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Voorwoord van het bestuur 

De decembermaand met 'Sinterklaas Kapoentje' en 'Stille Nacht' 
ligt weer achter ons evenals de Nieuwjaars-ontmoeting 
afgelopen 4 januari. We hebben elkaar in een gemoedelijke sfeer 
weer alle goeds voor 2018 toegewenst. Voor onze afdeling 
betekent dit dat we 2018 ingaan met veel wekelijkse activiteiten 
zoals het koersballen, jeu de boule, handwerken en spelletjes 
spelen, wandelen en fietsen. Het actief bezig zijn is natuurlijk 
belangrijk maar ook het elkaar ontmoeten, de gezelligheid, het 
praatje met elkaar tijdens een kopje koffie of thee. Daarnaast zijn 
er weer reisjes en themamiddagen gepland want de traditionele 
activiteiten moeten zeker doorgang vinden én dat met dank aan 
de vele vrijwilligers. 

Onze vereniging heeft in 2017 ruim 40 nieuwe leden mogen 
begroeten en daar zijn naast senioren ook medioren bij die soms 
nog in het (betaalde) arbeidsproces zitten. Als we deze leden 
aan onze club willen binden dan zullen we vernieuwende 
activiteiten in de avond en in het weekend aan moeten bieden. In 
deze Rustverstoorder vindt U een uitnodiging om een 
zogenaamd Hoogtepunten-concert van de Matthäus Passion bij 
te wonen. Van te voren zal een inleiding worden gegeven. Ook 
willen we graag met een of twee teams mee gaan doen aan de 
pub-quiz op zondagavond 11 maart in zaal St. Joris. Verder zal 
Wim van Hest, voormalig koster/acoliet van de H. 
Willibrorduskerk en momenteel gids in de Basiliek van de H. 
Nicolaas in Amsterdam, voor ons een rondleiding verzorgen. 
We zullen dan gebruik maken van de trein en daar zullen we in 
de volgende Rustverstoorder meer informatie over verstrekken. 
Als leden graag een bedrijf willen bezoeken dan kan dat ook 
geregeld worden. Als U mee wilt denken dan horen we dat 
graag. Bel of mail dan even naar miekevanlisdonk@hotmail.com 
of 040-2539663/ 06 52 488 552. 
Hopelijk staat ons een bloeiend 2018 te wachten en namens het 
bestuur mag ik U dan ook een fijn, gezellig ,actief en gezond 
2018 toewensen. 

Mieke van Lisdonk-Jacobs 

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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Activiteitenkalender 2018 K.B.O. Zeelst 

Wanneer Wat 

16 t/m 21 januari Seniorenexpo, Koningshof 

15 maart Jaarvergadering 

29 maart Halve dagreis naar Melslo 

26 april Koningsdag 

24 mei Dagreis naar Gouda 

21 juni Muziek/Voordrachtmiddag 

26 juli Zomerexcursie naar Ieper(B) 

? september Meerdaagse reis 

13 oktober Boswandeling 

11 oktober Dagreis naar Hoeksche Waard 

25 oktober Themamiddag 

22 november Bijeenkomst nieuwe leden 

30 november Vrijwilligers dag 

20 december Kerstviering 

Nu kunt u vast uw agenda invullen om het niet te vergeten! 

Vakanties: 

Carnaval 11 t/m 13 februari 
Voorjaarsvakantie 10 t/m 18 februari 
Pasen 1 april 
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 
Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 
Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 

Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
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Clientondersteuner 
De vier onafhankelijke cliëntondersteuners voor Veldhoven zijn: 

Huub Bukkems 040 2549047 
Olga Grootveld 040 2535484 
Alien Kikkert 040 2536138 
Corry Pollemans 040 2549643 of 0620624306 

Schroom niet om één van hen te bellen als u vragen of problemen 
heeft. Zij kunnen u in ieder geval op weg helpen en u ter zijde staan bij 
het formuleren van uw hulpvragen en de gesprekken met de 
gemeenteambtenaar. 
. 

Ziekenbezoek 

Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan kunt u 
contact opnemen met Phil of Tonny. 

Zij zorgen dan dat er aandacht aan besteed wordt 
namens ons allen. 
Phil Nas tel: 2341127 bezoekt de zieken thuis 
Tonny Schouteten tel: 2534786 bezoekt de zieken ook 

in het ziekenhuis. 

Nieuwe activiteit! De Pubquiz 

Wie doet er mee met het KBO pub quiz team 
op zondag 11 maart 2018???? 

Om de 'radertjes' eens goed te laten draaien willen we graag met 
1 of 2 teams deel gaan nemen aan een zogenaamde pub quiz. 
We zoeken daarom 1 of 2 teams van maximaal 6 personen die 
op zondagavond 11 maart deel gaan nemen aan de pub quiz in 
zaal St. Joris. Inschrijfkosten zijn € 3.50 per persoon. 
Voor nadere informatie kunt U mailen of bellen naar 
miekevanlisdonk@hotmail.com; tel.nr.: 040 2539663. 

Het inschrijfformulier vindt u op blz. 31 achter in het boekje 

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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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!” 

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 

Dromen 

Ik droom voor jou de hemel 

en alles wat hier mooi is 

zul je daar zeker vinden 

Met nog meer glans en nog meer kleuren 

nog meer warmte, nog meer geuren 

En de sterren doven niet 

Bloemen zullen niet verwelken 

En de zon zal niet verdwijnen 

Alles zingt een zonnelied. 

Gras zal zachter nog dan gras zijn 

Winden komen je er wiegen 

Engelen komen je behoeden 

En de deur van pijn en angsten 

gaat voorgoed achter je dicht 

Elke voetstap doet je dansen 

Je zult licht zijn, vederlicht 

In mijn droom zal ik je terugzien 

Je zult lichter zijn dan licht. 

Jan Buurman echtgenoot van Jetty Buurman-van Halen 
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Vaste activiteiten: 
 

 Koersbal op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in het 
Patronaat.

 Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen. (programma 

zie verderop in het boekje)

 Fietsen op vrijdagmiddag, gaat weer van start op 13 april 2018 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 uur in het Patronaat 

met zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken!!

 

 
Nieuwe leden vanaf november 2017 

Joop Heller 
Martin Swarts 

Margot Prins-Brink 
Alie Rekkers-Vloemans 

 

Wij hopen dat zij zich spoedig gaan thuis voelen bij onze 
K.B.O. Afdeling. 

