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Voorwoord van het bestuur 

 

Het is begin mei als u dit nummer te lezen 
krijgt, maar het was begin april toen ik het 
voorwoord moest inleveren bij de redactie.  
Bij een stralende blauwe lucht en 
temperaturen boven de 20 graden. 

Heerlijk. Hopelijk is dit een voorbode voor een mooi voorjaar.  
De Algemene Vergadering is weer achter de rug. 136 van onze 
leden waren daarbij aanwezig en dat is 2 keer zoveel als de 
afgelopen jaren. Natuurlijk was dat ook te danken aan de 
geweldige presentatie die u aangeboden kreeg na de pauze. Dit 
ging over Zeelst in reeds vervlogen tijd. Zelfs niet Zeelsternaren 
hebben daarvan genoten. 
 
De KBO Zeelst heeft in het voorjaar tal van activiteiten op het 
programma. Wij informeren u daarover steeds uitgebreid in onze 
Rustverstoorder.  
Ik wil op een van deze activiteiten graag nader ingaan. En dat is 
de “Samenloop voor Hoop” op 2 en 3 juni 2018. Dit is een groots 
opgezet evenement dat wordt georganiseerd bij de Kempen 
Campus/GVAC sportpark. Samenloop voor Hoop is een 
evenement waar we het leven vieren, naast herdenken en samen 
vechten tegen kanker. Vierentwintig uur lang wandelen 
deelnemers rondes, zijn er concerten en houden zij een braderie 
om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dit evenement 
vindt plaats op heel veel plekken in en buiten Nederland . 
Ook de KBO Zeelst is met een loopteam (nr. 61.) aanwezig met 
36 KBO leden die samen vierentwintig uur aaneen gesloten aan 
de wandel zijn. Ook heeft de KBO Zeelst een eigen stand op het 
parcours en waar wij op 2 en 3 juni steeds aanwezig zijn om de 
KBO deelnemers te ondersteunen . 
Hopelijk zien we op 2 en 3 juni veel KBO leden langs komen bij 
onze stand die goed herkenbaar zal zijn. En wellicht doet u wel 
mee aan de actie die we bij onze stand houden. 

Kees van der Aa 
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Verslag jaarvergadering over 2017 op 15 maart 2018 
 

 Opening 
Om 14.00 uur opent de voorzitter met een hartelijk welkom voor de 
aanwezigen de vergadering en maakt melding van een aantal 
berichten van verhindering. In het openingswoord bedankt de 
voorzitter alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat we 
in het afgelopen jaar zoveel activiteiten hebben kunnen 
organiseren. Vervolgens gaat hij over tot het memoreren van de 
ons ontvallen leden van het afgelopen jaar (01-01-2017 t/m  
31-12-2017) en in het bijzonder ons erelid Mien van Grinsven en 
verzoekt de vergadering om een minuut stilte ter nagedachtenis. 

 

 Vaststellen verslag van de jaarvergadering van 16 maart 
2017.  
Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd 
vastgesteld. 

 

 Jaarverslag van de secretaris. 

Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over 
wat in 2017 zich binnen onze afdeling heeft afgespeeld.  

 

 Financieel jaarverslag van de penningmeester. 

De penningmeester Hans van Hak geeft een overzicht van de 
inkomsten, uitgaven. Het resultaat over 2017 bedraagt € 247 
negatief.    
De vergadering laat blijken tevreden te zijn met de presentatie en 
de resultaten. 

 

 Verslag van de kascontrolecommissie. 

Tonnie van Hees (die met goedkeuring van de Algemene 
Vergadering haar man vervangt, die wegens ziekte verstek heeft 
moeten laten gaan, legt namens de commissie de verklaring af dat 
de boekhouding conform de regelgeving gecontroleerd is en in orde 
bevonden. Zij complimenteert de penningmeester voor het verrichte 
werk en stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de 
voorgelegde jaarcijfers. Vervolgens wordt het bestuur decharge 
verleend voor het gevoerde financieel beleid. 
De voorzitter bedankt de leden van de commissie. 
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 Benoemen van de kascontrolecommissie 2018. 

Voor de commissie 2019 stelt zich beschikbaar Jan Meeuwis.  
Grard Snelders, die aftredend is, zal echter vanwege de 
gezondheidstoestand van Joop van Hees nog één jaar lid blijven 
van de Commissie. De vergadering gaat hiermede akkoord. 

