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Voorwoord van het bestuur 
Het nieuwe jaar 2019 is begonnen. Het bestuur 
wenst u allen veel geluk toe in het komende jaar. 
Nu ik dit schrijf is het Sinterklaasfeest net achter 
de rug en zijn we op weg naar het Kerstfeest, het feest van 
de vrede. In deze roerige tijd is het soms moeilijk te begrijpen dat we 
nog altijd op weg zijn naar de vrede alom.  
Als vereniging hebben we een schitterend jaar achter de rug. Veel 
geslaagde activiteiten, veel nieuwe leden, en de plannen voor  
toekomst zien er ook veelbelovend uit. Achter de schermen is al veel 
werk verzet. Toch waren er ook minder leuke dingen. Onze voorzitter 
Jan Egelmeers is teruggetreden als voorzitter en heeft aangegeven 
met de jaarvergadering uit het bestuur te willen gaan. Wij zijn Jan veel 
dank verschuldigd. Gelukkig wordt de KBO nu tijdelijk geleid door een 
prima vervanger, Mieke van Lisdonk. Zij heeft wel aangegeven dat ze 
deze rol binnen het bestuur niet wil blijven vervullen. We zijn dus 
naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

 
Dit jaar was ook het jaar waarin er activiteiten werden 
georganiseerd door een groep “jongere senioren” (de 
werkgroep educatie en cultuur!). De treinreis naar 
Amsterdam en de organisatie en uitwerking van de zeer 
geslaagde pub-quiz was in hun handen. Beide 
activiteiten zijn voor herhaling vatbaar! Een dikke pluim 
verdiend!  

 Ook werden er enkele activiteiten door de leden 
georganiseerd. Wat hebben we genoten van het bezoek aan de 
Genneperparken en de wandeling door de Vessemse bossen.  
 
Wat óók op de rol staat en wat nu bewaarheid wordt, is de aanleg van 
nog twee jeu-de-boules banen. Jos van Delft samen met Harrie 
Bakkers hebben hier hun tanden ingezet. Ze hebben niet losgelaten tot 
de toestemming gegeven was. Binnenkort wordt met de aanleg 
begonnen. 
Naast gezellige (heel belangrijk) staan er ook wat serieuze 
onderwerpen op het programma. In maart komt er een themamiddag 
over het levenseinde. Een middag die vanuit KBO Brabant samen met 
mensen uit de praktijk wordt voorbereid. U kunt hierover al lezen in het 
middelste blad van deze Rustverstoorder. Al met al wordt er een 
interessant programma voorbereid.   Corry Coolegem 
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Activiteitenkalender  2019 KBO Zeelst 
 

Wanneer Wat 

10 januari Nieuwjaarsreceptie 
15 tot 20 januari Seniorenexpo in Koningshof 

21 februari Excursie Kringloop 

14 maart Themamiddag (levenseinde) 

21 maart  Jaarvergadering 

4 april Dagreis Ridderkerk/Rotterdam 

18 april Openbare rep. Joh. Passion 

25 april Koningsdag 

8 mei Stadswandeling 

6 juni Dagreis Veere/Middelburg 

20 juni Muziek/Voordracht 

25 juli Dagreis Broekhuizen 

3 oktober Dagreis Leerdam/Linge 
19 oktober Boswandeling  

21 november Bijeenkomst nieuwe leden 

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

Schoolvakanties: 
 
Carnavalsvakantie: 3 t/m 10 maart 
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 
Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 
Herfstvakantie: 12 oktober t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 
 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud  

 
KBO activiteiten gaan door tenzij anders vermeld! 
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Website 

Op onze website staat heel veel informatie als 
aanvulling van de Rustverstoorder. 
Het gaat meestal over actuele onderwerpen. 
Ook staan de eerdere uitgaven van de 

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

Vaste activiteiten: 
• Koersbal op maandagmiddag v.a. 13.45 tot 16.00 uur in

• ‘t Patronaat o.l.v. Geert en Jan.

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

• Fietsen op vrijdagmiddag, start weer op 12 april 2019 tot half
oktober. Vertrek om half 2 vanaf de H. Willibrorduskerk.

• Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10.00 uur.