 
 

Bedankje 

Mientje en Jos van Delft zeggen hartelijk 
dank voor de leuke spontane felicitatie, 
kaarten en cadeaus die ze mochten 
ontvangen voor hun 50-jarig huwelijksfeest 
op 10 november. 
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Een wijze les van Pastor Wim Jenniskens 

 Zalig zij, die begrip tonen voor mijn
stamelende stem en mijn bevende hand

 Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn
oor zich moet inspannen om op te vangen
wat zij zeggen

 Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen
niet zo best meer zijn, dat mijn begrip niet zo
snel meer is

 Zalig zij, die de andere kant opkeken toen ik
koffie op tafel morste

 Zalig zij, die met en vrolijke glimlach eens een poosje
ophouden met praten

 Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al twee
keer verteld”

 Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen van
gisteren weer in mijn geheugen op te roepen

 Zalig zij, die mij laten voelen dat zij mijn leven respecteren

 Zalig zij, die jeugdig van geest zijn gebleven, want zij hebben
schik in het leven.

Nieuwe ledenpasjes in 2018 

In 2018 worden er voor elk lid van de KBO een nieuwe ledenpas 
uitgegeven, in de vorm van hardplastic passen. 
Het pasje dat u nu heeft blijft nog geldig tot maart 2018. 
Vanaf maart 2018 worden de nieuwe pasjes bij u thuis bezorgd !! 

Website 
Op onze website staat heel veel 
informatie als aanvulling van 
de Rustverstoorder. Het gaat meestal 
over actuele onderwerpen. 

Als u dus iets meer wilt weten over zorg, 
activiteiten, of adressen die van belang zijn of foto’s wilt bekijken 
van bijeenkomsten kijk dan op onze website www.kbo-zeelst.nl 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Samen uit eten in 2018 € 14,- p.p. 

Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan het 
“samen eten” project. 
U krijgt daarvoor een voor- en hoofdgerecht. 
Drankjes en andere gerechten moeten extra betaald 
worden! 

Aanvang 17.30 uur. 

dinsdag 16 jan De Wok Heuvel 15A 

donderdag 15 febr Crème de la crème Meiveld 162 

dinsdag 13 mrt De Kers Zandoerleseweg 4 

donderdag 12 apr Route 66 Lange Kruisweg 66 

donderdag 17 mei Merlijn Van Vroonhovenlaan 57 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen 

U kunt zich opgeven bij 

Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418 
Bert de Joode : 06-33680745 

Bij verhindering even bellen naar een van de twee. 

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom 

mits u zich 1 week van tevoren heeft aangemeld. 
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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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GEZOCHT: 
Enthousiaste ouderen voor een optreden 
In Theater de Schalm met TOP Veldhoven 

De Muziek theatergroep TOP Veldhoven bestaat uit 21 enthousiaste 
jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Zij bestaan dit jaar 5 jaar. Zij willen 
dit jubileum vieren met een show op zaterdagavond 30 juni en 
zondagmiddag 1 juli in theater de Schalm. 
Hierbij willen zij de ouderen van Veldhoven uitnodigen voor een 
gastoptreden. Na een auditie volgt 5x repeteren op donderdagavond 
(vanaf februari) en 1 generale repetitie. Dit alles staat onder leiding van 
professionele docenten theater en dans. 
Voor het gastoptreden wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro. 
Hiervoor krijgt u 2 kaartjes voor de try-out op zaterdagmiddag 30 juni. 

Heeft u interesse om mee te doen, laat dat dan zo spoedig mogelijk 
weten aan: miekevanlisdonk@hotmail.com’ 

Biezenkuilen 90, tel. 040-2539663. 

Voor meer informatie, mail dan naar voorzitter TOP Nicole van 
Gerwen: info@topveldhoven.nl of bel 040-2546497 of mobiel: 06- 
25151825. 

Kijk ook alvast eens op de website www.topveldhoven.nl 

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
mailto:info@topveldhoven.nl
http://www.topveldhoven.nl/
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Wandelprogramma jan/mei 2018 
 

Start op startlocatie om 9.30 u. 
Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881 

 
DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES Km c. 

5 jan Kerk Steensel Steensel (Motel of 
Gemeensch. huis) 

6 of 
11 

A 

12 jan Kerk Wintelre Vessem (D’n Boogerd”) 13 H 

19 jan Kerk Waalre High Tech Campus, 
Eindhoven 

10.5 K 

26 jan Tuincentrum Neutkens 
Knegsel (Eerselseweg 35) 

Gemeensch. huis “De 
Leenhoef” Knegsel 

11 A 

2 febr Camping “De 
Volmolen”Waalre 

Camping “De Volmolen” 
Waalre 

6 of 
12 

W 

9 febr “Zoo” Veldhoven Wintelre “De Rosdoek” 12 H 

16 febr Kerk Waalre ’t Brabants Genot 11,5 A 

23 febr Speeltuin “De klimbim” 
Waalre 

Bosherberg “Harba 
Lorifa” 

12 H 

2 maart Aalst “Hut van Mie Pils” Aalst “Hut van Mie Pils” 6 of 
12 

K 

9 maart GVAC Kempencampus Knegsel “De Leenhoef” 12 H 

16 maart Woonboulevard Ekkersrijt Best Joe Mann Paviljoen 11 K 

23 maart Vingerhoeds Oude Grintweg 

90 Oirschot 

De Schutskuil, Oirschot 11 A 

30 maart De Hut van Mie Pils Aalst Café De Boerderij Heeze 12 H 

6 april Wintelre “De Nagtegaal” Wintelre “De Nagtegaal” 5 of 
10 

K 

13 april Lustrum: kerk Zeelst Airport Eindhoven 12 P 

20 april Dagtocht Zuid Limburg  Ca 
20 

 

27 april ’t Kroegske 

Spoordonkseweg 80 

Oirschot 

“Bij Ons” Spoordonk 12 A 

4 mei Genneperhoeve Pauze Genneper hoeve 

met daarna een excursie 
over Biologisch boeren 

6 H 
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Genieten van klassieke muziek en 
de MATTHÄUS PASSION? 

Toch even lezen! 

Als U toch eens de stap zou willen zetten om 
kennis te maken met klassieke muziek en in 
het bijzonder met de Matthäus Passion, dat kan met de KBO op 
maandag 26 maart 2018 in de Sint-Martinuskerk in Luyksgestel. 
Kempenkoor zal samen met orkest Concerto Barocco, sopraan 
Rianne Wilbers en tenor Peter Vos en orkest alle grote 
koorwerken ten gehore brengen voordat de complete uitvoering 
in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot plaatsvindt (op 28 maart). 

