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Voorwoord van het bestuur  

 
In verband met het zestig jaar bestaan in dit jaar 2013 van onze 
KBO-Zeelst is er een actie opgestart om nieuwe leden erbij te 
krijgen. Wij willen deze actie nog eens even onder uw aandacht 
brengen. Aanmelden van nieuwe leden kan betekenen, dat u 
meedoet in een prijzenfestival.  
Het actiecomité voor het 60 jarig bestaan is volop bezig met het 
voorbereiden van diverse feestactiviteiten. U hoort hier tzt meer 
over. 
Wij hopen u terug te zien bij een van onze activiteiten. Om deze 
activiteiten goed te kunnen blijven uitvoeren is het noodzakelijk 
om versterking te krijgen als activiteitenbegeleiding. Dit kan op 
velerlei manieren bijvoorbeeld lid van reiscommissie, regelen van 
bijeenkomsten op gebied van voorlichting e.d. . Dit hoeft niet veel 
tijd te kosten maar verlicht de werkzaamheden van de 
bestuursleden.  
 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Namens het bestuur, 
Jan Egelmeers, voorzitter. 
 
 
      

Belastinginvullers  
 
 
Als  kbo-lid heeft u de mogelijkheid  om uw eenvoudige 
aangiftes inkomstenbelasting en of 
zorgtoeslag/huurtoeslag gratis door leden van uw eigen 
afdeling te laten verzorgen. 
U kunt hiervoor  terecht  bij  Jan Egelmeers, tel. 040-
2535613 of Theo Tuytelaars tel. 040-7873518. 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING.  

 
Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 14 maart 2013, 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 15 

maart 2012. 
• Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, 

uitgave juni/juli 2012. 
5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2013 

• De commissie 2012 bestaat uit de dames Louwers en 
Van Mol. Aftredend en  niet herkiesbaar is mevrouw 
Louwers.  

o Kandidaten voor deze open te vallen plaats 
kunnen zich staande de vergadering melden. 

9. Verkiezing bestuursleden. 
• Aftredend en herkiesbaar is: 

o 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, 5 maart 2013 
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10. Vaststelling van de statuten van de Seniorenraad. Deze 
statuten  liggen ter inzage bij de Secretaris.  

11. Vooruitblik 2013   
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
 
Om aan de wens van vele leden tegemoet te komen zal minder 
tijd en aandacht besteed worden aan de formaliteiten en wordt de 
vergadering op hoofdlijnen gepresenteerd, zodat meer tijd 
resteert voor gezelligheid onder elkaar en een voordracht.   
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat 
ons weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons daarin.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Kees van der Aa. secretaris 
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Zoveel 
nieuwe 
leden…!!!!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herinnert u zich nog de oproep die wij gedaan hebben in de 
Rustverstoorder van september 2012 om nieuwe leden te 
werven. 
Weet u ook nog, dat u voor elk nieuw geworven lid een 
jubileumlot ontvangt . 
Iedereen, boven de 50 jaar, kan en mag zich aansluiten bij  
KBO-Zeelst 
 
Nieuwe ledenpassen  
  
Het is de bedoeling dat de ledenpassen 2013 / 2014  in de week 
van 4 februari bij de afdeling bezorgd worden. 
Na uitsorteren en verzendklaar maken, zouden de passen 
gelijktijdig met de ONS bezorgd kunnen worden . 
We vragen natuurlijk weer de medewerking van onze bodes. 
 
 

Het inschrijfformulier voor nieuwe leden vindt u op  
pagina 27 in dit boekje 
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Activiteitenkalender 2013 K.B.O. Zeelst.  