 

 Verkiezing bestuursleden 
o Aftredend en herkiesbaar: Kees van der Aa. Het bestuur stelt, 

zonder tegen kandidatuur, de vergadering voor tot 
herbenoeming over te gaan. De vergadering gaat hiermede 
akkoord. 

o Mieke van Lisdonk neemt bij dit deel van de agenda de 
voorzittersrol over en zal tot nader bekende datum als 
waarnemend voorzitter functioneren. 

o Jos Toussaint heeft aangegeven geen tijd meer te kunnen 
vinden voor een bestuursfunctie en treedt daarom terug. De 
waarnemend voorzitter memoreert het functioneren van Jos 
Toussaint. In het bijzonder komt daarbij aan de orde: het 
vervullen van het penningmeesterschap, het reorganiseren van 
de organisatie van de reizen en zijn betrokkenheid bij het 
inrichten van een nieuwe bestuursstructuur. Namens de 
vergadering dankt de waarnemend voorzitter Jos Toussaint 
voor zijn inzet en biedt hem een goede fles wijn, alsmede een 
cadeaubon aan. 

o Jan Egelmeers treedt terug als voorzitter, maar blijft vooralsnog 
lid van het bestuur. De waarnemend voorzitter geeft een 
overzicht van een aantal elementen, die typerend zijn voor Jan 
als bestuurder en ook als voorzitter. Kernpunten daarbij zijn: het 
op aimabele wijze vervullen van de voorzittersrol, het aansturen 
van een vrijwilligersorganisatie en het leggen van accenten op 
een van de kerntaken van de KBO namelijk: ontmoeting. Voor 
het vele werk dan Jan heeft verricht zijn er in het verleden al 
diverse onderscheidingen uitgereikt. Daarom is nu besloten Jan 
tot erelid van de KBO te benoemen. De vergadering gaat 
hiermede met luid applaus akkoord. Vanwege het afscheid krijgt 
Jan een fles wijn aangeboden en zijn vrouw Wil een mooie bos 
bloemen. 
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 Vooruitblik 2018.  

De secretaris geeft in het kort een vooruitblik over het jaar 2018. Hij 
doet dit aan de hand van het activiteitenprogramma zoals dat door 
de loop van het jaar in de Rustverstoorder staat vermeld. 
Extra aandacht wordt daarbij gevraagd voor de in juni te houden 
“Samenloop voor Hoop”. KBO Zeelst wil daarbij zichtbaar aan mee 
doen. Er wordt een inzameling gehouden die € 128,00 opbracht. 

 

 Rondvraag.  

Van de rondvraag wordt door de aanwezige leden geen gebruik 
gemaakt. Jan Egelmeers maakt van de gelegenheid gebruik de 
vergadering te bedanken voor de benoeming tot erelid 

 

 Sluiting. 

Om 15.15 uur sluit de waarnemend voorzitter onder dankzegging 
voor opkomst en inbreng deze vergadering. 
  

 
Na de pauze hebben we genoten van de 
voordracht die Grard Snelders, Jac van 
Lieshout, met medewerking van Mart 
Snelders hebben gehouden. Alle 
bewoners van Cobbeek en het Heike 
kwamen aan bod. Het leven op de 
boerderij met de grote gezinnen in de 
jaren vijftig werd prachtig geschilderd 
Verschillende mensen herkenden 

zichzelf op de oude foto’s en films die werden getoond. Ook voor de 
mensen die niet uit Zeelst kwamen was het herkenbaar. De aankleding 
met oude materialen maakte alles af. 
Ook kregen we een goed beeld van het verenigingsleven en het 
enthousiasme van de “jongelui” in die tijd. Wat was het leven 
eenvoudig. De “kerk” was in die tijd een bindende factor. Voor alle 
feestelijkheden, communies, processies werd alles uit de kast gehaald. 
Het passeerde allemaal de revue. Een verhaal vol nostalgie en 
herkenning.  Misschien wel voor herhaling vatbaar.  
 
Grard, Jac, en Mart…..heel hartelijk bedankt!!.  
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Activiteitenkalender 2018 KBO Zeelst 
 

Wanneer Wat 

  3 mei “Weetjes” middag 

  4 mei Wandeling en rondleiding 
Genneperhoeve 

24 mei Dagreis naar Gouda 

  2 en 3 juni Samenloop voor Hoop 

  7 juli Uitstapje Amsterdam 

26 juli Zomerexcursie naar Ieper(B) 

  3 t/m 7 september Meerdaagse reis 

11 oktober Dagreis naar Hoeksche Waard  

13 oktober Boswandeling 

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! 
 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, volg de 
aankondigingen in de Rustverstoorder 
 

Vakanties:  
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 

 

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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Vaste activiteiten: 
 

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

 Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen 
(programma zie verderop in het boekje) 

 Fietsen op vrijdagmiddag 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 !! 