Een verkorte versie dus van de Matthäus Passion: het 
lijdensverhaal dat Bach in 1728 op muziek heeft gezet. 
Tijdens het concert zal nadere uitleg worden gegeven door de 
solisten. Dirigent Cees Wouters en concertmeester Norbert 
Kunst zullen iets vertellen over de barok en de speciale 
instrumenten. 
Voorafgaand aan de uitvoering zal van 19.00 tot 19.30 uur een 
korte inleiding gegeven worden over het werk en de achtergrond 
door Theo Mellema, oud-voorzitter van Kempenkoor. Daarna is 
er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De 
uitvoering begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.50 uur. 
Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met het 
meesterwerk van Bach en te genieten van de mooie koorwerken. 
We stellen voor om gezamenlijk met auto's naar Luyksgestel te 
rijden. 
De Stichting Matthäus Passion Oirschot/De Kempen heeft voor 
KBO Veldhoven een kortingsregeling. U betaalt geen € 13,50 per 
kaart, maar € 11,00. 
Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren in de groene 
brievenbus naast de ingang van de Willibrorduskerk, 
Blaarthemseweg 13 of via het mailadres: 
miekevanlisdonk@hotmail.com. Betaling door middel van 
automatische incasso voor de KBO leden van de afdeling Zeelst; 
Na betaling ontvangt u de verdere informatie. 

Aanmeldingsformulier achter in de Rustverstoorder op blz. 28 

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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SENIOREN FITNESS 
 

 

 
Gezellig sporten met uw leeftijdgenoten 

 

 
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 



15 
 

Jarig in januari 
 

1 jan. Mevr.Feijen 
1 jan. Joe Howes 
2 jan. Joke Blakenburg-de Boer 
4 jan. Sjan Sneijders-Roosen 
5 jan. Riek Kox-Menting 
6 jan. Jet de Roo-Tutelaars 

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 vanLaarhoven-Coppelmans 
17 jan. Ad Prins 
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 
27 jan. Hilde Beek-van Sterken 
28 jan. Jo Kerkhofs 
29 jan. Wim Bakermans 
30 jan. Bertha van Gemert-van Rooy 
31 jan. Joop Heller 
31 jan. Janny Jansen 

 

De lijst met jarigen van de maand december is tot onze spijt vorige 
maand weggevallen. Onze excuses en iedereen nog ………… 

van harte gefeliciteerd! 
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Jarig in februari 

1 febr. Jo Borgers-Kapiteins 
2 febr. Riek Hazenberg-van de Ven 
2 febr. Anny Willemen-Rijsdijk 
2 febr. Jac van Lieshout 
3 febr. Sjef van Rooij 
4 febr. Dimph Verberne-van Rooy 
4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde 
4 febr. Irene Smulders 
6 febr. Frans van Diessen 
7 febr. Tonny Baetsen-de Haas 

9 febr. Tony van Zon-van der Heijden 
9 febr. Hans van den Boomen 

10 febr. Ria Rojas-Wouters 
11 febr. Jac Willemen 
12 febr. Annie Tops-Baetsen 
13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker 
13 febr. Luus van Deursen 
13 febr. Carin Crijnen 

14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix 
14 febr. Hannie Verstegen-Daams 
14 febr. Elly Versteeg-Zandvliet 
14 febr. Ed Constancia 
15 febr. N. van der Zande-Senders 
15 febr. Elly van den Boomen 
16 febr. Gerard van Lith 

18 febr. Anny Castelijns-Castelijns 
19 febr. Stans Bijnnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen 
24 febr. Wim van Eeten 
24 febr. Betsy van den Broek 
24 febr. Cees van Hout 
24 febr. Henk Tops 
25 febr. Maria van Leeuwen-Louwers 
25 febr. Tilly van de Pas-van de Eijnde 
25 febr. Maaike Litjens-Poelmann 
25 febr. Andrea Dresen-Pennings 
26 febr. Marianne Walraven-Denkers 
27 febr. Jan van Zoggel 
27 febr. José van de Moesdijk-Schreuder 
28 febr. Harrie Verberne 
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Ontmoeten tijdens de maaltijd in huize Sele 

Ook dit jaar organiseert SWOVE samen met RSZK weer 

gezamenlijke maaltijden in huize Sele. U moet zich hiervoor 

aanmelden voor de datum die in het schema staat. Mochten er 

teveel mensen zich aanmelden dan wordt er geloot. 

 
Data Thema 

(onder voorbehoud) 

Aanmelden 

vanaf/tot 

Loting 

bekend per 

12 maart Stamppotbuffet 19-02 t/m 04-03 06-03-2018 

28 mei Aspergemenu 07-05 t/m 20-05 22-05-2018 

20 juli Zomers menu 09-07 t/m 22-07 24-07-2018 

8 oktober Wildmenu 17-09 t/m 30-09 02-10-2018 

17 dec. Kerstdiner 26-11 t/m 02-12 04-12-2018 

 
KBO-Kerstviering 2017 

 

Op 14 december was weer de jaarlijkse kerstviering. Na de 

eucharistieviering die geleid werd door Pater Jozef. 

Pastoor As was afwezig i.v.m. 

het overlijden van zijn moeder. 

Na de viering gingen we als 

vanouds naar zaal St. Joris waar 

we met 120 leden hebben 

genoten van een lekkere lunch. 

Samen met het koor Cantare 

hebben we mooie kerstliedjes 

mee kunnen zingen. Daarnaast 

brachten zij ook minder bekende 

liederen. De loterij was weer een 

succes en velen gingen met een prijs naar huis. De hoofdprijs was 

geschonken door “Zeelst schrijft geschiedenis”. Een boek over Jac 

Kuijpers met prachtige kalligrafieën. Na verwend te zijn met lekkere 

snacks en drankjes gingen we voldaan naar huis! 
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Kerstviering 

Handwerk- 
tentoonstelling 



19  

Wist u dat ….. 

 In januari uw jaarcontributie van 2018 (€ 25,-) automatisch 

van uw rekening wordt afgeschreven

 Voor de deelnemers van de lotto wordt in januari ook de 

jaarlijkse bijdrage geïnd

 Dat er op 9 januari in restaurant de Berkt in Oerle vanaf

19.00 uur tot 21.30 uur een thema-avond is over dementie. 

De toegang is gratis 

 Dat u op de eerste dinsdagmiddag van de maand om 14.00 

uur op vertoon van uw ledenpas met korting naar de bioscoop 

kunt in het Citycentrum. Het programma kunt u vinden in het 

Veldhovens Weekblad

 Dat u met de bus vanuit Zeelst weer naar Eindhoven kunt 

gaan en natuurlijk ook weer terug! Het actievoeren heeft dus 

geholpen!

 Er op zondagmiddag 14 januari een gratis muziekevenement 

”Muziek voor mensen van Veldhoven” is. Het vindt plaats 

in de Christus Koningkerk, Kapelstraat in Veldhoven. Alle 

vrijwilligers van Veldhoven zijn hierbij uitgenodigd.

 Wij dit jaar ons 65 jarig bestaan vieren!

 Leo Bisschops de nieuwe voorzitter is geworden van KBO- 

Brabant. Hij was voorheen o.a. wethouder in de gemeente 

Best

 Er in huize Sele op maandag - woensdag en vrijdagmorgen 

Theo Tuijtelaars aanwezig is die u kan helpen met vragen op 

gebied van gezondheid, huisvesting, beweging enz.

