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Voorwoord van het bestuur 

 

U leest nu de zomervakantie – uitgave 
van de Rustverstoorder. 
De zomerse temperaturen waren er dit 
jaar al in mei. 
Ik ben benieuwd of dat deze maanden zo 

verder gaat. Het is wel een goed gevoel. Hoewel soms nogal 
warm. Deze maanden zijn om te genieten van de rust. Velen 
hebben minder haast, minder te doen of zijn weg. 
Ook voor onze KBO-Zeelst is het iets rustiger. Maar vele 
activiteiten gaan toch ook door; dus kom ook. Zie de 
activiteitenagenda en de kleine tijdelijke aanpassingen. 
Als belangenvereniging van senioren houden wij u graag op de 
hoogte. 
De “weetjesdag” van 3 mei is daar een voorbeeld van. Het 
informatieve en het ontspannende gaan daarbij goed samen. 
Even terugkijken gebeurt ook, zoals op de grote clubactie van de 
Rabobank en de Samen Loop voor Hoop. 
Vooruitkijkend staat de dagreis naar het Belgische Ieper op het 
reisprogramma. Een dagelijkse ceremonie na 100 jaar einde 
Eerste Wereldoorlog; een historische gebeurtenis. 
Dichterbij staat de treinreis en programma in Amsterdam voor de 
deur (inschrijving is eerder al gesloten wegens beperkte grootte 
van de groep). 
Extra aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe privacywetgeving 
die vanaf 25 mei 2018 geldt; als vereniging gaan we steeds 
vertrouwelijk met uw gegevens om. 
Veel leesgenot en een goede zomer. Lees ook de artikelen in het 
blad ONS van KBO-Brabant. 
En u komt toch ook naar de wekelijkse activiteiten; van harte 
welkom. 

Hans van Hak  
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Activiteitenkalender 2018 KBO Zeelst 

Wanneer Wat 

  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 

Schoolvakanties:   
KBO activiteiten gaan door tenzij anders vermeld! 

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. 
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 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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Dagexcursie naar Gouda op 24 mei 

Om 8.30 u. precies vertrokken we met 38 personen richting 
Gouda. Helaas was het erg bewolkt en onderweg hadden we een 
paar stevige buien. In Gameren stond de koffie en cake voor ons 
klaar en dat smaakte! 

We vervolgden onze reis en volgens onze altijd optimistische 
chauffeur Ad zou het in Gouda droog zijn. Om 11 u. stonden  
2 gidsen op ons te wachten die ons de mooiste hoekjes van de 
stad lieten zien. Ook het "handje-klap" op de kaasmarkt maakten 
we mee! Helaas 
viel er af en toe 
een buitje, maar de 
temperatuur was 
goed. Na de 
wandeling brachten 
de gidsen ons naar  
"Zoet en Zuur" 
waar een heerlijke 
lunch voor ons 
klaar stond. 

Na dit alles wachtte de St. Janskerk met zijn prachtige 
gebrandschilderde ramen. Daar liepen we dan: "oudjes" met een 
"moderne" koptelefoon van de audio-tour. Dat was leuk om te 
zien, maar vooral de ramen waren prachtig en daar ging het om. 

Daarna hadden we nog wat vrije tijd en lokten vooral de terrasjes! 
Op de afgesproken tijd was iedereen bij het prachtige stadhuis 
om gezamenlijk naar de bus te gaan, En.....toen kwam er nog 
een bleek zonnetje! 

In Terheyden genoten we van een heerlijk pannetjes-menu. Heel 
tevreden waren we om 8 uur weer terug in Veldhoven. 

Adje Pinxteren 
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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 12 juli Crème de la Crème 

Dinsdag 14 augustus De Wok 

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. 

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   

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!” 

Frans van Diessen weduwnaar van Riek Couwenberg 
Mevr. E. Tegenbosch – Senders 

Jan Walraven 

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 

Afscheid 

Elk afscheid nemen doet pijn 
Het is of een draad wordt doorgesneden 

Waarmee je vast zat aan het heden 
Waardoor je deel van een geheel mocht zijn. 

Je bleef jezelf, we leefden met elkaar 
We vonden zoveel goede dingen 

Dat worden nu herinneringen 
Die we allen in ons hart bewaar. 

Ik ben blij 
Dat ik mocht leven in jullie midden 
En ben je niet verleerd te bidden 

Bid alsjeblief dan ook nog eens voor mij. 

Het woordje "Dank"…. het zijn vier letters maar.... 
Toch kun je er veel mee zeggen; 

Ik wil er heel mijn hart in leggen….. 
God zegenen jullie met elkaar. 

(door Nel Benschop) 
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Wandelprogramma 13 juli t/m 31 aug 2018 

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

DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
Ca. 

c. 