• Gezellig samenzijn in ‘t Patronaat op vrijdagmiddag.

• Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 uur in ‘t Patronaat
met zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken !!

Rijbewijskeuringen met uw KBO-ledenpas! 

Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260  

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

Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u. of 
Medex medische diensten, Nieuwe Waalreseweg 69,  
Aalst-Waalre, afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau 
tel. 085-4883616 rijbewijskeuringen. 
U kunt ook zelf een datum reserveren bij: 
www.goedkopekeuringen.nl  

Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

http://www.kbo-zeelst.nl/
http://www.goedkopekeuringen.nl/
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Samen uit eten € 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 17.30 uur. 
dinsdag 15 januari Route 66 
donderdag 14 februari Crème de la Crème 
dinsdag 12 maart De Wok 
donderdag 11 april De Kers 
dinsdag 14 mei Route 66 

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 
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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!” 

Betsie Smits-de Wit wed. van Jan Smits 
Sjan Sneijders-Roosen wed. van Jo Sneijders 

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 

Vrijwilligersdag op 30 november 

Om de vrijwilligers van de KBO te bedanken voor hun inzet 
waren zij uitgenodigd voor een heerlijke lunch bij ’t Dorpsgenot’ in 
Oerle. We werden uitstekend bediend 
door de mensen van Severinus die hun 
uiterste best deden.  
Na de lunch was er een rondleiding bij 
de geitjes en werd uitgelegd hoe het 
bedrijf van het “Geitenboerke” gerund 
wordt. We kregen veel dingen te horen 
die we nog niet wisten. Naast de 
bedrijfsvoering is het ook een 
werkgelegenheidsproject voor 
verslaafden. Ook veel vrijwilligers 
vinden hier hun plekje. 
Het was voor ons allemaal een 
geslaagd uitstapje!  
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De Eerste KBO- PUB Quiz van Zeelst 

Enkele leden van de KBO-Zeelst twijfelden aan de nog 
aanwezige voorraad en kwaliteit van hun hersencellen. 

Zij wilden deze wel eens vergelijken met de grijze massa van 
andere leden. Daarvoor hebben zij een PUB QUIZ georganiseerd 
en konden de KBO-leden van Zeelst zich aanmelden via het 
aanmeldingsformulier in de Rustverstoorder. Op 16 november 
heeft deze quiz plaats gevonden in ‘t Patronaat. In totaal waren 
er negen groepen van zes personen die tegen elkaar ten strijde 
trokken. Elke groep had een ludieke naam bedacht, met name: 
Kolinda, Sextet, Zilster bastards, de Buitenbeentjes, Kei hèndig, 
Van alles wà, Geen idee, de Bedweters 
en de Pubers. 
De opdrachten en vragen hadden 
betrekking op allerlei gebieden, voor 
elck wat wils zodat de niet originele 
Zilsternaren ook de hoofdprijs konden 
winnen. Het geheugen van de 
deelnemers werd danig op de proef 
gesteld en je hoorde het dan ook aan 
alle kanten onder de hersenpannen 
kraken. Maar onze alom bekende 
spreekstalmeester Grard wist op zijn 
gezellige en luchtige manier er de moed in te houden. Volgens 
hem was het allemaal kèi gemakkelijk en stelde het niets voor.  
Na iedere opdracht werden de antwoorden gecontroleerd, de 
punten per groep bekend gemaakt en opgeteld bij de punten van 
vorige rondes. Dit hield de spanning er echt in. Na iedere ronde 
wist elke groep hoe hij er voor stond, gestegen of gezakt op de 
ranglijst. Aan het einde van de avond bleken de Zilster bastards 
nipt gewonnen te hebben en konden zij hun gewonnen bekers 
mee naar huis sjouwen.  
Namens de deelnemers willen wij Kees van Hout, Mieke en Rein 
van Lisdonk en Grard Snelders hartelijk danken voor de 
voortreffelijke organisatie van deze gezellige en uitdagende 
avond. Zeker voor herhaling vatbaar! 

Henk en Elly van Sonsbeek 
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Wandelprogramma t/m 8 mrt 2019 

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

Datum Startlocatie Pauze-adres KM 
Ca. 

c. 