 Er in huize Sele een goed gevulde bibliotheek is waar u gratis 

boeken kunt lenen. Ook grote letterboeken.

 Dat u in uw agenda al kunt schrijven waar de geplande reizen 

in 2018 naar toe gaan. Het zijn zéér aantrekkelijke 

bestemmingen

 Er op 2 februari in de Ligt een carnavalsmiddag is! Zie de 

affiche op blz. 8



20 

Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 

Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260 

Veldhoven/Casteren: Dhr. C.J. Swijgers: 

0497 681066 of 06 45716117 

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

Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u. 

Aalst-Waalre: Medex, medische diensten, tel. 2217188 
Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

Digitale Rustverstoorder ACTIE GEVRAAGD!!!! 

Inleveren opgaveformulieren voor activiteiten KBO 

Na alle vernielingen is onze brievenbus 
weer in ere hersteld! We kunnen nu 
weer met een gerust hart alle post 
ontvangen. Voor beveiliging is gezorgd 
en staat hij voortaan in het licht met 
camerabewaking 

Uitslag Kerstpuzzel 

Er zijn 6 goede inzendingen binnengekomen. De oplossing was: Fijne 

feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. De winnaar is: Riet Louwers. 

Zij krijgt de prijs thuisbezorgd. 

Als er mensen zijn die de Rustverstoorder op hun computer willen 
lezen dan kunnen ze gebruik maken van de 
website: www.kbo-zeelst.nl 

Om onze administratie te voorzien van de juiste email-adressen willen 
wij u vragen een mailtje te sturen naar ledenadmkbozeelst@gmail.com 
zodat wij kunnen controleren of de gegevens nog juist zijn. 

http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
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Facelift, 

U heeft jarenlang tegen dezelfde voorkant van de Rustverstoorder 
aangekeken. Nu is het tijd voor iets anders. De tijd gaat snel en de 
toekomst vraagt om een andere stijl. Daarom krijgt u nu voorlopig 
deze vernieuwde kaft. “Vereniging voor ouderen” heeft plaats 
gemaakt voor “Belangenvereniging van senioren”. Er staan 
andere ideeën op stapel. Wil onze vereniging aan de onderkant 
blijven groeien dan hebben we ook aantrekkelijke activiteiten 
nodig voor de “jongere “ouderen, die vaak nog aan het 
arbeidsproces deelnemen de “medioren”. 

Een vernieuwende aanpak komt eraan!!!! 

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 

mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum 10% 

Verhoeven Hoorcomfortplan 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 2½% 

Daniëlle’s Kniphuis: 10% 

Gereedschappen v/d Winkel Hurksestraat 15% 

Thuiszorgwinkel Kastelenplein 10% 

Woninginrichting Sweere Waalre 10% 

De Vocht Rolstoelen 10% 

BANKNUMMER van de KBO (let op IBANnummer!!) 

RABO-banknummer NL20 RABO 0153 659238 
t.n.v. KBO afdeling Veldhoven-Zeelst

De contributie van het KBO Lidmaatschap 
bedraagt € 25,- voor een heel jaar. 
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor 

giften of donaties. 



25  

 
 
 



26 

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: programmabladen 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 

Datum --- 2017 Handtekening voor akkoord 

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: Geert Coppelmans, tel. 2534063 

en Henk Willems, tel: 2539108 
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. 
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Aanmeldingsformulier Matthäus Passion (verkorte versie) 
maandag 26 maart 2018 in de Sint-Martinuskerk Luyksgestel. 

 

voornaam........................ achternaam………………………. 

voornaam........................ achternaam ................................... 

telefoon: ......................... 

e mailadres (eventueel) 
............................................................................... 

 

KBO lidmaatschapsnummer(s): ............................/ ...................... 
 

Aanmelden via deze strook vóór 10 februari 2018 in de 
brievenbus van de Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13; 
per e mail: miekevanlisdonk@hotmail.com of 

penningmeester@kbo-zeelst.nl 
 

of via telefoon Mieke van Lisdonk 040-2539663 of 
Hans van Hak 040-2537843 . 

 
 Rijdt met eigen auto ja / nee

 Kan passagiers meenemen ja / nee

 Maakt gebruik van rolstoel ja / nee

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
mailto:penningmeester@kbo-zeelst.nl
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Informatieadressen 

Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1,5501 KA Veldhoven, tel:2584455 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) 
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Geheugencentrum 
Veldhoven 
Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) 
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven, tel: 2540066 
Op werkdagen geopend van 09.00 - 12.00 uur 
Maatschappelijk Werk Veldhoven (Lumens) 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2193300 
Cordaad Welzijn, Vrijwilligersbureau 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2556789 
Op werkdagen geopend van 09.00 - 12.00 uur. 
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 
Voor vragen over wet- en regelgeving, voorzieningen en 
uitkeringen. 
Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, telefoon 2539959 
Geopend maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur en 
van 13.30 - 15.30 uur. Donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. 
Woningstichting 'thuis 
MFA-midden: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur. Telefoon 2499999 
(van 12.30 -17.00 uur alleen op afspraak) 
Woningstichting Woonbedrijf 
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, telefoon 2434343 
Op werkdagen geopend van 09.00 - 17.00 uur 
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging: 
ZuidZorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408 
RSZK: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795. Voor meer 
andere zorgorganisaties contact opnemen met gemeente: tel: 
2584455. 
Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 
Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. 
(op werkdagen geopend van 17.00 - 08.00 uur, in het weekend 
en op feestdagen de hele dag geopend) 
Altijd van te voren bellen. 
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, telefoon 0900-1232024 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, Postbus 7777, 5500MB Veldhoven, telefoon 8888000 
Ontmoetingscentrum Sele 
Informatie via RZSK Merefelt, Tel.: 088-2457795 
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Inschrijfformulier PUB 
Quiz op zondag 11 maart 

Naam team KBO e-mailadres telefoonnummer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Deze strook kunt U inleveren in de brievenbus van de kerk 
Blaarthemseweg 13 of bij Mieke van Lisdonk, Biezenkuilen 90 
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  Begunstigers 

Café Lukken  Autobedrijf Sanders 
Café de Kleine Man  Autobedrijf van de Heuvel 
Café ’t Stuupke Gemo Garagebedrijf 
Café-zaal St. Joris  Lemmens Motoren 

Autoservice Caro 
Bakkerij Moeskops 

Cafetaria Zilst 
Cor Vorstenbosch zuivelhandel 

De Spar Supermarkt 
De Waterslaper slaapkamerspeciaalzaak 
De Wok Chinees Oriëntaals restaurant 

HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 

Keukens en Interieuren Gebrs. Smits 
Restaurant Jan’s Polder 

Tielemans Banden 
De Wit verzekering 

Automobielbedrijf Versantvoort 
Tuincentrum Groenrijk 
Restaurant Amigo BBQ 

De Malle Goedzak 
Glance & Vision buitenreclame 

Manders Tegelwerken 
Manhattan Café 

Tat2Tal Tattoo Shops 



© 2018 KBO Afdeling Zeelst 
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Voorwoord van het bestuur 
 