 
 
 
 

Wanneer Wat 

Do 14 februari  ½  dagreis museum “Dansant” 
Do 14 maart   Jaarvergadering 
Do 21 maart  Gezondheidsvoorlichting 

senioren 
Vr.22 maart  Koersbal toernooi 
Do 18 april  Voorjaarsreis 
Do 25 april  Koninginnedag 
Do 16 mei Themamiddag voorjaar  
Do 20 juni  Muziek/Voordracht  
Do 25 juli  Zomerexcursie 

?? augustus  Culturele dag 
Ma/Vr 2 t/m 6  september  Reis naar Appelscha 

Do 17 oktober do Najaarsexcursie 
Do 24 oktober do Themamiddag najaar  

Do 21 november do Spellendag met lunch 
Do 19 december do Kerstviering 

 
Carnaval:     10 februari      Hemelvaart:    9 mei 
Pasen:          31 maart            Pinksteren: 19 mei            
 
Vakanties 2013:  
Voorjaar 9-16 febr.,             Meivakantie 29 april -12 mei  
Zomer 1 juli -12 aug.           Herfst 12-19 okt.         
                       Kerst 21 dec-5 jan. 
 
Let op:  data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
             volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
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Vaste activiteiten : 

 
• Kaarten  op maandagmiddag in 

huize Sele onder leiding 
• van Bets Verberne en Greet 

Henselmans.  
• Koersbal  op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in 

het patronaat onder leiding van  Gerard en Jan. 
Wij zoeken weer nieuwe leden!   

• Wandelen elke dinsdag van 14.00 u tot 16.00 u. U kunt 
gewoon aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De wandeling gaat door Zeelst. Vertrek vanaf het 
Patronaat. Ook mensen die moeilijk ter been zijn (rollator) 
kunnen gewoon aansluiten. Na afloop koffie, maar dat is 
wel voor eigen rekening. 

• Fietsen op vrijdagmiddag vanaf 15 april  tot half oktober  
onder leiding van Jan en Henk. Vertrek om half 2 vanaf de 
H.Willibrorduskerk. 

• Gezellig  samenzijn in de Willibrordzaal. 
 
 

Als er KBO leden  in uw omgeving ziek zijn 
dan kunt u contact opnemen met Philomena . 
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
  
Phil Nas   Tel: 2341127  
Tonny Schouteten tel:2534786 bezoekt de 
zieken in het ziekenhuis 
 
Wij  doen dat vol overgave, 

                “Zo’n bezoekje geeft ons echt een goed gevoel!” 
 

Naastenliefde  voelt  gezond!  
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In memoriam  
 

Het bestuur van KBO Zeelst ontving het 
bericht dat is overleden: 
   

 
Cor de Haas               weduwnaar van Th. de Haas van Doormaal 
Harry van Houtum     weduwnaar van R.van Houtum-van Wielink 
Sjaan Sanders-Louwers                   weduwe van Pierre Sanders 
 
 
Namens het bestuur willen wij ons medeleven betuigen aan de 
naaste familie.  
Wij wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
Bestuur en leden van KBO Zeelst 
 
 

  
 
 
 
  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 
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Themamiddag  21 maart 2013  
Patronaat Zeelst  14.00 uur  

 
Gezondheidsvoorlichting voor en door ouderen  

Zorgen voor onze gezondheid begint bij onszelf. Voorlichting kan 
helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. Wanneer we 
ouder worden, verandert er veel in het leven. Ook over 
gezondheid ontstaan vragen. 
Voorlichters, zelf 55 plus, verzorgen deze themamiddag. Zij 
geven informatie over verschillende gezondheidsonderwerpen. 
Zij krijgen daarbij ondersteuning van de GGD. Naast de 
informatie is er tijdens deze bijeenkomsten volop gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen. Ook kunnen de deelnemers aan deze 
themamiddag met elkaar bespreken hoe ze de informatie in het 
dagelijks leven kunnen toepassen. 
 
Onderwerpen die in ieder geval aan het bod komen zijn: 

• Gezonde voeding 
• Stilstaan bij bewegen 
• Blijf op eigen benen staan; valpreventie 
• Als zorg aan ouderen ontspoort 

 
Het wordt een zeer nuttige middag voor iedereen ! 
Wij zien u graag komen op 21 maart 2013. 
  

Aanmeldingsformulier voor: 
Themamiddag op donderdag 21 maart 2013 

Gezondheidsvoorlichting voor en door ouderen. 
 