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 

  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 

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 

17 aug
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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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Samen Loop Voor Hoop 

Maar liefst 36 leden van onze KBO hadden zich aangemeld om 
deel te nemen aan de “Samen Loop Voor Hoop” 2018 om geld in 
te zamelen voor onderzoek voor mensen die getroffen zijn door 
kanker. Op en rond de atletiekbaan van het Sondervickcollege 
waren heel veel verenigingen actief. Iedere loper had al € 15,-- 
bijgedragen en door middel van de verkoop van zakjes met 
lichtjes, activiteiten in de kraam en langs de baan werd dit bedrag 
nog aanzienlijk verhoogd. De totale opbrengst van het hele 
weekend op zondag 14.00 u was ruim € 136.000 ,-. Onze KBO 
had hieraan ruim € 1700,-- bijgedragen. Chapeau!  
Toch was niet alleen de geldelijke opbrengst belangrijk maar ook 
de onderlinge hartelijkheid, vriendschap en saamhorigheid werd 
door iedereen gewaardeerd. De sfeer was prima. 
En we geven een pluim aan iedereen die zich ingezet heeft bij de 
organisatie van dit evenement. 

Bijzondere dank voor Profinn, vastgoed en HSG, relatie -  
geschenken die de deelnemers van een KBO Shirt hebben 
voorzien en Creme de la Creme (City centrum), die de  
36 deelnemers hebben getrakteerd op appelgebak en koffie. 

Onderstaande foto is een impressie. 
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Veldhovens Jeu de Boules toernooi 

komt er weer aan! 

25 juli a.s. 9.30 uur start. 

“De Ligt”, Ligt 157 Veldhoven. 

Alle KBO en PVGE leden mogen deelnemen. 

Opgeven bij besturen tot 30 juni of in 

oranje bus in “De Ligt”. 

Kosten incl. Lunch € 10 

de afdelingen geven korting! 

Veel plezier en win een grote prijs! 
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Nieuw lid 

Mia Boogers-Keeris 

Wij hopen dat zij zich spoedig 
gaat thuis voelen bij onze 

K.B.O. Afdeling 

De vrijdagmiddagfietsclub 

Wij zijn met een groep van 
ca. 15 mensen die iedere 
vrijdagmiddag samen een 
fietstocht maken. Het is 
heel gezellig onder elkaar. 
We leggen op twee 
plaatsen aan voor een 
drankje. We starten om 
13.30 uur elke vrijdag na 
15 april en de laatste tocht 
is rond 15 oktober. Als het 
regent als we vertrekken 
dan starten we niet, maar gaan weer naar huis of naar de inloop 
bij het patronaat. We sluiten het seizoen af met een etentje voor 
eigen rekening.  

29 juli   Louis Eliëns 
 7 aug  Maria Egelmeers 

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 bezoek en wandeling Genneperhoeve 

Vrijdag 6 mei hebben we met de KBO wandelgroep 'n wandel/ excursie 
gehad bij de Genneper Hoeve in Eindhoven. 
Met 25 personen hebben we eerst 6 kilometer gewandeld in de 
prachtige, rustige en groene omgeving van de Dommel, zo mooi!! 
Hierna hebben we lekker buiten koffie gedronken om vervolgens met 
de rondleiding van Paul te beginnen. 
De Genneper Hoeve is een biologisch (zonder bestrijdingsmiddelen) 
gemengd bedrijf midden in het groen van Eindhoven. Het is een 
stadsboerderij waar het publiek alles kan bezichtigen, zoals de dieren, 
de stallen, het wroeten van de varkens in de modder, het koeien 
melken, de kaasmakerij en de eigen tuinderij. Een van onze leden 
Coby Rombouts-Schooten heeft hier tot aan haar huwelijk gewoond. 
Landgoed Gennep bezit 40 ha grond aan huis en 85 ha elders in de 
omgeving b.v. in Waalre langs de Dommel, Dommeldal bij High Tech 
Campus, en bij de Klotputten. Zomers graast het melkvee op de 
weilanden van het landgoed, in de winter geven ze hun mest af in de 
strorijke potstal, die later weer op het land wordt uitgereden. Het voer 
voor koeien, varkens en kippen, komt van het eigen bedrijf, 
zelfvoorzienend, voor zover mogelijk. 
Het vee wordt hier gefokt en door een erkende 
slager geslacht. In plastic zakjes gedaan en in 
de winkel verkocht, evenals de eieren, de 
rauwe melk, de kaas uit de kaasmakerij, 
verschillende kazen zelfs. Groenten 
gekweekt op eigen land (geen 
bestrijdingsmiddelen) zoals spinazie, 
aardappelen, asperges, groen en wit, 
aardbeien en nog veel meer zijn eveneens te 
koop. 
Er moet veel werk verzet worden. Een deel van de 
medewerkers op de boerderij heeft een specifieke zorgvraag: een 
verstandelijke handicap, een autistische of psychiatrische hulpvraag. 
Er zijn 24 werkplekken. Deze mensen helpen mee bij het verzorgen 
van het vee, in de kaasmakerij, in de winkel en bij het werk op het land. 
Samengevat: Een mooi en goed bedrijf, waar heel veel mensen, van 
binnen en buiten, veel goeds en plezier aan beleven. 
Als ik namens de KBO wandelaars mag spreken een fijne en leerzame 
ochtend. Zeker voor herhaling vatbaar!! Organisatoren bedankt!!! 
Anneke van der Aa 
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De Kring van KBO Veldhoven is op zoek naar een nieuw lid 
van de activiteitencommissie bij voorkeur iemand  