De decembermaand met 'Sinterklaas Kapoentje' en 'Stille Nacht' 
ligt weer achter ons evenals de Nieuwjaars-ontmoeting 
afgelopen 4 januari. We hebben elkaar in een gemoedelijke sfeer 
weer alle goeds voor 2018 toegewenst. Voor onze afdeling 
betekent dit dat we 2018 ingaan met veel wekelijkse activiteiten 
zoals het koersballen, jeu de boule, handwerken en spelletjes 
spelen, wandelen en fietsen. Het actief bezig zijn is natuurlijk 
belangrijk maar ook het elkaar ontmoeten, de gezelligheid, het 
praatje met elkaar tijdens een kopje koffie of thee. Daarnaast zijn 
er weer reisjes en themamiddagen gepland want de traditionele 
activiteiten moeten zeker doorgang vinden én dat met dank aan 
de vele vrijwilligers. 


 
Onze vereniging heeft in 2017 ruim 40 nieuwe leden mogen 
begroeten en daar zijn naast senioren ook medioren bij die soms 
nog in het (betaalde) arbeidsproces zitten. Als we deze leden 
aan onze club willen binden dan zullen we vernieuwende 
activiteiten in de avond en in het weekend aan moeten bieden. In 
deze Rustverstoorder vindt U een uitnodiging om een 
zogenaamd Hoogtepunten-concert van de Matthäus Passion bij 
te wonen. Van te voren zal een inleiding worden gegeven. Ook 
willen we graag met een of twee teams mee gaan doen aan de 
pub-quiz op zondagavond 11 maart in zaal St. Joris. Verder zal 
Wim van Hest, voormalig koster/acoliet van de H. 
Willibrorduskerk en momenteel gids in de Basiliek van de H. 
Nicolaas in Amsterdam, voor ons een rondleiding verzorgen. 
We zullen dan gebruik maken van de trein en daar zullen we in 
de volgende Rustverstoorder meer informatie over verstrekken. 
Als leden graag een bedrijf willen bezoeken dan kan dat ook 
geregeld worden. Als U mee wilt denken dan horen we dat 
graag. Bel of mail dan even naar miekevanlisdonk@hotmail.com 
of 040-2539663/ 06 52 488 552. 
Hopelijk staat ons een bloeiend 2018 te wachten en namens het 
bestuur mag ik U dan ook een fijn, gezellig ,actief en gezond 
2018 toewensen. 


Mieke van Lisdonk-Jacobs 



mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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Activiteitenkalender 2018 K.B.O. Zeelst 
 


Wanneer Wat 


16 t/m 21 januari Seniorenexpo, Koningshof 


15 maart Jaarvergadering 


29 maart Halve dagreis naar Melslo 


26 april Koningsdag 


24 mei Dagreis naar Gouda 


21 juni Muziek/Voordrachtmiddag 


26 juli Zomerexcursie naar Ieper(B) 


? september Meerdaagse reis 


13 oktober Boswandeling 


11 oktober Dagreis naar Hoeksche Waard 


25 oktober Themamiddag 


22 november Bijeenkomst nieuwe leden 


30 november Vrijwilligers dag 


20 december Kerstviering 


Nu kunt u vast uw agenda invullen om het niet te vergeten! 


 
 


 
Vakanties: 


 
Carnaval 11 t/m 13 februari 
Voorjaarsvakantie 10 t/m 18 februari 
Pasen 1 april 
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 
Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 
Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 


 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 


volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
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Clientondersteuner 
De vier onafhankelijke cliëntondersteuners voor Veldhoven zijn: 


 
Huub Bukkems 040 2549047 
Olga Grootveld 040 2535484 
Alien Kikkert 040 2536138 
Corry Pollemans 040 2549643 of 0620624306 


 
Schroom niet om één van hen te bellen als u vragen of problemen 
heeft. Zij kunnen u in ieder geval op weg helpen en u ter zijde staan bij 
het formuleren van uw hulpvragen en de gesprekken met de 
gemeenteambtenaar. 
. 


 


Ziekenbezoek 


Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan kunt u 
contact opnemen met Phil of Tonny. 


 
Zij zorgen dan dat er aandacht aan besteed wordt 
namens ons allen. 
Phil Nas tel: 2341127 bezoekt de zieken thuis 
Tonny Schouteten tel: 2534786 bezoekt de zieken ook 


in het ziekenhuis. 


 
 
 


Nieuwe activiteit! De Pubquiz 
 


Wie doet er mee met het KBO pub quiz team 
op zondag 11 maart 2018???? 


Om de 'radertjes' eens goed te laten draaien willen we graag met 
1 of 2 teams deel gaan nemen aan een zogenaamde pub quiz. 
We zoeken daarom 1 of 2 teams van maximaal 6 personen die 
op zondagavond 11 maart deel gaan nemen aan de pub quiz in 
zaal St. Joris. Inschrijfkosten zijn € 3.50 per persoon. 
Voor nadere informatie kunt U mailen of bellen naar 
miekevanlisdonk@hotmail.com; tel.nr.: 040 2539663. 


 


Het inschrijfformulier vindt u op blz. 31 achter in het boekje 



mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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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!” 


 


 


 


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 


 
 


Dromen 


Ik droom voor jou de hemel 


en alles wat hier mooi is 


zul je daar zeker vinden 


Met nog meer glans en nog meer kleuren 


nog meer warmte, nog meer geuren 


En de sterren doven niet 


Bloemen zullen niet verwelken 


En de zon zal niet verdwijnen 


Alles zingt een zonnelied. 


 


Gras zal zachter nog dan gras zijn 


Winden komen je er wiegen 


Engelen komen je behoeden 


En de deur van pijn en angsten 


gaat voorgoed achter je dicht 


Elke voetstap doet je dansen 


Je zult licht zijn, vederlicht 


In mijn droom zal ik je terugzien 


Je zult lichter zijn dan licht. 


 
Jan Buurman echtgenoot van Jetty Buurman-van Halen 
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Vaste activiteiten: 
 


 Koersbal op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in het 
Patronaat.


 Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen. (programma 


zie verderop in het boekje)


 Fietsen op vrijdagmiddag, gaat weer van start op 13 april 2018 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 uur in het Patronaat 


met zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken!!


 


 
Nieuwe leden vanaf november 2017 


Joop Heller 
Martin Swarts 


Margot Prins-Brink 
Alie Rekkers-Vloemans 


 


Wij hopen dat zij zich spoedig gaan thuis voelen bij onze 
K.B.O. Afdeling. 