11 jan Oirschot, Lopenseweg 10 Lennisheuvel café 
 “Mijnheer Klaver” 

11 
Ad 

18 jan Weijerseweg 2 
Veldhoven 

Gemeenschapshuis 
“De Boogerd” 

11 
Harry 

25 jan Valkenswaard  “Achelse 
Kluis” 

Soerendonk  
Partycentr. “Antoine” 

16 Matthie 

  1 febr Zandoerle   
’t Geitenboerke 

Zandoerle  
’t Geitenboerke 

6 of 
11 Ad 

  8 febr Eindhoven Heezerweg 
(hoek Kanunniksven) 

Geldrop Café 
“Herberg Hoog 
Geldrop” 

11 
Martien
. 

15 febr De ZOO Oerle Gemeenschapshuis 
“De Rosdoek” 

11 
Harry 

22 febr Klompenmuseum Best 
(parking in omgeving) 

Boskant Cafe “de 
Vriendschap” 

11 
Henk 

  1 mrt Tuincentrum 
“Coppelmans” aan weg 
Valkenswaard – Waalre 

Tuincentrum 
“Coppelmans” 

6 of 
12 Matthie 

  8 mrt “de Kegel” 
Oude Grintweg 69 
Oirschot 

“:t Stroom” 
Oirschot 

11 
Ad 

Nieuwe leden 

Wiel Berden 
Gerry Berden-Machura 
Frans Hoppers 
Joke Schuurman 

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

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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Kerstviering op 21 december 

Buiten was het erg donker en nat! Binnen was het behaaglijk. De 
kerstviering dit jaar was in een ander jasje gestoken. De 

Eucharistieviering samen 
met Nieuwe Levenskracht 
en de Zonnebloem was 
losgekoppeld van de viering 
die de KBO elk jaar 
organiseert. Een goede 
keuze zo is gebleken. Om 
kwart over elf zou de zaal 
open gaan maar gezien de 

weersomstandigheden gingen de deuren ook voor de eerste bezoekers 
al vroeger open. De zaal was om half twaalf al aardig gevuld en 
iedereen had een plaatsje bemachtigd. We begonnen met een verhaal, 
een gedicht en het samen zingen van enkele kerstliederen. Ted 
Willemsen zorgde voor de begeleiding. Hierna volgde een overvloedige 
lunch die door de mensen van St.Joris geserveerd werd. Soep met 
allerlei soorten brood en beleg. Om kwart voor twee opende het 
muziekgezelschap “’t Is aalt wa” hun optreden met een stemmig 
kerstlied. De muziek werd afgewisseld met een aantal komische 
grappen die de nodige hilariteit opriepen. Er viel veel te lachen. De 
dames zongen mooi, vaak zelfgemaakte teksten op bestaande 
liederen. Heel sfeervol. We genoten volop. 
In de pauze, werden we getrakteerd op 
een hapje en een drankje. Er werden 
loten verkocht voor de door het bestuur 
en leden verzamelde cadeautjes, een 
tafel vol!. Ook waren er enkele, door de 
leden zelfgemaakte of geschonken 
cadeautjes bij, wat erg op prijs werd 
gesteld. Ook onze begunstigers hadden 
heel wat bijgedragen. 
Na de pauze gingen de dames van 
” ‘t Is aalt wa” weer verder! Enkele bekende melodieën werden door de 
leden zachtjes meegezongen. De stemming zat er goed in! 
We namen afscheid van de dames met een daverend applaus en toen 
begon de loterij. Met behulp van enkele vlugge assistenten verliep deze 
snel en ordelijk .Alle aanwezigen werden bedankt en iedereen ging 
voldaan huiswaarts. Het was een zeer geslaagde middag!  
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Hoog bezoek!!!! 

Alaaf……Alaaf….. 

Op vrijdag 22 februari 
brengt Prins Televisiekus 
en gevolg een bezoek aan 
alle 50+ers van Veldhoven 
in Ontmoetingscentrum de 
Ligt.  
Het Carnavalsfeest wordt 
georganiseerd door de 
Plekkers, vrijwilligers en de 
KBO. 

Er treden veel artiesten op! 
De toegang is gratis! 