Naam: 
Telefoonnummer: 
In te leveren (vóór 1 maart 2013) bij een van de bestuursleden. 
U mag zich ook aan melden op Emailadres: 
kees.vdaa@onsbrabantnet.nl of telefonisch onder 040 2539056 
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Nieuwe advertentie Verhoeven  
 
mannen met toeter !!!!!! 
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Ingezonden door Poul de Gier:  
 

UNICEF-WERELDWINKEL,  
UW CADEAUWINKEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is altijd wel weer iets nieuws te vinden, in de Unicef-
Wereldwinkel van Veldhoven. Niet voor niets zijn de 
Wereldwinkels uitgeroepen tot beste cadeauwinkels van 2012. 
Zoals bekend is  wordt de Unicef-Wereldwinkel gerund door 
vrijwilligers. Zij  doen dit  omdat ze een bijdrage willen leveren 
aan betere leefomstandigheden van kinderen en gezinnen in 
landen met een lage levensstandaard. 
We hebben  vanaf dinsdag 8 januari  de hele maand opruiming! 
Met 25% korting kunt u dan mooie cadeaus kopen. 
De Unicef-Wereldwinkel vindt u aan de Burg. van Hoofflaan 175, 
Ze is geopend op maandag van 13 tot 17, op dinsdag t/m vrijdag 
van 10 tot 17 en op zaterdag van 10 tot 17 uur. 
Meer informatie via tel. 040-253.75.14 of 
www.unicefwereldwinkel.nl 
 
 

Een betere wereld zit óók in uw vingers ! 
Met geld alleen ben je geen cent méér waard…. 

Een mens laat geen mensen honger lijden. 
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Heeft u even tijd over om ons te helpen ? !  

 
 
 

 
 
 
Al meer dan 30 jaar verzorg ik de actie Samen Verder in 
Zeelst. Dat houdt in dat ik alle wijken (7) van materiaal 
moet voorzien en ik  probeer om voor alle straten 
medewerkers te zoeken. Dat is elk jaar een hele klus. 
 
Ook dit jaar heb ik weer een aantal mensen nodig.  
Jaar in jaar uit zie ik gelukkig weer dezelfde mensen die 
willen helpen, maar ook bij ons is er jammer genoeg 
een tekort aan medewerkers.  
Ik zorg er wel voor dat de medewerkers slechts een 
beperkt aantal, ongeveer 30, adressen toebedeeld 
krijgen.  
In de hoop dat er mensen zijn die ons dit jaar ook mee 
willen helpen vertel ik even wat er van u verwacht 
wordt. 
 
U krijgt dan voor ongeveer 30 adressen een folder en 
een zakje thuisbezorgd. 
Die kunt u vanaf  20 maart  bij die adressen in de bus 
stoppen. 
Op 25 of 26 maart  kunt u de (hopelijk gevulde) zakjes 
weer ophalen en op het opgegeven adres afgeven. 
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Het  zou jammer zijn als we geen vrijwilligers zouden 
vinden, want het gaat elk jaar om veel geld. Vorig jaar 
hadden we in Veldhoven bijna € 24.000,- opgehaald !! 
 

Dat geld is  vorig jaar 
naar Ethiopië gegaan en 
dit jaar is de opbrengst 
voor de mensen in 
Colombia bestemd. Daar 
zijn veel mensen op de 
vlucht voor het geweld 
van de rebellen. Met dit 
geld worden huisjes 

gebouwd waar de mensen veilig kunnen wonen. 
 
 
Hopelijk voelt u zich bij dit werk betrokken en wilt u mij 
meehelpen. U kunt zich melden bij mij. 
  
Corry Coolegem 
Vloeteind 10 
tel: 2531553  
 
of op het parochiebureau 
.tel: 2532320 
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Koersbaltoernooi 22 maart 

2013 in de Ligt in 
Meerveldhoven.  

 
Op 22 maart 2013  wordt het 
koersbaltoernooi van  
KBO Kring Veldhoven 
georganiseerd door de winnaar 
van vorig jaar : KBO afdeling      

     Zeelst. 
De wedstrijden worden gespeeld in  de Ligt in Meerveldhoven . 