 
 


Bedankje 


Mientje en Jos van Delft zeggen hartelijk 
dank voor de leuke spontane felicitatie, 
kaarten en cadeaus die ze mochten 
ontvangen voor hun 50-jarig huwelijksfeest 
op 10 november. 
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Een wijze les van Pastor Wim Jenniskens 
 


 Zalig zij, die begrip tonen voor mijn 
stamelende stem en mijn bevende hand


 Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn 
oor zich moet inspannen om op te vangen 
wat zij zeggen


 Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen 
niet zo best meer zijn, dat mijn begrip niet zo 
snel meer is


 Zalig zij, die de andere kant opkeken toen ik 
koffie op tafel morste


 Zalig zij, die met en vrolijke glimlach eens een poosje 
ophouden met praten


 Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al twee 
keer verteld”


 Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen van 
gisteren weer in mijn geheugen op te roepen


 Zalig zij, die mij laten voelen dat zij mijn leven respecteren


 Zalig zij, die jeugdig van geest zijn gebleven, want zij hebben 
schik in het leven.


 


Nieuwe ledenpasjes in 2018 
 


In 2018 worden er voor elk lid van de KBO een nieuwe ledenpas 
uitgegeven, in de vorm van hardplastic passen. 
Het pasje dat u nu heeft blijft nog geldig tot maart 2018. 
Vanaf maart 2018 worden de nieuwe pasjes bij u thuis bezorgd !! 


 


Website 
Op onze website staat heel veel 
informatie als aanvulling van 
de Rustverstoorder. Het gaat meestal 
over actuele onderwerpen. 


Als u dus iets meer wilt weten over zorg, 
activiteiten, of adressen die van belang zijn of foto’s wilt bekijken 
van bijeenkomsten kijk dan op onze website www.kbo-zeelst.nl 



http://www.kbo-zeelst.nl/
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Samen uit eten in 2018 € 14,- p.p. 


Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan het 
“samen eten” project. 
U krijgt daarvoor een voor- en hoofdgerecht. 
Drankjes en andere gerechten moeten extra betaald 
worden! 


 


Aanvang 17.30 uur. 


dinsdag 16 jan De Wok Heuvel 15A 


donderdag 15 febr Crème de la crème Meiveld 162 


dinsdag 13 mrt De Kers Zandoerleseweg 4 


donderdag 12 apr Route 66 Lange Kruisweg 66 


donderdag 17 mei Merlijn Van Vroonhovenlaan 57 
 


 


 
Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen 


U kunt zich opgeven bij 


Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418 
Bert de Joode : 06-33680745 


Bij verhindering even bellen naar een van de twee. 


Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom 


mits u zich 1 week van tevoren heeft aangemeld. 
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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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GEZOCHT: 
Enthousiaste ouderen voor een optreden 
In Theater de Schalm met TOP Veldhoven 


 


De Muziek theatergroep TOP Veldhoven bestaat uit 21 enthousiaste 
jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Zij bestaan dit jaar 5 jaar. Zij willen 
dit jubileum vieren met een show op zaterdagavond 30 juni en 
zondagmiddag 1 juli in theater de Schalm. 
Hierbij willen zij de ouderen van Veldhoven uitnodigen voor een 
gastoptreden. Na een auditie volgt 5x repeteren op donderdagavond 
(vanaf februari) en 1 generale repetitie. Dit alles staat onder leiding van 
professionele docenten theater en dans. 
Voor het gastoptreden wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro. 
Hiervoor krijgt u 2 kaartjes voor de try-out op zaterdagmiddag 30 juni. 


 


Heeft u interesse om mee te doen, laat dat dan zo spoedig mogelijk 
weten aan: miekevanlisdonk@hotmail.com’ 


Biezenkuilen 90, tel. 040-2539663. 


Voor meer informatie, mail dan naar voorzitter TOP Nicole van 
Gerwen: info@topveldhoven.nl of bel 040-2546497 of mobiel: 06- 
25151825. 


 


Kijk ook alvast eens op de website www.topveldhoven.nl 


 



mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com

mailto:info@topveldhoven.nl

http://www.topveldhoven.nl/
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Wandelprogramma jan/mei 2018 
 


Start op startlocatie om 9.30 u. 
Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881 


 
DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES Km c. 


5 jan Kerk Steensel Steensel (Motel of 
Gemeensch. huis) 


6 of 
11 


A 


12 jan Kerk Wintelre Vessem (D’n Boogerd”) 13 H 


19 jan Kerk Waalre High Tech Campus, 
Eindhoven 


10.5 K 


26 jan Tuincentrum Neutkens 
Knegsel (Eerselseweg 35) 


Gemeensch. huis “De 
Leenhoef” Knegsel 


11 A 


2 febr Camping “De 
Volmolen”Waalre 


Camping “De Volmolen” 
Waalre 


6 of 
12 


W 


9 febr “Zoo” Veldhoven Wintelre “De Rosdoek” 12 H 


16 febr Kerk Waalre ’t Brabants Genot 11,5 A 


23 febr Speeltuin “De klimbim” 
Waalre 


Bosherberg “Harba 
Lorifa” 


12 H 


2 maart Aalst “Hut van Mie Pils” Aalst “Hut van Mie Pils” 6 of 
12 


K 


9 maart GVAC Kempencampus Knegsel “De Leenhoef” 12 H 


16 maart Woonboulevard Ekkersrijt Best Joe Mann Paviljoen 11 K 


23 maart Vingerhoeds Oude Grintweg 


90 Oirschot 


De Schutskuil, Oirschot 11 A 


30 maart De Hut van Mie Pils Aalst Café De Boerderij Heeze 12 H 


6 april Wintelre “De Nagtegaal” Wintelre “De Nagtegaal” 5 of 
10 


K 


13 april Lustrum: kerk Zeelst Airport Eindhoven 12 P 


20 april Dagtocht Zuid Limburg  Ca 
20 


 


27 april ’t Kroegske 


Spoordonkseweg 80 


Oirschot 


“Bij Ons” Spoordonk 12 A 


4 mei Genneperhoeve Pauze Genneper hoeve 


met daarna een excursie 
over Biologisch boeren 


6 H 
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Genieten van klassieke muziek en 
de MATTHÄUS PASSION? 


Toch even lezen! 
 


Als U toch eens de stap zou willen zetten om 
kennis te maken met klassieke muziek en in 
het bijzonder met de Matthäus Passion, dat kan met de KBO op 
maandag 26 maart 2018 in de Sint-Martinuskerk in Luyksgestel. 
Kempenkoor zal samen met orkest Concerto Barocco, sopraan 
Rianne Wilbers en tenor Peter Vos en orkest alle grote 
koorwerken ten gehore brengen voordat de complete uitvoering 
in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot plaatsvindt (op 28 maart). 


