adams  
28 nov. Lena Kuyken-Antonise 29 nov. Sjef Hermsen 
28 nov. Frans van de Wiel  29 nov. Kees van der Aa  
28 nov. Hans van den Eertwegh 29 nov. Trees Toonen-Ponjée 
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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 

 
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. 

 
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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Ouder  worden 

 
Als je wat ouder wordt van jaren kijk je stilletjes vaker achterom, 
Zo stilletjes over je schouder, al weet je soms echt niet waarom. 
Al gaat het niet meer als in vroegere jaren, is mijn geen geheugen niet 
meer wat het was. 
Toch weet ik het telkens weer te klaren en loop nog steeds in de pas. 
 
Je piekert over dit en over datjes, over je kleinkind en haar vrind. 
Gaat alles wel goed daar in dat huisje, want daar verwacht men weer 
een kind. 
Zijn de deuren wel goed afgesloten, heb ik ze wel op slot gedaan 
of staat de gaskraan soms nog open en zijn de lichten soms nog aan? 
 
Ben mijn gehoortoestel toch niet vergeten, dat ligt toch netjes op de 
kast? 
En ligt mijn gebit, zoals iedere avond, toch weer netjes in het glas! 
Ook mijn bril heeft zijn eigen plaatsje, die leg ik op tafel neer, 
zodat ik ’s morgens niet hoef te zoeken want dat gebeurt me wel eens 
meer. 
 
En ’s morgens bij het wakker worden zoek je alle spullen weer bijeen. 
Wat zal de dag vandaag weer brengen, waar gaan we vandaag nog 
heen? 
Je eet een boterham met een bakje koffie, ondertussen kijk je in de 
krant, 
Wat zal het weer vandaag weer brengen en waar was gisteren die 
brand? 
 
Zo verstrijken toch heel wat dagen en je loopt maar weer een eindje 
rond 
En straks misschien nog even fietsen, dan voel ik me goed en blijf 
gezond. 
Want ik loop en fiets nog alle dagen alleen,  in groep,  of met z’n twee 
Dat doe ik nu al vele jaren,  maar mijn mobieltje gaat steeds mee 
 
Nee met mij is echt niets aan de hand en geniet van het leven zolang 
het mag, 
In de hoop nog lang te mogen leven liefst goed gezond en met een 
lach! 
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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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KBO          Belangenvereniging van senioren 
              Afdeling-Zeelst  
 

Aanmeldingsformulier voor de reis naar Nijmegen 
 

Wanneer:  20 oktober       vertrek         vanuit huize Sele  
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 €  49,50   pp *  introducé   € 52,00  pp   * 
AANMELDEN VOOR  10 oktober 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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KIENEN 

 
Iedere dinsdagavond bij de supportersclub van 

v.v. U.N.A. Zeelst 
in de zaal van café ST.JORIS, Heuvel 7 Zeelst 

 

HOOFDPRIJS € 350,- 
 

rookvrij, voorzien van airco en eigen verlichte 
parkeergelegenheid achterom. 

Zaal open om 18.30 uur 
Kienen van 19.30 tot 22.15  

KIENEN VOOR JONG EN OUD 
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Aanmeldingsformulier KBO – Zeelst. 
Themamiddag – ‘OUWE VERREKES’ 
 
Wanneer: 27 oktober a.s. aanvang 13.45 uur  
in ’t Patronaat, einde om 16.15 uur. 

 
KBO lidnummer 3550 - - - - en 3550 - - - - 
 
Naam 1 : 

 
Naam 2 : 

 
Graag het formulier  voor 17 oktober a.s. 
in leveren bij een van de bestuursleden. 

Wie het eerst komt het eerst maalt! 
 
 

 
 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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REPROF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