 
         Dagindeling:  

 
• 10.00 uur.: ontvangst deelnemers met koffie of thee  
• 10.30 uur : aanvang wedstrijden. 
• 12.30 uur : lunch  
•  16.00 uur. Prijsuitreiking.  

 
We spelen het toernooi op drie matten. De winnaars van de drie 
matten spelen voor de wisselbeker. De afdeling van de winnaar 
van de wisselbeker organiseert in 2014 het toernooi. 
Wij wensen deelnemers en publiek een hele fijne en sportieve 
middag toe.       

De organisatie. 
 
 

Dit bericht komt van de gemeente Eindhoven  
 

Beste mensen, 
Op uw stadspas staat als vervaldatum 2011. Maar maakt u zich 
geen zorgen u kunt de pas gewoon blijven gebruiken. Voor dit 
jaar 2013 gelden nog dezelfde regels. De pas kan dus gewoon 
gebruikt blijven worden. Er moet nog bepaald worden hoe het 
busvervoer na  2013 doorgaat. 
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Samen uit  eten:    
Donderdag 14 februari     de Oude Garage 
Dinsdag 12 maart             de Wok   
Donderdag 18 april           de Kers                                       
Dinsdag 14 mei                 Crème de la Crème 
Donderdag 13 juni             Hof van Holland              € 14,- p.p.   
       
Drankjes en andere gerechten komen voor eigen rekening. 
Aanvang 17.30 uur. Opgeven bij: Mien van Grinsven tel: 2547136 

Bij verhindering even bellen:   
Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom. 

 
Keuringsartsen voor uw rijbewijs 

Rijbewijskeuringen voor KBO leden(70-plussers)  voor € 25,00. 
De artsen doen dit alleen op vertoon van uw KBO-ledenpas !! 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260 
Casteren: Dhr. C.J.Swijgers Driehuis 4  tel 0497- 681066 
Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452. 
Zij is te bereiken tussen19.00 en 20.00 u   
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven        10% 
Fixet Prinsen Veldhoven         5% 
Sportschool Cardo      10% 
Strick Optiek       15% 
Baderie Heesakkers, Kapelstraat-Zuid    10% 
Tuincentrum Veldhoven          5% 
ConXions  computerondersteuning     5% 
Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)   10% 
Bruna City Passage, kantoorart, wenskaarten etc.        5% 
Daniëlle’s Kniphuis:     korting op vertoon van uw 65+ pas 
Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat  Zeelsterstraat    
15% op de bruto-prijs       
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Hallo Jumbo!  
 
Mijn naam is Phil Nas. Ik 
doe vrijwilligerswerk bij de 
K.B.O. afd. Zeelst (gem. 
Veldhoven). 
Het is bij ons de gewoonte 
om aan het eind van onze 
kerstviering een kleine 
loterij te houden. Zo ook dit 
jaar.  
Dus…er moesten boodschappen worden gedaan….En  waar?... 
Natuurlijk…. “óp”…naar de Jumbo  in Veldhoven!! 
Mien van Grinsven en ik laadden onze kar vol met lekkere 
“verwennerijen”  zoals: koffie, heerlijke koeken, een wijntje, 
servetjes, soep, iets lekkers voor de kleinkinderen ( die op 
bezoek komen)  etc. Toen we ons budget hadden bereikt, togen 
we naar de kassa.En wat bleek?? We stonden als vijfde in de rij !! 
Ik wenkte een Jumbo -medewerkster en vroeg haar of wij nu, net 
als in de Jumbo -reclame ook onze boodschappen voor niks 
kregen??!! 
Ja, tot onze grote vreugde was dat echt zo !! Joepie! Nu mochten 
de oudjes uit Zeelst dus profiteren van die fantastische stunt van 
de Jumbo! 

