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Kopij inleveren uiterlijk 2 januari  !! 
   Anders is de redactie……… 
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Voorwoord van  het bestuur 
 
 
We hebben een zeer mooi najaar gehad waarin veel activiteiten 
hebben plaatsgevonden!  
De najaars-dagtocht naar Nijmegen onder leiding van Mien van 
Grinsven en Adje Pinxteren was zeer goed verlopen. Een verslag 
hiervan vindt u verderop in dit blad. Dit was de eerste dagtocht 
georganiseerd door een nieuw koppel Mien en Adje, die zeer 
geslaagd kan worden genoemd. 
Verder is de redactie van de Rustverstoorder gewijzigd. Phil Nas 
is na 8 jaar gestopt. Phil hartelijk dank voor je inzet gedurende 
acht jaar. Marijke van Houten heeft inmiddels haar plaats 
ingenomen en zal voortaan samen met Corry de redactie 
vormen. Veel succes.  

De voordracht “ouwe vèrrekes” op 27 oktober was zeer geslaagd.  
Op 17 november hebben we een informatiemiddag gehouden 
voor de leden, die 2016 toegetreden zijn tot onze vereniging. 
Op 25 november is er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd 
om onze  vrijwilligers te bedanken voor hun inzit gedurende het 
jaar. 
Op15 December om 11.00 uur is  er een kerstviering gepland 
voor onze KBO-leden in de H. Willibrorduskerk, die voor die 
gelegenheid speciaal opengesteld wordt .Daarna gaan we naar 
café/zaal St. Joris voor de lunch en het optreden van het 
dameskoor. 
Op 5 januari a.s. staat er weer een nieuwjaarsbijeenkomst 
gepland vanaf 14.00 uur. Wij willen dan met een hapje en drankje 
proosten op het nieuwe jaar. 
De seniorenexpo vindt weer plaats vanaf 10 t/m 15 januari in 
Koningshof. 
Alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2017 toegewenst. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
                             Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
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Donderdag 15 december 2016 

 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

 Eucharistieviering  om 11.00 uur in onze Willibrordus kerk, 
opgedragen door pastoor René  Wilmink met begeleiding van het 
Selster dameskoor. 

 Na de viering gaan we naar café-zaal “St. Joris” 

 Na de opening van de voorzitter is er een koffietafel 

 Muzikale verzorging door het “Selster Dameskoor” 

 Inbegrepen 2 consumpties 

 De bijdrage: € 7,50 p.p    

 Er is ook weer een loterij 

 Einde van deze gezellige dag rond 17.00 uur. 
 

Jullie zijn allemaal van harte welkom!!! 
 
Het bestuur. 

 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie KBO Zeelst ! 

 
Op donderdag 5 januari nodigt het 
bestuur u allen uit in het Patronaat  om 
samen te proosten op het nieuwe jaar!  
Aanvang:14.00 uur 
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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 19 jan.         De Wok 
Dinsdag      14 feb.  Crème de la crème 

Donderdag 16 maart De Kers 
Dinsdag `    11 april Route 66 
Donderdag  18 mei Merlijn 
Donderdag 15 juni Oude Garage 

 
 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

Bij verhindering even bellen naar Mien van Grinsven  

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom  

mits u zich heeft aangemeld. 
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 Activiteitenkalender 2016/2017  K.B.O. Zeelst. 
 

Wanneer Wat 

Donderdag 15 dec. Kerstviering 

Donderdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 

10/15 januari Seniorenexpo 

Donderdag 18 februari Themamiddag 

Donderdag 16 maart Jaarvergadering 

Donderdag 30 maart ½ dagreis 

 
Vakanties: Kerst 24 dec. / 8 jan. 2017,  carnaval 26/28 febr. 
                   Pasen 16 april, Voorjaarsvakantie 25/2 tot 6/3 
  .                Meivakantie 22/4 tot 30/4. Zomer 15/7 tot 27/8 
                   Herfst 13/10 tot 22/10, Kerst 22/12 tot 7/1      
  
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud,  
            volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
 

Hulp op de digitale snelweg! 