 

De KBO-Zeelst dankt alle sponsors en adverteerders voor 
de bijdragen die zij elk jaar geven waardoor wij iedere 
twee maanden een Rustverstoorder kunnen uitgeven. 
 
Ook de Rabo bank danken wij voor hun bijdrage het 
afgelopen jaar ! 
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24 MEI DAGEXCURSIE NAAR GOUDA 

Gouda, de stad van kaas, stroopwafels, 
kaarsen en nog veel meer is zeker de 
moeite waard om te bezoeken. Het is een 
leuk en afwisselend programma!  

8.30 uur Vertrek bij Huize Sele. In 
Gameren drinken we koffie met 
cake en daarna gaan we verder 
naar Gouda. 

11.00 uur Stadswandeling o.l.v. een stadsgids die ons alle  
mooie plekjes van Gouda laat zien. 

12.30 uur Lunch. 

14.30 uur Bezoek aan de St. Janskerk, bekend vanwege zijn 
prachtige ramen. (audiotour). 

15.30 uur Vrije tijd om zelf nog even door de stad te "dwalen".  

16.30 uur Vertrek uit Gouda. We gaan dan naar Terheijden 
waar we in Restaurant "De Gouden Leeuw" van een  
3 gangen  pannetjes-menu gaan genieten. 

Na de maaltijd rijden we naar huis. Of de tijden helemaal kloppen 
hangt natuurlijk af van de verkeersdrukte!!  
De vertrektijd staat wel vast:  8.30 uur!! 

De prijs voor deze dag bedraagt € 63.- p.p. voor leden,   
                                                    € 67.- p.p. introducees  

We hebben plaats voor 60 personen, dus geef U snel op! 

Inschrijven is mogelijk tot 12 mei. 
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Samen uit eten in 2018            € 14,- p.p. 

Voor dit bedrag kunt deelnemen aan het 
“samen eten” project.  
U krijgt daarvoor een voor- en hoofdgerecht. Drankjes 
en andere gerechten moeten extra betaald worden! 
 Aanvang 17.30uur. 

Donderdag  17 mei Merlijn 

Dinsdag  12 juni Madera(voorheen “De Oude Garage”) 

Donderdag  12 juli Crème de la Crème 

Dinsdag  14 augustus De Wok 

 
Nieuw plan “Samen uit Eten” 

Zoals bekend loopt het “Samen uit Eten” georganiseerd door 
SWOVE, PVGE en de KBO heel erg goed. Elke maand zijn de 
deelnemende restaurants zo goed als vol geboekt, en genieten 
de cliënten van een gezellig betaalbaar diner. 
Hier gaan we dus niets aan veranderen.  
 
Wij krijgen vaak de vraag ‘Kan het niet tussen de middag, dat 
eten? Ik ga ’s avonds niet graag meer op pad’. ‘Of ik ben gewend 
om ’s middags warm te eten’.  
Wij hebben besloten te onderzoeken of er voldoende animo is 
voor het “middageten”. Laat het ons weten als u het een goed 
plan vindt om het “Samen uit Eten” ook tussen 12.00 uur en 
14.00 uur te organiseren. 
Bel of mail : KBO:       Gerry van Tuijl 
hmicmvantuijl@onsbrabantnet.nl  of 040-2542400   
 

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. 
 

mailto:hmicmvantuijl@onsbrabantnet.nl
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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!” 
 

 
Mevrouw M. Ratz-Kunnen 

Mien van Grinsven-van Happen 
Nelleke Jacobs 

 

 
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 
 

 

Als ik doodga. 

 

En als ik doodga, huil dan niet. 
Ik ben niet echt dood, moet je weten. 

't Is maar een lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. 

 
En als ik doodga, treur maar niet. 

Ik ben niet echt weg, moet je weten. 
Het is de heimwee, die ik achterliet. 

Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. 
 

En als ik doodga, huil maar niet. 
Ik ben niet echt dood moet je weten. 
't Is het verlangen, dat ik achterliet. 

Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. 
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Tandprothetische praktijk 

“De Sitter” 
 

De Sitterlaan 26 – Veldhoven 

Telefoon: 040 – 253 03 39 

 

Voor al uw klachten over uw kunstgebit, 

b.v. loszitten, slechte kauwfunctie, enz. 

 

Ook de mogelijkheid voor een prothese op 

implantaten kunnen wij voor u onderzoeken. 

 

Samenwerking met een implantoloog in de praktijk. 

 

Wij kunnen ook de mogelijkheid bieden om uw 

kunstgebit aan huis te laten repareren of zelfs een 

geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

 

Wij kunnen dit voor u verzorgen zonder extra kosten. 

 

Ook in het basispakket van het nieuwe zorgstelsel 

uitstekende vergoedingen. 