Wij blij…de oudjes blij…wat wil je 
nog meer in de dure kersttijd? 
Namens ons allen: 
Heel hartelijk bedankt Jumbo ! 
Het lekkers heeft heerlijk gesmaakt! 
Dit was een onvergetelijke 
kerstviering in 2012 ! 
Namens ons allen: 
“Jullie zijn kanjers, want jullie 

doen wat jullie zeggen! “  
Dat is ZEKER in deze tijd heel wat waard! 
Vriendelijke groeten van mevrouw Phil Nas 
     en   mevrouw Mien van Grinsven 
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Jarig in februari  
 
Tonny  Baetsen- de Haas 
Wim Bataille 
Stans  Bijnen-Drees 
Lies van Boekel-v.d. Berk 
Jo Borgers-Kapiteins 
Betsy  van den Broek 
Luus  van Deursen 
Frans  van Diessen 
Leen  van Doren-Jansen 
Andrea Dresen-Pennings 
Wim  van Eeten 
Jopie  van Eeten-Vlemmix 
Nellie  Favié-Frenken 
Erika  van der Graaf-Bernecker 
Wilhelmien Haerkens-van Boekel 
Hermien  van Heiningen 
Ria  van Hoek-Martens 
Piet  Hoskens 
Annelies  Jacobs-Berkers 
Zus Kerkhofs-Coppelmans 
Riek Kox-v. Lierop 
Maria van Leeuwen-Louwers 
Gerard van Lith 
Maaike  Litjens-Poelmann 
Lies  Nellen-v.d. Rijdt 
Tilly van de Pas-v.d. Eijnde 
Jan Renders 
Ria  Rojas-Wouters 
Alie van Rooij-v. Leeuwen 
Sjef van Rooij 
Hans Spiljard 
Annie Tops-Baetsen 
Henk Tops 
Dimph  Verberne-van Rooy 
Elly Versteeg-Zandvliet 
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Henk Vlemmix 
Leo  van de Vondervoort 
Marianne Walraven-Denkers 
Mevr. N. van der Zande-Senders 
 
              Jarig in Maart  

 
Adrie  Aben-Minheere 
Toos Bartels-van Vlokhoven 
Gerrie  Bijnen-v. Assen 
Jan  Bijnen 
Jan van den Bosch 
Mevr.Boogers-Kox 
Lena  Bressers-v.d. Ven 
Jetty  Buurman-v. Halen 
Riky  Doomen-v.d. Spijker 
Jan  Egelmeers 
Cobie Eikelboom-Velden 
Jo de Greef-Waterschoot 
Mien  van Grinsven-v. Happen 
Pim de Groot 
Peter de Groot 
Jeanny Hermans-v.d. Bosch 
Mevr. Van Hoesel-Hessels 
Jo  van Hooff-v.d. Wildenberg 
Miel  Hoogers 
Geertje Hoornweg-Boender 
Jac Keeris  
Riek Keijsers--Sneijers 
Piet  van Knegsel 
Johan  Kroese 
Gonny Leenheers-Kivits     
Riet Louwers  
Lucie Louwers-Frijters 
Wilhelmien.Lucassen-Sleegers      
Frans  Rojas 
Annie van Rooij-van de Rijt 
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Tiny  Schellens 
Tonny  Schouteten-Packbeer 
Jo  Steijntjes  
Betsie Tegenbosch-Senders 
Netta Timmermans-van Els 
Mien  Verbaandert-Boogers 
Ger Verhagen-Geevers 
Ton van de Voort 
Hanny  Wijers-Eickmans 
Antoon .Wijffelaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halve Dagtocht Museum Dansant  
14-02-2013 

Op donderdag 14 februari organiseren wij een excursie  naar het 
Museum Dansant te Hilvarenbeek. 

• 13.00 uur vertrek bij huize Sele.   
• Ontvangst koffie /thee met cake.  
• Presentatie en demonstratie in cabaretachtige sfeer van 

de aanwezige orgels. 
Er is gelegenheid om een dansje te maken in het orgelpaleis.  
Om 17.30 uur  diner in Kruidenlucht te Casteren.  
Uiterlijk 20.30 uur terug in Zeelst. 
 

P.S. Inschrijfformulier achter in de Rustverstoorde r ! 
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Vijfdaags reis naar “Hotel aan de Vaart”. 
Van 2 tot en met 6 september. 
 