Een verkorte versie dus van de Matthäus Passion: het 
lijdensverhaal dat Bach in 1728 op muziek heeft gezet. 
Tijdens het concert zal nadere uitleg worden gegeven door de 
solisten. Dirigent Cees Wouters en concertmeester Norbert 
Kunst zullen iets vertellen over de barok en de speciale 
instrumenten. 
Voorafgaand aan de uitvoering zal van 19.00 tot 19.30 uur een 
korte inleiding gegeven worden over het werk en de achtergrond 
door Theo Mellema, oud-voorzitter van Kempenkoor. Daarna is 
er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. De 
uitvoering begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.50 uur. 
Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met het 
meesterwerk van Bach en te genieten van de mooie koorwerken. 
We stellen voor om gezamenlijk met auto's naar Luyksgestel te 
rijden. 
De Stichting Matthäus Passion Oirschot/De Kempen heeft voor 
KBO Veldhoven een kortingsregeling. U betaalt geen € 13,50 per 
kaart, maar € 11,00. 
Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren in de groene 
brievenbus naast de ingang van de Willibrorduskerk, 
Blaarthemseweg 13 of via het mailadres: 
miekevanlisdonk@hotmail.com. Betaling door middel van 
automatische incasso voor de KBO leden van de afdeling Zeelst; 
Na betaling ontvangt u de verdere informatie. 


 
Aanmeldingsformulier achter in de Rustverstoorder op blz. 28 



mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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SENIOREN FITNESS 
 


 


 
Gezellig sporten met uw leeftijdgenoten 


 


 
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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Jarig in januari 
 


1 jan. Mevr.Feijen 
1 jan. Joe Howes 
2 jan. Joke Blakenburg-de Boer 
4 jan. Sjan Sneijders-Roosen 
5 jan. Riek Kox-Menting 
6 jan. Jet de Roo-Tutelaars 


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 vanLaarhoven-Coppelmans 
17 jan. Ad Prins 
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 
27 jan. Hilde Beek-van Sterken 
28 jan. Jo Kerkhofs 
29 jan. Wim Bakermans 
30 jan. Bertha van Gemert-van Rooy 
31 jan. Joop Heller 
31 jan. Janny Jansen 


 


De lijst met jarigen van de maand december is tot onze spijt vorige 
maand weggevallen. Onze excuses en iedereen nog ………… 


van harte gefeliciteerd! 
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Jarig in februari 


1 febr. Jo Borgers-Kapiteins 
2 febr. Riek Hazenberg-van de Ven 
2 febr. Anny Willemen-Rijsdijk 
2 febr. Jac van Lieshout 
3 febr. Sjef van Rooij 
4 febr. Dimph Verberne-van Rooy 
4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde 
4 febr. Irene Smulders 
6 febr. Frans van Diessen 
7 febr. Tonny Baetsen-de Haas 


9 febr. Tony van Zon-van der Heijden 
9 febr. Hans van den Boomen 


10 febr. Ria Rojas-Wouters 
11 febr. Jac Willemen 
12 febr. Annie Tops-Baetsen 
13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker 
13 febr. Luus van Deursen 
13 febr. Carin Crijnen 


14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix 
14 febr. Hannie Verstegen-Daams 
14 febr. Elly Versteeg-Zandvliet 
14 febr. Ed Constancia 
15 febr. N. van der Zande-Senders 
15 febr. Elly van den Boomen 
16 febr. Gerard van Lith 


18 febr. Anny Castelijns-Castelijns 
19 febr. Stans Bijnnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen 
24 febr. Wim van Eeten 
24 febr. Betsy van den Broek 
24 febr. Cees van Hout 
24 febr. Henk Tops 
25 febr. Maria van Leeuwen-Louwers 
25 febr. Tilly van de Pas-van de Eijnde 
25 febr. Maaike Litjens-Poelmann 
25 febr. Andrea Dresen-Pennings 
26 febr. Marianne Walraven-Denkers 
27 febr. Jan van Zoggel 
27 febr. José van de Moesdijk-Schreuder 
28 febr. Harrie Verberne 
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Ontmoeten tijdens de maaltijd in huize Sele 


Ook dit jaar organiseert SWOVE samen met RSZK weer 


gezamenlijke maaltijden in huize Sele. U moet zich hiervoor 


aanmelden voor de datum die in het schema staat. Mochten er 


teveel mensen zich aanmelden dan wordt er geloot. 


 
Data Thema 


(onder voorbehoud) 


Aanmelden 


vanaf/tot 


Loting 


bekend per 


12 maart Stamppotbuffet 19-02 t/m 04-03 06-03-2018 


28 mei Aspergemenu 07-05 t/m 20-05 22-05-2018 


20 juli Zomers menu 09-07 t/m 22-07 24-07-2018 


8 oktober Wildmenu 17-09 t/m 30-09 02-10-2018 


17 dec. Kerstdiner 26-11 t/m 02-12 04-12-2018 


 
KBO-Kerstviering 2017 


 


Op 14 december was weer de jaarlijkse kerstviering. Na de 


eucharistieviering die geleid werd door Pater Jozef. 


Pastoor As was afwezig i.v.m. 


het overlijden van zijn moeder. 


Na de viering gingen we als 


vanouds naar zaal St. Joris waar 


we met 120 leden hebben 


genoten van een lekkere lunch. 


Samen met het koor Cantare 


hebben we mooie kerstliedjes 


mee kunnen zingen. Daarnaast 


brachten zij ook minder bekende 


liederen. De loterij was weer een 


succes en velen gingen met een prijs naar huis. De hoofdprijs was 


geschonken door “Zeelst schrijft geschiedenis”. Een boek over Jac 


Kuijpers met prachtige kalligrafieën. Na verwend te zijn met lekkere 


snacks en drankjes gingen we voldaan naar huis! 
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Kerstviering 


Handwerk- 
tentoonstelling 
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Wist u dat ….. 


 In januari uw jaarcontributie van 2018 (€ 25,-) automatisch 


van uw rekening wordt afgeschreven


 Voor de deelnemers van de lotto wordt in januari ook de 


jaarlijkse bijdrage geïnd


 Dat er op 9 januari in restaurant de Berkt in Oerle vanaf


19.00 uur tot 21.30 uur een thema-avond is over dementie. 


De toegang is gratis 


 Dat u op de eerste dinsdagmiddag van de maand om 14.00 


uur op vertoon van uw ledenpas met korting naar de bioscoop 


kunt in het Citycentrum. Het programma kunt u vinden in het 


Veldhovens Weekblad


 Dat u met de bus vanuit Zeelst weer naar Eindhoven kunt 


gaan en natuurlijk ook weer terug! Het actievoeren heeft dus 


geholpen!


 Er op zondagmiddag 14 januari een gratis muziekevenement 


”Muziek voor mensen van Veldhoven” is. Het vindt plaats 


in de Christus Koningkerk, Kapelstraat in Veldhoven. Alle 


vrijwilligers van Veldhoven zijn hierbij uitgenodigd.


 Wij dit jaar ons 65 jarig bestaan vieren!