U wordt getrakteerd op koffie en een hapje. Er is een gratis loterij. 
Er zijn ook prachtige prijzen, ook voor degene die het mooist 
verkleed is. 
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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 of 

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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Boelers doen het met ballen 

Echte boelers kunnen pas echt spelen op echte 
boelbanen. Maar ons zeer betrouwbaar 
bestuurslid Jos van Delft heeft laten weten dat in 
2019 wij, zo’n 24 dames en heren, niet meer op 
slechts twee echte banen en op twee 
knollenvelden hoeven te spelen. Het is op de 

knollenbanen steeds weer een verrassing hoe de bal wegspringt of in 
welke kuil of goot de bal stil komt te liggen. Het gooien op een klein 
balletje, ook wel boetje genoemd, op ongeveer 30 centimeter van de 
kant (afhankelijk van de discussie over de schoenmaat), heeft tot 
gevolg dat veel ballen en niet de werpers zelf, in de goot belanden.  
Momenteel spelen de dames en heren gescheiden. Vóór de pauze 
spelen de dames op de echte banen en de heren op de knollenvelden, 
na de pauze omgekeerd. De banen zijn te ver van elkaar gescheiden. 
Hierdoor is er zelfs tijdens de pauze in de aula een scheiding tussen de 
dames en heren ontstaan. Samen buurten en tegen elkaar spelen is er 
niet meer bij. Een ander nadeel voor de dames is dat de dames niets 
kunnen leren van de heren(!). Ik stel daarom voor dat wij af en toe 
gemengd dubbel gaan spelen of heren tegen dames. Harry Bakkers, 
onze opperbaanverzorger, harker, veger, maaier en indeler is hier het 
best voor geschikt. Hij steekt met kop en schouders boven de rest uit. 
Het blijft een gezond en leuk spèlleke, waarbij alle spieren gebruikt 
moeten worden. Het is toch prachtig als je Louis Eliëns met zijn 90 
jaren nog met een noodgang achter zijn bal aan ziet sprinten. En als 
door regen of sneeuw het boelen niet door kan gaan dan kunnen wij op 
de tijd van het boelen een bakje leut drinken en al of niet verstandige of 
slappe klets verkopen in de aula van Sele. 
Ook wordt er nogal wat gediscussieerd over welke bal het dichtst bij het 
boetje ligt. En dat gaat tot op de millimeter. Maar ja, wij worden ouder, 
beginnen meer te bibberen en onscherper te zien waardoor de 
discussie niet van de lucht is welke bal ligt. De voortschrijding der 
techniek heeft inmiddels drones in de handel gebracht. Door onder zo’n 
drone een lasermeetapparaatje te hangen kan dit voor ons aangeven 
welke bal ligt. Dan hoeven we elkaars gezucht, gekuch en gekraak van 
knoken bij het meten en opnieuw meten niet meer aan te horen. Maar 
we blijven er wel fit en lenig van. Het blijft een gezellig spèlleke, met 
alle vrijheid van al of niet komen of slechts een halve wedstrijd te 
spelen. 

Henk van Sonsbeek 
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Excursie naar 
 “Kringloop De Kempen” 

Op 21 februari om 14.00 uur worden we in de 
Kringloopwinkel op de Run 5415, 5504 DG in 
Veldhoven welkom geheten. Velen van jullie 
zullen de Kringloopwinkel kennen omdat je 
daar overbodige meubels, kleding, 
serviesgoed, speelgoed e.d. kunt brengen. Deze spulletjes 
worden dan nagekeken en voor hergebruik in de Kringloopwinkel 
te koop aangeboden. Tijdens de excursie zal duidelijk worden dat 
Kringloop De Kempen méér doet dan enkel het verkopen van 
tweedehands artikelen. In een inleiding zal worden aangegeven 
dat Kringloop De Kempen naast de winkel in Veldhoven ook in 
Waalre en Bergeijk kringloopwinkels beheert en allerlei diensten 
verzorgt. Ze biedt sociale werkgelegenheid en er werken veel 
vrijwilligers. Tijdens de rondleiding door de Veldhovense 
kringloopwinkel mogen we een kijkje nemen voor én achter de 
schermen. 
Er kan slechts een beperkt aantal KBO leden deelnemen aan 
deze excursie dus schrijft U snel in. Het inschrijfformulier vindt U 
op blz. 29 in deze Rustverstoorder. 