 

Bel voor een afspraak voor gratis advies! 
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Wandelprogramma 11 mei – 31 aug 2018 
 
Start op startlocatie om 9.30 u.  
Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881   
 
 
 
 

DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
Ca. 

c. 

11 mei Parkeerplaats 
Princehof  Oirschot 

Café  Vingerhoets  
Oude Grintweg 90 
Oirschot 

11 A 

18 mei Kapel H. Eik Oirschot Café “De Nachtegaal”  
Oirschot 

11 H 

25 mei Aalst Waalre bij 
Parking Timco/Action 
Burg. Mollaan 

Zorgkwekerij “Pimpernel” 
Achtereindseweg 1b 

11 K 

  1 juni “In het wilde Zwijn” 
Witrijt 28  Bergeijk 

“In het wilde Zwijn”  Witrijt 
28 Bergeijk 

6 of 
11 

A 

  8 juni Hof van Heden 
Witrijt 10, Bergeijk 

Gemeenschapshuis  
“’t Sant” Weebosch 

11 H 

15 juni Kerk Hoogeloon “Kruidenlucht”Casteren 11 K 

22 juni Kerk Duizel Brasserie “De Panberg” 
Roten 3 Eersel 

11 A 

29 juni Venbergse watermolen, 
Valkenswaard 

Café “Het witte paard” 
Luikerweg 145, 
Valkenswaard 

12.5  H 

  6 juli “In den Bockenreyder”  
Dunsedijk 3, Esbeek 

“In den Bockenreyder”  
Dunsedijk 3, Esbeek 

5 of 
10 

K 

13 juli Natuur Educatie 
Centrum, Bosstraat 25, 
Valkenswaard 

Eetcafé aan de 
Eindhovenseweg 264 
Valkenswaard 

11,5 H 

20 juli Natuurpunt t.o. Camp.  
“Ter Spegelt” Eersel 

SBP Outdoorcentrum 
Witrijt. 

11.5 H 

27 juli Kerk Liempde Café “ ‘t Groene Woud” 
Kasterensestraat 23, 
Liempde 

11 A 
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  3 aug Camping “de Volmolen” 
Waalre 

Camping “de Volmolen” 
Waalre 

6 of 
12 

W 

10 aug Parking bij Voetbalclub 
Wintelre (sportpark “De 
Meren”. 

Jacobus Hoeve Vessem 12 H 

17 aug Parking bij natuurpunt 
aan de Rul te Heeze 

Tapperij “De Zwaan” 
Heeze 

10 K  

24 aug “In het wilde Zwijn” 
Witrijt 28 Bergeijk 

“De drie Linden” (bij de 
Abdij in Postel) 

11 A 

31 aug Oisterwijk  
Burg.Verwielstraat 

2x pauze 14 K 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden vanaf maart 2018 
 
Pierre Bijnen    Nelly Scheepers-van Gerwen 
Riek Rijkers-van de Berk  Cees van Gerwen 
Marianne van Barschot-Ligtvoet Marij van Gerwen-van Straten 
Lies Kok-van Gerwen  Marlies Peters-Filot  
Gerard Scheepers   Gerrie van Dijck-v.d. Brand 

 
Wij hopen dat zij zich spoedig gaan thuis voelen bij onze 

K.B.O. Afdeling 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0_P27t_TAhUNL1AKHawMCAMQjRwIBw&url=http://www.obsdeleeuwerik.nl/Groepen/Groep-1-2/Nieuws-groep-1-2/art/1647/thema-welkom&psig=AFQjCNFiOd0wdDfxsBqYCcx1bna7yZbFFg&ust=1494317927128559
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Verslag halve dagtocht Melderslo op 29 maart 2018 
 

Om 13.00 uur vertrokken we bij Huize Sele voor een halve 
dagtocht naar Melderslo bij Horst in Noord Limburg. 
Onze chauffeur, voor deze dagtocht, was Ad. Hij was zo onder de 
indruk van ons gezelschap, dat hij op de snelweg de afslag 
richting Eersel nam. We kregen daarom een sightseeing- tour 
door de Kempen naar de afslag richting Venlo. Ruim een kwartier 
later dan gepland, kwamen we in Melderslo aan, maar we 
hadden tijd genoeg over om te genieten van de Limburgse vlaai 
met koffie/thee. 
Daarna werden we in groepen ingedeeld en kregen we een zeer 
uitgebreide rondleiding door streekmuseum de Locht. Dit 
museum toont een uitgebreide collectie van de vroegere boven- 
en onderkleding, voor zowel vrouwen als mannen. Ook 
werktuigen van het boerenleven en ambachten in de Peel van  
ca 100 jaar geleden tot nu toe, zijn er te zien. Verder is er o.a. 
een champignonkwekerij, turfstekerij, eco-tuinkas met 
tomatenplanten, een kerkje en het nationale aspergepaviljoen  
Via een mooie route door het Limburgse land kwamen we in 