 

Dhr. J. Egelmeers Gareel 1           2535613 

Rein van Lisdonk    Biezenkuilen 90      2539663      06 19665612                   

Mevr. T. Louwers Ligt  45   .       2536065 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83           7873518      06 10672701 

 
 
 

 
 

 
 
 

     Let op!!!!  ’t Patronaat is gesloten vanaf 24 dec. tot 2 jan.      Er kunnen dan geen activiteiten plaatsvinden. 
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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!” 
 

Annelies Jacobs – Berkers weduwe van Harrie Jacobs 
Gerard Verberne, echtgenoot van Betsie v.d. Ven 

Zus Kerkhofs-Coppelmans weduwe van Piet Kerkhofs 
Mien Waterschoot-van Hees weduwe van Bert Waterschoot 

 
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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Wandelprogramma  dec/jan/febr.  2016/2017 
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. 

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 
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K 

6 jan Geitenboerke Zandoerle Geitenboerke 

Zandoerle 

5,1 of 

10,3 km 

A 

13 

jan 

Woonboulevard 

Ekkersrijt 

Joe Mann Palviljoen 11 km M 

20 

jan 

Grasveld Heers Motel  Steensel 8 of 11,7 

km 

H 

27 

jan 

Hoog Casteren, Hoeve 

Biezenheuvel 

Jacobushoeve 

Vessem 

10 km K 

3 febr Cafe De Gouden Leeuw, 

Vessem 

Café De Gouden 

Leeuw, Vessem 

4,9 of 

10,5 km 

A 

10 

febr 

Voetbalveld Wintelre Jacobushoeve 

Vessem 

12 H 

 

Bridge!!! 
De tweede bridgecursus was op 1 dec. afgelopen. Nu willen 
we bekijken of er voldoende belangstelling  is om een 
bridgeclub op te richten op de morgen, middag of avond.  
Heeft u interesse om hieraan deel te nemen laat dat even 
weten bij Jos van Delft (tel:2542416). In de Rustverstoorder 
van februari komen we hierop terug. 

tel:2542416
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WANDELEN MET DE KBO ZEELST  
(en er gaat iets veranderen!!!) 

 
Het is inmiddels wel duidelijk:  wandelen is gezond voor je. Het is 
goed voor je hart en je longen en niet te vergeten de botten en de 
spieren. Bovendien heeft het een positieve invloed op je 
gemoedstoestand. Steeds meer wetenschappelijke artikelen 
onderschrijven dat wandelen goed is voor je gezondheid.  De 
KBO wandelt inmiddels al 4 jaar elke vrijdagochtend circa  
12 kilometer op een tempo van net boven de 5 km p.u. 
Bovendien is er altijd halverwege een koffiepauze op een leuke 
locatie. De groep bestaat uit ruim 20 actieve deelnemers. 
Geregeld komen er deelnemers bij, maar vallen er ook weer af.  
Deelnemers, die afhaken vinden soms de afstand van 12 km te 
lang, ofwel vinden het looptempo te hoog. 
En daar wil de wandelgroep best iets aan doen. 
 
Ten eerste: Vanaf 1 januari 2017 kan er vanaf de startlocatie op 
elke 1e vrijdag van de maand een afstand van ca 6 kilometer 
worden gelopen.(Omdat de start en koffieplaats gelijk is aan 
elkaar).Na de pauze kunt u dan weer huiswaarts keren, maar u 
heeft wel kunnen genieten van een mooie wandeling en van het 
gezamenlijk koffie drinken. 
 