Werkgroep educatieve en culturele activiteiten 
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“In gesprek over het levenseinde” 

Praten over het levenseinde… veel mensen 
vinden het eng.  
Toch is het wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het 
maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder 
bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. 
Daarom biedt KBO ZEELST een lezing over dit onderwerp aan. 

Maatschappelijke discussie 
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, 
staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u 
dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak 
is? Over het onderwerp” levenseinde” is zoveel meer te weten 
dan dat alleen dat, wat er 
regelmatig in de publiciteit 
komt. 

Op een laagdrempelige 
manier komen de volgende 
onderwerpen in vogelvlucht 
aan bod: 

• Het gewone sterven

• Medische zorg die het
moment van sterven kan beïnvloeden (zoals niet
behandelen/stoppen)

• Palliatieve sedatie

• Euthanasie en hulp bij zelfdoding

• Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen
doodgaan?

• Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament)

• Uitvaart en afscheid nemen

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden 
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Als u over deze zaken goed geïnformeerd bent, geeft dat rust. 
Daarom biedt KBO ZEELST haar leden deze lezing aan, waarbij 
er volop gelegenheid is tot het stellen van vragen. 

Wanneer?    Datum:  14 maart 2019 
  Tijd:     14.00 uur 

Waar?   Locatie: ’t Patronaat 
    Blaarthemseweg 18 

Nadere informatie: 
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via  
secretaris@kbo-zeelst.nl of 06-51108056  of  
miekevanlisdonk@hotmail.com  of 040-2539663 

Inschrijfformulier achter in het boekje op blz. 29 

Wist u dat….. 

• De eerste trekking van de lotto van het nieuwe jaar is weer
achter de rug en de eerste winnaar heeft zijn prijs al
ontvangen. Voor de mensen die nog geen lid zijn van de lotto
hebben we een inschrijfformulier achter in het boekje
geplaatst zodat u zo snel mogelijk mee kunt spelen! Heeft u
het hele jaar geen prijs dan krijgt u het einde van het jaar een
doosje bonbons.

• Deze maand de contributie van de KBO (25 euro) van uw
rekening wordt afgeschreven. Het geld van de lotto wordt
deze maand ook afgeschreven.

• Het voor ons makkelijk is, als u zelf geen email-adres heeft,
dat wij dan misschien gebruik kunnen maken van het email-
adres van een van uw kinderen zodat wij altijd dringende
informatie door kunnen geven.

• Zoals het er nu naar uitziet in 2019 begonnen kan worden met
de aanleg van 2 nieuwe jeu-de-boules banen.

• Op 21 maart de jaarvergadering gehouden wordt .Noteer

deze datum vast in uw agenda.

mailto:secretaris@kbo-zeelst.nl
mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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Uitslag woordzoeker Rustverstoorder nov./dec.2018 

De uitslag van de puzzel was: “Gepofte kastanjes”. 
Deze keer waren er 16 deelnemers en 
de winnaar is…….. 
Koos van de Berg-Kuipers 
Hoogepat 46 