Liessel in Brabant terecht voor een heerlijk diner. 
Op geplande eindtijd 20.00 uur kwamen we weer in Zeelst aan. 
Het was een zeer geslaagde halve dagtocht. De organisatie was 

in handen van Adje Pinxteren en Anneke Spiegels 
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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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Verslag Matthäus Passion 
Op maandag 26 maart heeft een groep van 29 KBO-leden van 
Kring Veldhoven de Matthäus Passion bijgewoond in de kerk van 
Luyksgestel.  
Het Kempenkoor heeft samen met enkele solisten, hoogtepunten 
gezongen uit de Passie. Vooraf heeft de oud-voorzitter van het 
koor, de heer Theo Mellema, een uitleg gegeven van dit grote 
werk van Bach. 
Het werk werd uitgevoerd door dubbelkoor, jongenskoor, solisten 
en orkest. De koren hebben een drievoudige taak:  

 Het zingen van koren die direct in de evangelietekst 
voorkomen. 

 Reacties op de gebeurtenissen in het verhaal. 

 De koralen. 
Tijdens deze uitvoering was het jongenskoor niet aanwezig. Zij 
komen maar een paar keer solo aan bod. 
Gedurende deze uitvoering was er ook nog uitleg door o.a. de 
verteller en een van de leden van het orkest. Hij vertelde waarom 
er barok instrumenten gebruikt worden: de snaarinstrumenten 
zijn bespannen met darmsnaren, dit geeft een iets lagere toon, 
de blaasinstrumenten zijn geheel van hout en hebben geen of 
veel minder kleppen dan de huidige moderne instrumenten. 
Het is al met al een leerzame en mooie avond geweest en wie 
weet heeft het tot gevolg……het bijwonen van de hele Matthäus 
volgend jaar! (maar dan wel een kussentje meenemen om op te 
zitten!)     Hannie van Hak 
 
OPGELET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Regelmatig willen er nog mensen aansluiten bij de jeu de boules-
club van de KBO op donderdagmorgen op huize Sele. Deze club 
moet een ledenstop invoeren om nog alle leden tijdens de jeu de 
boules-tijd aan bod te laten komen.  
Nu is er wel een alternatief! Op dinsdagmorgen wordt er ook 
gespeeld op huize Sele. Het enige verschil is dat bij deze 
wedstrijden geen pauze wordt ingelast en dat niet alle leden lid 
zijn van de KBO. Verder is het net zo gezellig ! Heeft u interesse? 
U kunt zich op dinsdagmorgen om 10 uur melden op huize Sele 
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Het Veldhovens koersbaltoernooi van 22 maart 2018 
 

Het Veldhovens KRING koersbaltoernooi 
zit er weer op. 
Er werd een competitie gespeeld over 
drie matten. 
Van iedere mat kwam een winnaarspaar. 
Helaas zijn onze vertegenwoordigers van 
KBO-Zeelst niet in de prijzen gevallen! 
Volgende keer beter!!! 
 
De uitslag: 
1e werden: Jo van de Mierden en Annie van Beers  

van afd. Oerle 10 punten 
2e werden: Nellie Verkuijlen Jan van de Oetelaar met 4 punten 
3e  werden J.Lenting en H.Lenting met 1 punt. 
 
De winnaars kregen een trofee en flesje wijn. 
Ook kregen de scheidsrechters en de mensen van de organisatie 
een bloemetje of flesje wijn 
 
De prijzen werden uitgereikt door wethouder Ad van den Oever.  
Ook was er een poedelprijs behaald door?? 
 

Afscheid van Jos Toussaint 
Bij de laatste jaarvergadering hebben wij 
afscheid genomen van Jos Toussaint. Zijn 
drukke werkzaamheden lieten het niet meer 
toe zich volledig in te zetten voor de KBO. 
Gelukkig heeft hij wel beloofd dat hij hand- en 
spandiensten zal verlenen waar het nodig 
mocht zijn. Daar zijn we heel blij mee! 
Jos hield van aanpakken en van nieuwe 
ideeën. De jongere senioren hadden zijn speciale aandacht, 
evenals reizen. Als penningmeester lette hij goed op de centen!  
Jos nogmaals bedankt voor alles wat jij voor de KBO hebt 
gedaan. 
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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 

                                 