 Leo Bisschops de nieuwe voorzitter is geworden van KBO- 


Brabant. Hij was voorheen o.a. wethouder in de gemeente 


Best


 Er in huize Sele op maandag - woensdag en vrijdagmorgen 


Theo Tuijtelaars aanwezig is die u kan helpen met vragen op 


gebied van gezondheid, huisvesting, beweging enz.


 Er in huize Sele een goed gevulde bibliotheek is waar u gratis 


boeken kunt lenen. Ook grote letterboeken.


 Dat u in uw agenda al kunt schrijven waar de geplande reizen 


in 2018 naar toe gaan. Het zijn zéér aantrekkelijke 


bestemmingen


 Er op 2 februari in de Ligt een carnavalsmiddag is! Zie de 


affiche op blz. 8
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Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 


Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260 


Veldhoven/Casteren: Dhr. C.J. Swijgers: 


0497 681066 of 06 45716117 


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


Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u. 


Aalst-Waalre: Medex, medische diensten, tel. 2217188 
Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 


Digitale Rustverstoorder ACTIE GEVRAAGD!!!! 


Inleveren opgaveformulieren voor activiteiten KBO 


Na alle vernielingen is onze brievenbus 
weer in ere hersteld! We kunnen nu 
weer met een gerust hart alle post 
ontvangen. Voor beveiliging is gezorgd 
en staat hij voortaan in het licht met 
camerabewaking 


Uitslag Kerstpuzzel 


Er zijn 6 goede inzendingen binnengekomen. De oplossing was: Fijne 


feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. De winnaar is: Riet Louwers. 


Zij krijgt de prijs thuisbezorgd. 


Als er mensen zijn die de Rustverstoorder op hun computer willen 
lezen dan kunnen ze gebruik maken van de 
website: www.kbo-zeelst.nl 


Om onze administratie te voorzien van de juiste email-adressen willen 
wij u vragen een mailtje te sturen naar ledenadmkbozeelst@gmail.com 
zodat wij kunnen controleren of de gegevens nog juist zijn. 



http://www.kbo-zeelst.nl/

mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
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Facelift, 


U heeft jarenlang tegen dezelfde voorkant van de Rustverstoorder 
aangekeken. Nu is het tijd voor iets anders. De tijd gaat snel en de 
toekomst vraagt om een andere stijl. Daarom krijgt u nu voorlopig 
deze vernieuwde kaft. “Vereniging voor ouderen” heeft plaats 
gemaakt voor “Belangenvereniging van senioren”. Er staan 
andere ideeën op stapel. Wil onze vereniging aan de onderkant 
blijven groeien dan hebben we ook aantrekkelijke activiteiten 
nodig voor de “jongere “ouderen, die vaak nog aan het 
arbeidsproces deelnemen de “medioren”. 


Een vernieuwende aanpak komt eraan!!!! 


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 



mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 


Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum 10% 


Verhoeven Hoorcomfortplan 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 2½% 


Daniëlle’s Kniphuis: 10% 


Gereedschappen v/d Winkel Hurksestraat 15% 


Thuiszorgwinkel Kastelenplein 10% 


Woninginrichting Sweere Waalre 10% 


De Vocht Rolstoelen 10% 


BANKNUMMER van de KBO (let op IBANnummer!!) 


RABO-banknummer NL20 RABO 0153 659238 
t.n.v. KBO afdeling Veldhoven-Zeelst


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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26  


 


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: programmabladen 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 
 


 


 


Datum  ---  2017 Handtekening voor akkoord 


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: Geert Coppelmans, tel. 2534063 


en Henk Willems, tel: 2539108 







27  


. 
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Aanmeldingsformulier Matthäus Passion (verkorte versie) 
maandag 26 maart 2018 in de Sint-Martinuskerk Luyksgestel. 


 


voornaam........................ achternaam………………………. 


voornaam........................ achternaam ................................... 


telefoon: ......................... 


e mailadres (eventueel) 
............................................................................... 


 


KBO lidmaatschapsnummer(s): ............................/ ...................... 
 


Aanmelden via deze strook vóór 10 februari 2018 in de 
brievenbus van de Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13; 
per e mail: miekevanlisdonk@hotmail.com of 


penningmeester@kbo-zeelst.nl 
 


of via telefoon Mieke van Lisdonk 040-2539663 of 
Hans van Hak 040-2537843 . 


 
 Rijdt met eigen auto ja / nee


 Kan passagiers meenemen ja / nee


 Maakt gebruik van rolstoel ja / nee



mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com

mailto:penningmeester@kbo-zeelst.nl
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Informatieadressen 


Loket Welzijn Wonen Zorg Veldhoven 
Gemeentehuis, Meiveld 1,5501 KA Veldhoven, tel:2584455 
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) 
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Geheugencentrum 
Veldhoven 
Vrijwillig Ter Zijde (VTZ) 
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven, tel: 2540066 
Op werkdagen geopend van 09.00 - 12.00 uur 
Maatschappelijk Werk Veldhoven (Lumens) 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2193300 
Cordaad Welzijn, Vrijwilligersbureau 
MFA-midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven, tel: 2556789 
Op werkdagen geopend van 09.00 - 12.00 uur. 
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 
Voor vragen over wet- en regelgeving, voorzieningen en 
uitkeringen. 
Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven, telefoon 2539959 
Geopend maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur en 
van 13.30 - 15.30 uur. Donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. 
Woningstichting 'thuis 
MFA-midden: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven 
Op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur. Telefoon 2499999 
(van 12.30 -17.00 uur alleen op afspraak) 
Woningstichting Woonbedrijf 
Wal 2, 5611 GG Eindhoven, telefoon 2434343 
Op werkdagen geopend van 09.00 - 17.00 uur 
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging: 
ZuidZorg: De Run 5601, 5504 DK, Veldhoven, tel: 2308408 


 


RSZK: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel, tel: 088-2457795. Voor meer 
andere zorgorganisaties contact opnemen met gemeente: tel: 
2584455. 
Huisartsenpost bij het Maxima Medisch Centrum 
Alleen voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. 
(op werkdagen geopend van 17.00 - 08.00 uur, in het weekend 
en op feestdagen de hele dag geopend) 
Altijd van te voren bellen. 


 


De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, telefoon 0900-1232024 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven 
De Run 4600, Postbus 7777, 5500MB Veldhoven, telefoon 8888000 
Ontmoetingscentrum Sele 
Informatie via RZSK Merefelt, Tel.: 088-2457795 
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Inschrijfformulier PUB 
Quiz op zondag 11 maart 


 
 


Naam team KBO e-mailadres telefoonnummer 


1   


2   


3   


4   


5   


6   


 


Deze strook kunt U inleveren in de brievenbus van de kerk 
Blaarthemseweg 13 of bij Mieke van Lisdonk, Biezenkuilen 90 
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