Ten tweede: Vanaf 1 januari 2017 kunt u iedere 3e vrijdag ook 
deelnemen aan de geplande wandeling, maar dan in een lager 
looptempo en bij een afstand van ca 8 km. De start- en 
pauzelocatie zijn hetzelfde als van de reguliere wandelgroep, 
maar vanwege de kortere afstand en lager wandeltempo kan de 
8 km groep gezamenlijk koffie drinken met de 12 km groep. 

 
Heeft u interesse meldt u zich dan bij een van de 
bovenstaande telefoonnummers bij het wandelprogramma. 
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KERST UIT MIJN JEUGD 

 

     Met kerstmis gaan steeds mijn gedacht 

Terug naar die heerlijke koude nachten 

Over de krakende sneeuw aan moeders arm 

Mijn voetjes koud, verder heerlijk warm 

En in de kerk, achter die zware deuren 

Wachtten vele liedjes en heerlijke geuren 

Van kaarsen, dennengroen en moeders jas 

Waar ik zo lekker tegenaan gekropen was 

De kerstboom helemaal vooraan 

De bekende liedjes, niets is mij ontgaan 

Nog steeds voel ik die blijdschap en vreugd 

Van die heerlijke kerstnachten uit mijn jeugd 
 

 

 
Kerststal uit onze Willibrorduskerk 
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Avondje uit…..  herinneringen ophalen!!!  
 Als je vroeger naar de bioscoop ging, zag je 
voorafgaand aan de film, het “Polygoonjournaal” .  
In oktober 1951 vond de allereerste TV avond plaats, 
de eerste nieuwsuitzending in 1956.  
Deze Polygoon- & NOS journaals zijn gebundeld op 

dvd’s en beslaan de periodes van 1920 tot en met 2005.  
In samenwerking met RSKZ wil SWOVE deze u graag laten zien 
in een zaal van ontmoetingscentrum Zeelst. Een dvd duurt 
ongeveer +/-90 minuten. Bij aanvang en tijdens de pauze is er de 
gelegenheid een kopje koffie of thee te nuttigen die u verkrijgt 
middels uw koffieabonnement. Hebt u geen koffieabonnement, 
dan kunt u een koffiekaart kopen bij de informatiebalie of tijdens 
de filmavond.  
Deze filmavonden worden voor u verzorgd door een vrijwilliger en 
zijn – ook voor alle bewoners van de wijk– gratis en vrijblijvend te 
bezoeken. Voor meer informatie: SWOVE 040-2540066 U kunt 
zich gratis aanmelden bij de informatiebalie van 
ontmoetingscentrum Zeelst.  
 
De filmavonden zijn altijd op maandag; aanvang 19.00 uur 
 
Filmavonden 2016:  
12 december    1945-1950  
Filmavonden 2017:      
9 januari   1950-1955  
23 januari   1955-1960 
6 februari   1960-1965 

20 februari 
6 maart 
20 maart 
3 april 
1 mei 
15 mei 
29 mei 
12 juni 
26 juni 
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Gezocht: 
 Enthousiaste leden voor ontmoeting in de wijk 
 
SWOVE organiseert samen met RSZK Zorgprofessionals 
“ontmoeten in de wijk”. Onze gasten krijgen een heerlijke 
(seizoensgebonden) maaltijd en kunnen gebruik maken van de 
aanwezige bar voor een drankje. De doelstelling is om een moment te 
creëren waarbij mensen elkaar (beter) leren kennen en daardoor 
wellicht andere contacten  kunnen ontstaan.  
In ontmoetingscentrum Zeelst loopt deze activiteit ruim een jaar en het 
gaat daar erg goed. Om die reden willen we het uitbreiden naar een 
andere locatie in Veldhoven: Rundgraafpark aan de Houtwal. 
We zijn op zoek naar een enthousiast team van vrijwilligers die het leuk 
lijkt om eens in het tien weken (vijf keer per jaar), deze avonden te 
verzorgen. Voor deze avond hebben we twee vacatures: 

 
 
1. Gastheer/vrouw maaltijdverzorging:  
U zorgt ervoor dat de tafels gedekt zijn en                                  
heet onze gasten welkom bij entree. Tevens 
draagt u zorg voor het verloop van de avond 
De taken variëren van een gezellig gesprekje 
met de gasten, het opdienen van de maaltijd 
tot het afruimen en afwassen van de vaat.  
 