De prijs, een doos bonbons,  is 
inmiddels bij haar  thuisbezorgd. 
Iedereen die de moeite genomen heeft de puzzel op te 
lossen…heel hartelijk dank!   
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Jarig in januari 
  1 jan. Mevr. Feijen 
  1 jan. Joe Howes 
  2 jan. Joke Blakenburg-de Boer 
  5 jan. Ad Cuylits 
  5 jan. Riek Kox-Menting 
  6 jan. Jet de Roo-Tutelaars 
  7 jan. Marlies Peters-Filot 
  8 jan. Nelly Scheepers-van Gerwen 
10 jan. Wil Egelmeers  
10 jan. Mien Bolwerk-Cuylits 
11 jan. An de Greef 
11 jan. Ina Kuijpers-Teunissen 
11 jan. Jo van den Tillaar 
11 jan. Ria Raymakers 
11 jan. Nic Schouteten 
14 jan. Nell Geboers-van der Burgt 
17 jan. Mien van Laarhoven-Coppelmans 
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. Frans Hoppers 
22 jan. Jos Toussaint 
23 jan. Jet Tops-Schats 
24 jan. Mieke Looijmans-Simmer 
26 jan. Wiel Berden 
27 jan. Hilde Beek-van Sterken 
28 jan. Jo Kerkhofs 
30 jan. Bertha van Gemert-van Rooy 
30 jan. Joop Heller  
31 jan. Janny Jansen 
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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. Irene Smulders 
  4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde 
  6 febr. Lies Kok-van Gerwen 
  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 
12 febr. Netty Bakker-van Duppen 
13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker 
13 febr. Luus van Deursen 
13 febr. Carin Crijnen 
14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix 
14 febr. Ed Constancia 
15 febr. N.van der Zande-Senders 
15 febr. Elly van den Boomen 
16 febr. Gerard van Lith 
17 febr. Marianne Spreuwel-van Burgers 
18 febr. Anny Castelijns-Castelijns 
19 febr. Stans Bijnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
21 febr. Geert Rombouts 
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 
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25 febr. Andrea Dresen-Pennings 
26 febr. Marianne Walraven-Denkers 
26 febr. Marij van Zoggel-van der Loo 
27 febr. Jan van Zoggel 
27 febr. José van de Moesdijk-Schreuder 
28 febr. Harrie Verberne 

  2 jan.  Joke Blakenburg 
28 jan.  Jo Kerkhofs 
  1 febr. Jo Borgers-Kapiteins 

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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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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Museum 't Oude Slot 

Zin in een middagje nostalgie? 
Kom dan luisteren naar Lenny Kuhr op 
zondag 24 feb.om 15 u. 

Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar!  

Tickets voor dit bijzondere concert zijn nu verkrijgbaar via 
secretariaat@museumoudeslot.nl 

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% 

mailto:secretariaat@museumoudeslot.nl


24 

Ziekenbezoek 

Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan 
kunt u contact opnemen met Tonny.  
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed wordt 
namens ons allen. 
Tonny Schouteten tel: 040-2534786  

Wegens drukke werkzaamheden is Phil Nas 
gestopt met het ziekenbezoek. Phil bedankt! 

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

Corry Pollemans State 2 tel: 2549623 of 
Huub Bukkems Otter 3 tel: 2549047 
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Belastinginvuller voor senioren, Iets voor u? 

Voor veel senioren is het invullen van de jaarlijkse aangifte een 
groot probleem. Daarom hebben de gezamenlijke 
ouderenbonden een belastingservice in het leven geroepen 
volgens het principe voor ouderen door ouderen. Dat hiermee in 
een behoefte wordt voorzien blijkt wel. Jaarlijks helpen vrijwillige 
belastinginvullers Brabantse senioren in de hele provincie met 
maar liefst 20.000 aangiften. Het is leuk werk. U ontmoet 
mensen. De dienstverlening is zeer concreet en veel mensen 
wordt in weinig tijd een grote dienst bewezen. Een groot deel van 
de belastinginvullers doet dit vrijwilligerswerk al meer dan tien 
jaar.  
Om deze dienstverlening op peil te houden, is het belangrijk dat 
het team op sterkte blijft. Er is daarom steeds plaats voor nieuwe 
vrijwilligers. Misschien is dit werk ook iets voor u. Als u ervaring 
heeft met invullen van belastingpapieren, of u bent administratief 
goed onderlegd, overweeg dan om belastinginvuller te worden. 
Wij bieden u een interessante tijdsbesteding en een gratis 
opleiding als belastinginvuller.  

Wat zijn de voorwaarden? 

• u heeft ervaring met het invullen van belastingaangiftes en
enige kennis van de Wet Inkomstenbelasting;

• u heeft kennis van de zorg- en de huurtoeslag of wilt dit leren;

• u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied;

• u heeft ervaring met het werken met computers, bent in het
bezit van een e-mailadres, computer en internetaansluiting;

• u bent bereid om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse
opleidingsdag voor belastinginvullers te volgen;

• u bent in ieder geval beschikbaar in de aangifteperiode die
loopt van februari tot mei.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op 
met Huub Bukkems, telefoon 040-2549047  
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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 
zaterdagavond of zondagmorgen controleren 
twee personen, Geert en Henk via internet, Google, YouTube, 
welk getal als zesde is getrokken. Dat getal krijgt de prijs. 
Let op!!! De laatste zaterdag van de maand zijn er twee 
trekkingen achter elkaar! Het winnende getal is dan het zesde 
getal van de eerste trekking. 