  van KBO – Zeelst. 
Na het overlijden van Mien is er bij 
de activiteitencommissie niemand 
meer vertegenwoordigd van KBO-
Zeelst. 
Gevraagd wordt iemand die mee wil 
helpen bij het organiseren van de 
toernooien zoals het jeu de boules 
het koersballen en de meerdaagse 
reis. Denkt u, daar wil ik wel een 
steentje aan bijdragen, meldt u dan 
bij een van de bestuursleden. 

U bewijst de Kring Veldhoven een grote dienst! 

Wie zijn de bezorgers van de ONS en van de 
Rustverstoorder, bezoeken de 80- en 90 jarigen en 

bezorgen de winnaars van de Lotto hun geldbedrag. 

Toos Dams Mien van Delft 

Koos van de Heuvel Annie van Acht 

Phil Nas Piet van Acht 

Henny Jacobs Henk Willems 

Wil van de Voort Martin Spiegels 

Cees van Hout Ellen Kapitein 
Rinie Schoofs 

We zeggen dank aan Rikie Willems en Annie van Laarhoven die 
jarenlang de Rustverstoorder en de ONS hebben bezorgd en in 
hun plaats zijn nu Rinie Schoofs en Cees van Hout actief. 
Bovendien een speciaal woord van dank aan Henk Willems die 
zorgt voor de verspreiding, het contact met de adverteerders en 
de donateurs.  
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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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Privacywetgeving 

U heeft wellicht al meer hierover 
gehoord: de nieuwe privacywet 
AVG = Algemene Verordening 
Gegevensbescherming die vanaf 
25 mei 2018 geldt. 
Wij als KBO, hebben een aantal 
gegevens van u vastgelegd in 
onze administratie. 
Denk hierbij onder andere aan 
naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoon, 
e-mailadres, geslacht en eventueel huwelijksdatum en uw Iban-
banknummer voor het incasseren van uw contributie en
eventueel lottodeelname.
Dit om op een goede en correcte manier met u te communiceren.
Voor deelname aan activiteiten is registratie mogelijk
Het systeem waarin deze gegevens zijn vastgelegd en worden
bijgehouden is alleen te raadplegen door de ledenadministrateur
en leden van het bestuur.
Wij verstrekken deze vertrouwelijke gegevens niet aan derden.
U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn
geregistreerd.

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke 
gegevens om en zorgen voor de noodzakelijke 
bescherming hiervan.  

Meer informatie bij bestuursleden en op onze 
website: www.kbo-zeelst.nl  

http://www.kbo-zeelst.nl/
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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 
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Jarig in juli 

  1 juli  Tea Peperkamp-Slegers 
  1 juli  Mia Blanchard-Wouterse 
  2 juli  Beb van Lieshout-van de Wetering 
  2 juli  Diny Hesemans-van de Looij 
  3 juli  Diny Mandigers-Smits 
  6 juli  Janny Rekers-Manne 
  7 juli  Door van der Vorst 
  7 juli  Frans Visser 
  8 juli  Karel van Nostrum  
  9 juli  Johan Lormans 
11 juli  Ad Verbakel 
13 juli  Liesje Akkermans-Peeters 
13 juli  Mart Snelders 
13 juli  Bep Vervest-Janszen 
14 juli  Riet Claassen-Koppen 
14 juli  Frans Krüter 
15 juli  Corry Pollemans 
15 juli  Henk Verhappen 
15 juli  Marian Vogels 
17 juli  Hubertus Gijbels 
18 juli  Jeanne Geven-Bergmans 
18 juli  Mia Tops-Vlemmix 
18 juli  Nelly Dijkstra 
19 juli  Leny Sanders-van Meer 
19 juli  Lenie Dreesen-Sleutjes 
19 juli  Ad v/d Linde 
22 juli  Marinus Tops 
22 juli  Netty Habraken-Versantvoort 
22 juli  Hanny de Bruijn 
24 juli  Lies Keller-Manné 
25 juli  Truus Flos-Thijsen 
25 juli  Frans van der Heijden 
25 juli  Dinie Sleegers-van Dooren 
26 juli  Theo Broens 
26 juli  Truus Doomen 
27 juli  Lina van Zon-v.d. Heijden 
27 juli  Ria Oostelbosch-Stoffelen 
28 juli  Koos van den Berg-Kuipers    
29 juli  Louis Eliëns   31 juli  Greet Henselmans 
30 juli  Toon Kerkhofs 31 juli  Piet van Acht    