2. Gastheer/vrouw bar 
Als gastheer/vrouw zorgt u dat alle tafels gedekt zijn en verwelkomd 
onze gasten. Tijdens de avond bent u verantwoordelijk voor alles wat 
betrekking heeft op de bar. Denk hierbij aan het opnemen, uitreiken en 
afrekenen van de drankjes. Samen met de maaltijdverzorging zorgt u 
voor de afwas en het weer opbergen van de gebruikte materialen.  
 
Lijkt het u leuk om gastheer/vrouw te zijn en heeft u interesse in één 
van de vacatures? Neem dan contact op met: 
 
Gastheer/vrouw maaltijden: Patricia Kohlen SWOVE: 
                                             040-2540066    p.kohlen@swove.nl 

Gastheer/vrouw bar: Lieke Lauwers RSZK Zorgprofessionals:  
                                  06-23976934 of L.Lauwers@rszk.nl 
 

mailto:p.kohlen@swove.nl
mailto:L.Lauwers@rszk.nl
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Verslag reis 17 oktober naar Nijmegen 
    
    
Op 17 oktober stond om half 1 
de bus klaar voor een dagje 
uit. Geleidelijk kwamen de 
mensen naar de bus, enkele 
“stoep-mercedessen” werden 
onder in de bus gezet. Om 1 
uur vertrok de bus naar 
Nijmegen. 
Het was al meteen een goede 
sfeer in de bus, lekker buurten 
en lachen! We gingen op weg naar Velorama. 
We werden ontvangen met koffie of thee en lekkere appeltaart. 
Een klein minpuntje was dat de koffiekamer zo klein was dat je 
bijna bij je buurman op schoot zat! En Adje en ik deelden samen 
een appelgebak-punt! 
Na de koffie bezochten we het 3-verdiepingen tellende museum. 
Mooie oude fietsen al vanaf 1820. Hoe krijgen ze ze gemaakt, en 
dan er nog op fietsen!  Voorwiel van 1 ½ meter doorsnee, en hoe 
komen ze op het zadeltje? 
De 2-persoons fiets naast elkaar, had het hele fietspad nodig. 
Ook kleine kinderfietsjes met houten banden. 
De fiets van koningin Wilhelmina stond er en de renfiets van Wim 
van Hest waarmee hij tijdens de Tour de France in het ravijn 
gevallen was met z’n beroemde horloge. 
Tegen 4 uur gingen we naar de boot. De loopplank was goed 
glad, dus goed vasthouden aan de reling. De stuurman gaf uitleg 
wat er te zien was. Er werd een drankje geserveerd.  
Na ruim een uur waren we weer bij ons vertrekpunt. Nu moesten 
we ons omhoog trekken op de gladde loopplank! 
De bus stond klaar op de Waalkade en gingen we op weg naar 
Nistelrode. Tijdens de rit door Nijmegen kregen we uitleg wat we 
zagen van Adje  Pinxteren. Zij heeft er 20 jaar gewoond. 
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Het restaurant waar we gingen eten was mooi met rood en witte 
luiken voor de ramen. Lekkere soep met veel balletjes, 
draadjesvlees, friet, sla, appelmoes, bloemkool, boontjes, 
gekookte aardappels. Er was nog zoveel eten over dat er 
nog wel een andere bus zou kunnen komen eten!  Als 
laatste nog een lekker toetje. 
We gingen met  de buikjes rond naar huis waar we rond 
half 9 arriveerden! 
We hadden een fijne tocht gehad. 
 
                                                                       Mien van Grinsven 

                                                    

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. 
 