KBO – Kring Veldhoven organiseert voor u een vijfdaagse reis naar 
Appelscha. U verblijft in het gezellige familiehotel “Hotel aan de Vaart” 
dat gelegen is aan de rand van het nationaal park het Drents –Friese 
Wold en het Fochterlooër-veen, twee van de mooiste gebieden van 
Nederland.  U kunt gebruik maken van een uitgebreid ontbijtbuffet, een 
lunchbuffet met koud of warm gerecht en een diner/buffet met daarna  
een kopje koffie. Alle kamers beschikken over een douche , toilet en tv 
en zijn per lift bereikbaar. Van 8 tot 17.00 uur is er voor u koffie, thee 
en warme chocolademelk naar behoefte. De excursies zijn inclusief 
entreegelden en een kopje koffie of thee. 

• U wordt op maandag gehaald met een luxe touringcar. 

• Op dinsdag is er een dagtocht met 3 uur varen op de Friese 
meren. 

• Op woensdag een bezoek aan het Nationaal  vlechtmuseum. 

• Op donderdag een bezoek aan Orvelte het mooiste dorp in 
Drenthe. 

• Op vrijdag reizen we weer terug naar Veldhoven. 

De prijs per persoon is 335,00 euro, dit is inclusief een reisverzekering.   
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt  35,00 euro pp.                   
Wij bieden u ook de mogelijkheid om voor 22,50 euro een annulerings-
verzekering af te sluiten.   
Inschrijven en betalen kan tot 17 maart 2013. 
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Carnaval 

Een tijd van feesten als beesten,  

van plezier en vertier.  

Zo omschrijf ik carnaval even hier. 

Jezelf verkleden  

in personen van vroeger of heden.  

En weet je, er is niemand die je 

herkent. 

want het leukste van al is dat je eens 

mag kiezen wie je bent. 
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              Carn avalspuzzel 

 
 
 
 

T L E E C T G I T E P M A D R E  
I S J D O Z H F E O Z N S L N T  
Z O E A N J L C Q G E S W S R T  
T E S N F U O E O O W T O Y F B  
R M L S E R P E N T I N E S D S  
G W D M T K R W R N P H N R A E  
N D K A T E O R E I B O S I S O  
U G R R I L S O E D E F D S L I  
A I R I C S K H R F E D A N P X  
L J G E F N S E E B G A G N T G  
Q O A K N I M H C S F M U O S R  
S K L E U R E N X I T E H I S C  
R G A I Z P F A O T D K N H I Y  
L J A Z U S A E M H Z V R T V S  
I S F U S E C U O E E E A N O O  
L R S M T H G A S R Y H Q C Y V  

                              
Zoek de woorden 

lol, bier, jurk, alaaf, optocht, clown, muziek, 
schmink, toeter, confetti, prins, dansmarieke, 
aswoensdag, serpentines, kleuren, hofdame  
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Recept carnavalskraker 

Het is  noodzaak om een goede bodem te hebben voordat er 

gefeest kan worden. Met dit lekkere recept(dat je al een dag 

of 2 tevoren kunt maken) kun je gerust een avondje 

doorzakken...Alaaf 

 

                       Ingrediënten 

1kg kipfilets    2 eetl.pindakaas                    

9 eetl.ketchup   2 teentjes verse knoflook 

9 eetl.ketjap   2-3 theel.sambal 

3 eetl.azijn   3 uien 

4 eetl.basterd suiker  3 ons tauge en/of mais 

1 kop water 

Bereidingswijze 

Vlees in reepjes snijden en braden. De uien in grove 

stukken snijden en erbij doen en glazig fruiten. 

Dan alle andere ingredienten(behalve de tauge) erbij 

doen en alles +/- 30min. laten sudderen. Pas als alles 

gaar is de tauge eronder roeren. 

Serveertips 

Lekker met rijst                                                                                                            

en /of stokbrood hmmm… 
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Hoe bepalen we het winnende getal ? 
Ons winnende lottogetal is het laatste getal  

dat getrokken wordt. 
 