Afgelopen jaar zijn er maar 16 ziekenbezoeken afgelegd. Nog 
steeds vinden wij het jammer als er mensen ziek zijn en wij 
weten het niet doordat ze niet aanmeld worden. Mocht er in 
uw omgeving iemand ziek zijn of een opkikkertje nodig 
hebben, neem dan a.u.b. contact op met Phil of Tonny. 
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Jarig in mei 
  1 mei  Mia van de Vorst-Sloots 
  1 mei  Wies Jongsma 
  1 mei  Ans van den Heuvel 
  1 mei  Truus Brust 
  1 mei  Jeanne Smetsers-Boumen 
  4 mei  Jaan van Oorschot-v.d. Graaf 
  4 mei  Sjaak van Trier 
  5 mei  Geert Coppelmans 
  6 mei  Wies Verberne 
  7 mei  Liza de Greef-Bruurs 
  7 mei  Ria van Essen-Vos 
  7 mei  Ad Verhagen 
  8 mei  Toos Smits-Verhoeven 
  9 mei  Tonnie van Brussel-der Kinderen 
10 mei  Ton Kooiman 
10 mei  Ruud Kremers 
13 mei  Ben van Glabbeek 
13 mei  Truus Soetens-van Delft 
13 mei  Wim Versantvoort 
13 mei  Ad Schoofs 
16 mei  Annie van Laarhoven 
16 mei  Ton van Acken 
16 mei  Phil Nas 
17 mei  Ed de Roo 
17 mei  Theo Laurenssen 
19 mei  Peter Lucassen 
21 mei  Frans Lijten 
22 mei  Rein van Lisdonk 
24 mei  Jan van Agt 
24 mei  Mies van Tatenhove-de Poorter 
24 mei  Franca de Lepper-v.d.Reek 
24 mei  Wilhelmien v.d. Bosch-van Straten 
27 mei  Annie Daniëls-Vervest 
28 mei  Rieky Bakermans 
28 mei  Cees Oostdijk 
28 mei  Anja Claeren-Hems  30 mei Grard Snelders 
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Jarig in juni 
  1 juni  Annie van Lith-van Waterschoot 
  3 juni  Mieke van Lisdonk-Jacobs 
  4 juni  Mien Bens-Peters 
  5 juni  Annie van Acht 
  5 juni  Nol Janssen 
  6 juni  Riet Jansen 
  7 juni  Harry Jonkers 
  8 juni  Els van Mol 
  8 juni  Rieke Graat 
  9 juni  Lambert Coolen 
  9 juni  Annie Geven-van Lieshout 
10 juni  Corrie Boumans-Willems 
10 juni  Riet de Rooy-van Kraaij 
11 juni  Cora Verwimp-Looyen 
11 juni  Maik van Rens-Martens 
11 juni  Anneke Spiegels-van Eldijk 
12 juni  Betsy Verberne-van de Ven 
12 juni  Ding van Strijp-Rijkers 
13 juni  André Lapré 
13 juni  Hennie van der Heijden-Wilbrink 
14 juni  Tonnie van Hees-van de Ven 
14 juni  Rieky Willems-Joosten 
14 juni  Rinie Schoofs-Raijmakers 
14 juni  Irma van de Berg-Schell 
14 juni  Marijke van Houten-Zwepink 
16 juni  Riek van der Heijden-de Wit 
17 juni  Wilma van den Bosch 
19 juni  Bertha van Laarhoven-Coppelmans 
19 juni  Leo Moonen 
21 juni  Kees Geven 
25 juni  Tineke Nijland-van Buul 
26 juni  Mieke Wolters-Witte 
30 juni  Martien Spiegels 
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ATTENTIE !! 
Net als vorig jaar start de Rabobank in april 
met haar clubactie. In 2018 hebben ze daar 
een bedrag van € 175.000,- voor 
gereserveerd. Dit bedrag wordt verdeeld 
onder de aangemelde verenigingen. Ook 
onze KBO is aangemeld. De bedoeling is dat 
de leden van de vereniging die lid zijn van de 
RABO bank hun stem uitbrengen. Zij hebben 

een kaart thuisgekregen waarop een code staat. Die code is 
belangrijk om per computer te stemmen. 
Heb je moeite om per computer te stemmen geef je kaart dan 
aan iemand (b.v. bestuur) die dat wel kan. Iedere stem kreeg 
vorig jaar € 6,95 zodat wij het vorig jaar € 700,- gekregen hebben 
die we dan weer voor u kunnen besteden. We hopen ook dit jaar 
tenminste dit bedrag te halen. 

Dus…….STEM (OF LAAT STEMMEN) OOK OP  
 KBO ZEELST.  
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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% 

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% 
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17 Zeelster KBO'ers puzzelden mee 
tijdens  de Pub-quiz op 11 maart. 