 

 
 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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Voordracht  Ouwe Verrekes op 27 oktober 

 

Wat hebben we gelachen…en herinneringen opgehaald van : 
“:verkensblaos tot foekepot”.  Voor een stampvolle zaal  trad Rien 
Vermaire uit Hilvarenbeek op.  Voor velen van ons was het 

gesneden koek maar voor mensen 
zoals ik was alles nieuw. Ik wist niet dat 
er zoveel kwam kijken bij het slachten 
van een varken.  
Rien  maakte er een beeldend , 
humoristische verhaal van in het dialect 
dat voor ons goed verstaanbaar was. 
Hij begon met het gedicht van zijn 
“KNOR”. Na een jaar lekker geknuffeld 
en  vetgemest te zijn kwam het moment 
dat hij vet genoeg om geslacht te 
worden. Gevoelens voor een varken 
telden niet mee, na dit varken kwam wel 
weer een ander varken. Het slachten 

moest aangemeld worden en het vlees moest zelfs twee keer  
gekeurd worden.  
 
Tussen het hele proces van slachten, keuren, besterven, 
verwerken (wecken, bloedworst maken en drogen) vertelde hij de 
een heleboel grappige verhaaltjes.  
Regelmatig moest Jos van Delft,  met wie hij per email afspraken 
gemaakt had, het ontgelden.   Ook een mevrouw die vooraan zat 
werd geregeld bij zijn verhalen betrokken. Het was heel komisch.  
 
Halverwege de act was het pauze waarbij we werden getrakteerd 
op koffie  met een schaaltje met roggebrood belegd met zult en 
katenspek. Jos had de bakker (Moeskops) en de slager (Antonis) 
uit het Citycentrum benaderd en die hadden  gratis hun 
producten geschonken. Jos had alles keurig gerangschikt zodat 
het heel snel verdeeld kon worden. Alle hulde! 
De stemming was vrolijk en uitgelaten. De rode draad in deze act 
was de prijs die Rien voor zijn optreden vroeg. Na ieder 
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onderdeel ging de prijs met € 100,- omhoog. Of onze 
penningmeester daar blij mee is valt te betwijfelen. 
We kunnen terugzien op een goed georganiseerde,  ontspannen  
middag.  
  

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 .uur 

 Dat er dit jaar al twee echtparen van onze KBO hun 
diamanten bruiloft vierden. De familie Eliëns-Kuijpers in mei 
en de familie Tops-Baetsen in oktober. 

 Dat we nog geen aanmeldingen binnengekregen hebben van 
mensen die met behulp van het bestuur een nieuwe activiteit 
willen opstarten. Denk nog eens na of u misschien iets voor 
onze vereniging kunt betekenen ! 

 Dat u zich kunt melden bij Jos van Delft als u graag een potje 
bridge wilt spelen met andere leden van onze KBO. 

 
Wij verwelkomen onze nieuwe leden vanaf juni 2016 
 
             Frans van der Heijden 

Toos Intven 
Ad Jansen 
Nol Janssen 
Louise Jongsma 
Ina Kuijpers-Teunissen 
Jac.van Lieshout 

            José van Lieshout-Jacobs 
            Jan van de Putte 
            Stien van de Putte-Rademakers 
            Jeanne Smetsers-Boumen            
            Henk Verhappen            Hans Boogers 
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Jarig in december 
 
1 dec.  Toos van Lieshout-Hoeks 
1 dec.  Louis Peperkamp 
1 dec.  Rosa Boeyen-Verhoeven 
3 dec.  Zus Tournier-Boogers 
5 dec.  Gonny Strijbosch-v.d. Langenberg  