Verandering: 
De trekking is op zaterdagavond om  22.45 u op SBS 6. 

 
---------------------------------------------------------------------- 

Lotto  inschrijfformulier :  
 

Naam:………………………………………………….. 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto. 
Ik kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 
 
 
Ik speel mee met het/de nummer(s) 
 

    

 
Er zijn 52 trekkingen per jaar. 
Ik betaal € 2,- per getal per maand. 
Ik betaal per Rabobank 15.36.59.238  onder vermelding van 
“Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO  
 
De contributie bedraagt                                                                                        
€ 22,50 voor een heel jaar.                                                                                      
RABO-banknummer  15.36.59.238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst                                                                                 
G. Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften  of  donaties.    
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Ledenwerving  

 
Ondergetekende…………………………… 
 
Adres……………………………………………. 
 
Woonplaats…………………………………….. 
 
Telefoon…………………………………………. 
Geeft zich op als lid van de K.B.O. afdeling Zeelst 
 
Handtekening……………………………….. 
 
Ik word binnenkort bezocht door één van de 
bestuursleden voor verdere informatie. 
 
**************************************************************** 
 

Dit nieuwe lid is aangebracht door: 
 
Naam………………………………… 
 
Adres……………………………………… 
 
Inschrijfnummer KBO lid………………………. 
 
Handtekening………………………………….. 
 
Hiervoor ontvang ik t.z.t een jubileumlot 
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Aanmeldingsformulier voor:  
 
Halve dagtocht naar Museum Dansant Hilvarenbeek. 
Datum en tijd donderdag 14 februari 2013 om 13.00 u ur 
 
KBO lidnummer: 35500…….                En 35500…..  
                                                                   
Naam:…………………………  en ............................... .................. 
 
Adres………………………………………………………………..:  
 
Telefoonnummer:…………………………………………………… 
 
Emailadres:…………………………………………………………… 
 
Bijzonderheden:……………………………………………………… 
 
Dieet? Zo ja, welk?................................ ........................................ 
 
Rollator ………………………………………… 
Let op:GEEN rolstoelbus ! 
 
Tel.nr.waarop thuisfront bereikbaar is………………….. 
 
Prijs bij minimum deelname van 50 pers.: 
leden €35,00.  pp  en introducé €40,00. 
Let op: leden hebben voorrang! 
 

Aanmelden via dit formulier.  
Vóór  7 februari in te leveren bij 
Mien van Grinsven, Sele 4, of 

Geert Coppelmans, Hoogepat 31. 
Betaling contant met dit formulier of op 
banknummer 153659238 van KBO-Zeelst  o.v.v.Hilvaren beek-
Dansant en tevens  inlevering van dit formulier. 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de 
betaling. 
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Advertentie GEMO  
Halve pagina 
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Inschrijven en betalen kan tot 17 maart 2013 

Inschrijfformulier  
Vertrekdatum: 2 september 2013. 

Bestemming: Hotel aan de Vaart te Appelscha. 
1. Hr / Mevr. :   ……………… Voorletter:  …        

Geb. Datum 

2. Hr / Mevr. :   ……………… Voorletter:  …        

Geb. Datum 

 

Adres……………………………………………………… 

Postcode……………………………………………………. 

Woonplaats…………………………………………………. 

Telefoon…………………………………………………………. 

KBO-afdeling…………………………. 

Annuleringsverzekering  � ja  � nee  

Soort kamer: �  éénpersoonskamer,  

   �  tweepersoonskamer 

  (graag aankruisen wat gewenst is) 
 

Het te betalen bedrag overmaken naar bankrekening  

13 85 13 430 t.n.v. KBO Kring Veldhoven.  
Inleveradres: 
Mien van Grinsven       Martien v Houtum              Theo Tuijtelaars 
Sele 4          Uniastate  61                Houtwal  109 
5502 NC  Veldhoven       5655 HH Eindhoven           5509 KK 
Veldhoven 
� 040 2547136       � 040 2550041                 � 040 7873518 
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