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_______________________  Email: 

Ik speel graag mee met het/de nummer(s) /____ /____ /____ / 

Ik betaal ___ x €24,00 = € ____ ,00 p/j  

MACHTIGING:  
Bij deze machtig ik KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging 
om van mijn bankrekening af te mogen schrijven de 
jaarlijkse lottobijdrage zoals die door mij is aangegeven. 

Inlichtingen voor deelname Geert Coppelmans, tel. 2534063 
en         Henk Willems, tel: 2539108 

Datum ____---____2019   Handtekening voor akkoord 
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Inschrijfformulier KBO 
Themamiddag Levenseinde 

Donderdag 14 maart 14.00 uur ’t Patronaat. 

KBO Lidnummer: 3550 . . . .  en 3550 . . . . 

Naam 1: …………………………………………………. 

Naam 2: …………………………………………………. 

E mail adres: ……………………………………………. 

Opgeven voor 1 maart in de brievenbus bij de kerk of bij een 
van de bestuursleden. 
U kunt ook inschrijven via e-mail: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl 

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

INSCHRIJFFORMULIER 
EXCURSIE KRINGLOOPWINKEL VELDHOVEN 

op donderdag 21 februari 14.00 uur 

1. Naam:………………………………………………..

2. Naam:………………………………………………..

Telefoon: .......................... Datum:............................

Email-adres:…………………………………………… 

Aanmelden via deze strook voor 1 februari en in te leveren in 
de brievenbus bij de kerk of bij een van de bestuursleden. 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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Wilt u ook samen bewegen? 
Een groepsles om fit te blijven met leeftijdgenoten 

Vindt u het ook leuk om te bewegen? Ook op zoek naar een 
leuke manier om in beweging te komen en te blijven? Maar hebt 
u wel een duwtje in de rug nodig om het vol te houden? Kies dan
een groepsles. Samen sporten en bewegen motiveert. Onder
leiding van een RSZK trainer.
Of het nu gaat om fitheid verbeteren of behouden, gezelligheid,
contact of even lekker bezig zijn met anderen, met een
beweegmaatje of een beweeggroep. Je houdt het daardoor ook
langer vol.

Kom en blijf in beweging! 

Maandag van 14.30 tot 15.15 uur  
Grote zaal Sele – 1e maand gratis 
Kosten € 38,40 per half jaar 

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

Op de website van de KBO-Zeelst onder 
het kopje ”foto’s” zijn films te zien, die 
Martien Spiegels heeft gemaakt . Zo staat 
er nu de film van “Zesdaagse reis” van de 
kring en de reis naar de Hoekse Waard op. 
Het is zeker de moeite waard om die te 

bekijken! Misschien komt u uzelf nog tegen! 
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Uitnodiging 

Het Ensemble Parelmoer bestaat 21 jaar.  
Op 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur geeft het 
Ensemble een concert in de Muziekschool 
Art4U, Bossebaan 60 in Veldhoven. 

Medewerking verleden het  “Trommel- en 
Fluiterkorps Heide” uit Swalmen.  
Het repertoire bestaat uit licht klassiek tot hedendaagse muziek. 
U bent van harte welkom! 

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. 
tel: 040 2541922. 



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

   
Autohandel Scheffers.nl 

Bakkerij Moeskops 
Cafetaria Zilst 

Cor Vorstenbosch Zuivelhandel 
 De Malle Goedzak 

De Spar Supermarkt 
De Waterslaper slaapkamerspeciaalzaak 

 De Wit verzekering 
De Wok Chinees Oriëntaals restaurant 

Eethuis Zeelst 
 Glance & Vision buitenreclame 

HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 

Manders Tegelwerken 
Restaurant Jan’s Polder 

Tat2Tal tattoo 
Tielemans Banden 

Tuincentrum Groenrijk 
Restaurant Amigo BBQ 

Zilster Pub 
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