 
Om eens te peilen of onze KBO'ers van de 
afdeling Zeelst graag willen deelnemen aan een 
pubquiz hebben we aangehaakt bij de 

maandelijkse pubquiz bij St. Joris. Drie KBO teams hadden zich 
ingeschreven en het was erg gezellig. Een viertal leden zijn 
komen kijken en ook zij waren erg enthousiast. De vragen en dan 
vooral de film- en muziekvragen waren erg moeilijk en meer 
toegespitst op de jongere garde. Dat betekende ook dat de KBO 
teams niet het erepodium hebben bereikt! Het team Wij1970 ging 
toch met een prijs, de poedelprijs, naar huis. Het team Kolinda 
werd 7e en het team Pubers 4e van de 10 deelnemende teams. 
Het fenomeen 'pubquiz voor senioren' kan verder worden 
ontwikkeld. Wellicht krijgt dit een vervolg want het was echt 
gezellig en leuk om met elkaar in groepjes de vragen te 
bestuderen en tot goede antwoorden te komen.  
 Mieke van Lisdonk 
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WIST U DAT 

 Op de jaarvergadering Jan Egelmeers tot erelid hebben 
benoemd. Hij blijft lid van ons bestuur. 

 Er op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand  er voor 
belangstellenden in huize Sele films van” Zeelst van 
vroeger” worden getoond van 14.00 tot 16.00 uur. 

 Er op iedere derde zaterdagmiddag worden foto's getoond 
van Zeelster na-oorlogse grote gezinnen, van 14.00 -16.00 u. 

 U vanaf half april tot half oktober aan kunt sluiten bij de 
fietsgroep die op vrijdagmiddag een tocht maken van ca.  
30 km. U kunt deelnemen met een gewone fiets of met een e-
bike. Onderweg wordt er een keer gepauzeerd 

 De muziekmiddag van 21 juni niet doorgaat omdat er in mei 
al heel veel activiteiten zijn geweest. 

 Dat er in de Verdieping (Gemeentehuis) een tentoonstelling is 
t/m 17 mei met werken van 25 kunstenaars uit Veldhoven. 

 Dat u zich nog steeds op kunt geven voor de lotto. U speelt 
voor 2 euro per maand al mee! Een heel jaar geen prijs: dan 
krijgt u op het einde van het jaar toch een cadeautje! 

 Er door SWOVE extra aandacht wordt geschonken aan de 
mantelzorgers om hun accu opnieuw op te laden. Er worden 
een tweetal activiteiten aangeboden:   
a) “Samen eten, even alles vergeten” bij Route 66 op 24 mei, 
18 juni en 23 augustus. Kosten € 12,50. 
b) Creatief bezig zijn bij atelier Soeff op het Heike. Data 25 
mei, 8, 22 en 29 juni. Kosten € 25,- lunch inbegrepen. Voor 
vragen kunt u mailen naar mantelzorg@swove.nl. Meer 
informatie kunt u vinden op de website www.swove.nl  

 Er plannen zijn om “samen uit eten” ook tussen de middag 
(van 12.00 tot 14.00 uur) te organiseren. 
Daarvoor wordt uw mening gevraagd, zie pag. 10 

 Dat u als u informatie wilt of een gesprek moet aangaan met 
de gemeente of zorginstelling, over welk onderwerp dan ook, 
dat u dan contact kunt opnemen met de clientondersteuners 

Corry Pollemans State 2 tel: 2549623 of 
Huub Bukkems    Otter 3 tel: 2549047 

mailto:mantelzorg@swove.nl
http://www.swove.nl/


28 

 

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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BILJARTEN: Een nieuwe KBO activiteit voor U !!!  
 
Het ‘Ontmoetingscentrum Zeelst’ [Sele] biedt voor de leden van 
KBO – Zeelst de gelegenheid om te kunnen biljarten. De 
mogelijkheden zijn op: 

dinsdagmiddag en/ of woensdagmorgen. 
Als er voldoende leden zijn +/- 6 personen die interesse hebben 
om wekelijks een potje te biljarten met elkaar laat het mij dan 
weten vóór 20 mei a.s. dan gaan we verder samen afspraken 
maken met elkaar. 
Ook dames zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
Bel of email  naar Jos van Delft 040-2542416 of 
josvandelft@onsbrabantnet.nl  
 

 
Gehoord tijdens het spel met de ballen oftewel jeu de boulle. 

 

Nou dat was 'n mooie worp! 
 

Ja dat zei de boer ook tegen zijn vrouw 
toen zijn zeug 18 biggen had geworpen.

     Henricus. 