6 dec.  Maria Wispelweij-van Rijckevorsel 
6 dec.  Alda van de Ven-Coppelmans 
6 dec.  Thea van der Weijden 
6 dec.  Marian Somers-Brouwers 
7 dec.  Ben Litjens 
9 dec.  Leo Loijen 
10 dec.Wim Hölscher 
13 dec. Riky van Nostrum-Coppelmans 
14 dec. Jan Tops 
15 dec. Ans van Vugt-van den Biggelaar 
16 dec. Doortje van Stiphout-Kivits 
17 dec. Toon Verleg 
17 dec. Ellen Slits 
21 dec. Cees van de Pas 
21 dec. Henk van Sonsbeek       
21 dec. Jan Castelijns 
24 dec. Annie Weijmans 
26 dec. Nellie Verwimp-Kreuger 
27 dec. Nelly Alkemade (Hölscher) 
27 dec. Hans Smits 
28 dec. Jan Smeijers 
29 dec. Annie Eliëns-Kuijpers 
29 dec. Corry van Eijsden-Schoonderwoerd 
29 dec. Nellie de Veer-van Venrooy 
30 dec. Jos van Delft 
31 dec. Joke Scheepers-van Beers 
31dec. Toos van Gestel 
31 dec. Harry Bakkers 
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Jarig in januari 
1 jan.  Mevr.Feijen 
1 jan.  Joe Howes 
4 jan.  Sjan Sneijders-Roosen 
5 jan.  Riek Kox-Menting 
6 jan.  Jet de Roo-Tutelaars 
9 jan.  Tiny de Groot-Vermeulen 
10 jan Wil Egelmeers                          
10 jan. Mien Bolwerk-Cuylits 
11 jan. An de Greef 
11 jan. Ina Kuijpers-Teunissen 
11 jan. Jo van den Tillaar 
11 jan. Ria Raymakers 
11 Jan. Nic Schouteten 
14 jan. Nell Geboers-van der Burgt 
17 jan. Mien van Laarhoven-Coppelmans 
19 jan. Piet de Veer 
19 jan. Nelleke van Baalen-van der Geer 
19 jan. Tiny van den Broek 
19 jan. Chris Dresen 
20 jan. Phile Hermkens 
20 jan. Peer Berkvens 
20 jan. Rieky Krüter-Bijnen 
21 jan. Ann Howes-van de Broek 
22 jan. Jos Toussaint 
23 jan. Jet Tops-Schats 
24 jan. Mieke Looijmans-Simmer 
27 jan. Toos Scheffers-Senders 
27 jan. Nelleke Jacobs 
28 jan. Truus van Krochten-Wijnands 
28 jan. Jo Kerkhofs 
29 jan. Wim Bakermans 
30 jan. Bertha van Gemert-van Rooy 
31 jan. Janny Jansen 
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Cliëntondersteuner stelt zich voor: 
 
    Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben 

Corry Pollemans. Al veel jaren 
verpleegkundige en nu enkele jaren 
lid van KBO Zeelst. Ik heb afgelopen 
maanden de cursus 
cliëntondersteuner gevolgd en deze 
afgelopen woensdag met succes af 

gesloten. Volgende maand start ik met de 
cursus Vrijwillige Ouderenadviseur. Dit alles lijkt mij een mooie 
aanvulling op al het werk wat ik heb gedaan en nog steeds doe. 
Deze kennis en mijn persoonlijke inzet wil ik u graag aanbieden. 
Ik kan u ondersteunen met de vragen en e.v. onzekerheden die 
kunnen ontstaan wanneer u een beroep moet gaan doen op hulp 
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente is 
hier de uitvoerder van. Ik wil u graag terzijde staan in uw 
contacten met de gemeente of zorginstelling. Ik kan met u 
meekijken en meedenken hoe uw situatie nu is en wat u daar met 
hulp vanuit de WMO voorzieningen aan zou kunnen veranderen. 
U kunt mij bereiken op telefoon nummer 040 2549643. Mobiel 
0620624306 of per e-mail cjmpollemans@gmail.com 

 
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 

 
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 € 35,- 

Veldhoven:                   Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452.   

                Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u.  Kosten € 30,-  
(prijzen onder voorbehoud) 



24 

 

 



25 

 

                         KBO                                        kring 
 

   
 
 

 
KBO afdelingen uit Veldhoven 

& 
Écht Veldhovenz. ON-ICE 

nodigen u uit op 
 

vrijdagmiddag 6 Januari 2017 
in het 

Echt Veldhovenz ON-ICE horeca paviljoen 
Voor een gezellig feestje. 

m.m.v. 
‘t Orkestje 

 

 
De entree is € 3.50 

U bent allen welkom van 13.30 tot 16.00 uur, 
de koffie met iets lekkers staat voor u klaar. 

En we verloten diversen mooie prijzen.  
De tent is lekker verwarmd en in een gezellige wintersfeer 

ingericht. 
Tot ziens op 6 januari 2017 op de Plaatse in Veldhoven-dorp. 
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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 u. op SBS-6  
(zie: programma-bladen of de krant)  
 
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. 
 
Inlichtingen voor deelname Mien van Grinsven, tel. 2547136 
                                               Geert Coppelmans,  tel. 2534063 

 
 
 
Datum ____---____2016        Handtekening voor akkoord:   



28 

 

 
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!!) 
                                                                
RABO-banknummer  NL20 RABO 0153 659238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
Jos Toussaint  Valgaten 2 
5502 DC Veldhoven  
 
De contributie van het KBO Lidmaatschap 
bedraagt € 25,- voor een heel jaar.                                                                                    
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties. 
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Waar zijn we bij de KBO zoal mee bezig ……. 
 
 

 
Kerststal gehaakt door  
Jeannie Hermans tijdens de 
dinsdagmiddagbijeenkomsten. 
Kom eens een kijkje nemen bij 
deze gezellige groep! 
Het begint om 14.00 uur tot 
16.00 uur  
 
 
 

 

Bedankt! 
Gedurende vele jaren hebben Karel en Rikie van Nostrum 
met veel inzet de maandelijkse ONS en de 
tweemaandelijkse Rustverstoorder onder de 
bodes verdeeld. Zij hebben aangegeven hiermee 
te willen stoppen. Wij danken hen hartelijk voor 
alles wat ze voor de KBO hebben gedaan. 
Gelukkig hebben we Henk Willems bereid 
gevonden deze taak van hen over te nemen.  
Voor beiden heel hartelijk dank! 
 

De redactie van de Rustverstoorder 
wenst  jullie allemaal hele 
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



31 

 

KERSTPUZZEL 
 

K E R S T M A R K T U A E D A C 

R E S T A U R A N T E B B I R K 

R E G N I L S E J K A P K P R K 

W U E E N S E T T I G E U   K E E 

K K R K S T D A D G E N N R L K 

G E Z E L L I G H E I D S A E H 

K R R R M E J U N M N T T R D E 

E S E S E O L E O N V S S R O I 

R T E T T S O O Z E G T N E O L 

S S N D T M B B R U S E E S R I 

T T G A K T U H N T S R E L B G 

M A E G S E A S U E L R U E T E 

I L L R E A I K I O N E W E S N 

N  L E U L K J P T C K N I G R L 

S K N I E E U S W J A A E A E A 

T R O P S R E T N I W L R D K B 

 

arreslee   kerstboom  kunstsneeuw  
bal    kerstbrood  pakjes 
cadeau   kerstdag  piek 
den   kerstmarkt  restaurant 
dennenboom  kerstmis  slinger 
engelen   kerstmusical  sneeuw 
gezelligheid  kerststal  stal 
heiligen   kerststukje  sterren 
hulst   kerstverhaal  stol 
jezus   kribbe   wintersport 
 

                   

 

                 

 
Oplossingen in de brievenbus van Mien van Grinsven, Sele 4 
Onder degenen die een goede oplossing hebben ingestuurd 
wordt een kleine attentie verloot. 
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REPROF 