 

mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
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Zo gaan we bij de KBO niet met elkaar om! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wie de schoen past…trekke hem aan! 
 
 

Rijbewijskeuringen met 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 
 
 

Het bestuur van de KBO wil alle 
bodes, die zo trouw iedere maand 
de ONS en/of de Rustverstoorder 
bezorgen, en ook de mensen 
bezoeken die tachtig worden, heel 
hartelijk danken voor hun inzet ! 
Er zijn wat wisselingen geweest maar 
hier komen we in de volgende 
Rustverstoorder op terug 

Mag ik hier 

zitten? 
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Wie sjoen os Limburg is!!! 
 
Eindelijk was het zover; voor het eerst 
met de Wandelgroep KBO Zeelst mee 
naar Limburg (Eijsden) voor een 20 km 
heuveltocht! 
De vooruitzichten waren prima; er 
werd goed weer voorspeld wat de 
prachtige vergezichten die deze 
wandeling zeker ten goede kwamen. 
Na 5 km. werden we al verwend met 
koffie en natuurlijk de Limburgse vla bij 
Camping de Bosrand in St. Geertruid. 
 
Er was van te voren al verteld dat het een pittige wandeling zou 

worden en dat hebben 
wij geweten. 
Pittige beklimmingen, 
vele smalle paadjes en 
een warme zon maakten 
het allemaal waar. 
Maar het was de moeite 
meer dan waard.  
Na 15 km een heerlijke 
lunch bij het Italiaanse 
Restaurant Le Sud. 
Toegegeven; we waren 
er wel aan toe. 

Nog 5 km voor de boeg die gelukkig veel door de bossen liep 
weer terug naar Eijsden. 
En daar lieten de biertjes ons goed smaken. 
 
Kortom een prachtige tocht die onder prima omstandigheden 
werd gelopen met een aantal zeer gezellige mensen. 
Met dank aan Harrie en Wim die van te voren even waren wezen 
kijken of de heuveltjes er nog wel waren.  
       Tinus Vogels 
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Wensauto Nieuwe Levenskracht 

 
Stichting Nieuwe Levenskracht besteedt inmiddels ruim 90 jaar 
aandacht aan mensen waarvan de gezondheid te wensen over laat. Dit 
doen we door het organiseren van gezellige middagen, uitjes en niet te 
vergeten een bezoekje aan een ernstige zieke. Onze stichting werkt 
heel lokaal dus dicht bij onze doelgroep. Echter we zijn wel afhankelijk 
van de informatie die tot ons 
komt.  Dus kent u iemand in uw 
omgeving die ziek is en graag een 
bezoekje wenst laat het ons 
weten via de website. 
 
Ruim een jaar is Stichting Nieuwe 
Levenskracht in het bezit van een 
Wensauto geschonken door 
Rotary Eindhoven-Veldhoven. 
Een auto waarmee we mensen in 

een rolstoel kunnen vervoeren. Het is de 
bedoeling dat we deze auto inzetten 
vergelijkbaar met de wensambulance 
echter wij vervoeren geen liggende 
patiënten. Dit is een taak van de 
wensambulance en dat willen we graag 
zo houden. 
De Wensauto is ook geen taxi of 
vervanger van de taxbus. Het gaat echt 
om speciale wensen ! 
 
Inmiddels hebben we de auto al enkele 
keren in kunnen zetten zoals iemand die 
vanuit een tehuis afscheid wilde nemen 
van zijn huis. 

 
Heeft u een wens of kent u iemand die we blij kunnen maken stuur dan 
uw verzoek in via het contactadres op www.nieuwelevenskracht.nl   
 

http://www.nieuwelevenskracht.nl/
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Inschrijfformulier: dagreis KBO- Zeelst 
 

Vertrekdatum: 24 mei 2018 om 8.30 uur 

Bestemming: Stad Gouda   

Aanmelden voor: 12 mei 

KBO lidnummer: 35500 ………….. en 35500 …………….. 

Naam 1 : ………………………………………………………………………………..…… 

Naam 2 : …………………………………………………………………………………...... 

Introducé  : …………………………………………………………………………………….. 

Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is: …………………………………….. 
Heeft u een Dieet? Zo ja, welk? ..................................................................... 

 
 Neemt u een rollator mee ? 

* let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
 

Prijs voor leden   € 63,00  pp * 
introducé   € 67,00  pp * 

Let op! leden hebben voorrang! 
 
In te leveren bij één van de bestuursleden of  
in de brievenbus van de kerk Blaarthemseweg 13 

 
Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig het 
bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende  
bankrekening nummer. 

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

 
Handtekening  
voor akkoord __________________ Datum  _ _  / _ _ 2018 
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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 
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