http://www.bing.com/images/search?q=verjaardagsplaatje+kleurplaat&view=detailv2&&id=488BB9F6BD3095C633E23DFEB10BD46C97D9DE40&selectedIndex=7&ccid=3PwoDAZf&simid=608012910225851894&thid=OIP.Mdcfc280c065f411cd3100bfab2c300c0o0
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Jarig in augustus 

  1 aug  Anka van de Vondervoort-Komarowski 
  2 aug  Jeanny Coolen-van Kruijsdijk 
  4 aug  Cor Verwimp 
  5 aug  Jacob Verhagen 
  5 aug  Tiny van Herwijnen 
  5 aug  Marijke Toussaint-Verbeek 
  7 aug  Maria Egelmeers-Merks 
  7 aug  Ceciel Bakkers-Jacobs 
  8 aug  Frans Clout 
10 aug  Ellen Kapitein-van Beers 
10 aug  Jan Meeuwis 
11 aug  Frans van Stiphout 
12 aug  Pierre Bijnen 

13 aug  Franҫois Dreesen
15 aug  Riet van den Bosch-Brands 
17 aug  Wim de Greef 
17 aug  Tinus Vogels 
18 aug  Jan Tops 
20 aug  Betsie Smits-de Wit 
20 aug  Sjaan Sleddens-van Zoggel 
21 aug  Koos Wolters 
21 aug  Theo van Kruijsdijk 
22 aug  Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug  Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug   Antoon Fasen 
24 aug  Hans Sprengers 
25 aug  Mien van Delft-Dams 
28 aug  Mevr.Bataille 
28 aug  Ben Lamers 
29 aug  Koosje Verhagen-van Erp 
29 aug  Wim Baselmans 
30 aug   Henk Willems 
30 aug  Thea Verhülsdonk 
31 aug  Maria Bergmans-Coppelmans 
31 aug  Hans Boogers 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinhsHCiprVAhWDJFAKHe9dAHEQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/pin/372461831656704085/&psig=AFQjCNGJW9P2tU6-XsNbDNew98iqDc8C0w&ust=1500716403575596
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Koningsdag 2018 

In groten getale waren we bij elkaar 
gekomen om samen de verjaardag van 
koning Willem-Alexander te vieren. Na 
een welkom en het gebruikelijke 
Wilhelmus werd het woord gegeven aan 
unne van oorsprong Zilstse mens nl. Ad 
de Bont. Het was een telg uit de familie 
de Bont die vroeger in Zeelst het 
postkantoor uitbaatte.  
Hij trad op als pater Franciscus, een 
pater van de abdij van Postel, bij 
iedereen welbekend. Hij had ondeugende 

oogjes en ook zijn conference was hier en daar ondeugend. Maar 
ja als je als pater uit de school gaat klappen dan kun je veel 
verhalen. Het was een prima promotie/reclame met liedjes en 
verhalen voor en over de abdij. We hebben veel gelachen, een 
ontspannende middag 
Ook onze eigen leden lieten zich ook niet onbetuigd. Jeanne 
Hikspoors beet het spits af met haar herinneringen aan de tijd dat 
ze als bleekneusje naar een boerderij in Duitsland moest om wat 
aan te sterken. Joop van Hees droeg een gedicht voor en Riky 
van Uitregt las nog een verhaal voor en vertelde enkele moppen. 
Heel grappig! 
We werden getrakteerd op koffie met cake en een drankje en 
hapje. Al met al een gezellige middag 

Rabobank clubactie 

Dankzij onze leden die lid waren van de 
Rabobank en een stem uitgebracht hebben 
ten gunste van onze KBO hebben wij een 
bedrag ontvangen van € 838,95. 
Een heel mooi bedrag waarvoor wij de 
Rabobank heel hartelijk dank zeggen! 
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Verslag “weetjesmiddag” 3 mei in ’t Patronaat 

Ondanks de vakantie en het mooie weer was de opkomst voor de 
middag waarop 3 onderwerpen behandeld gingen worden goed. 
Ongeveer 70 mensen kwamen luisteren en kijken naar de 
onderwerpen: 

 Wijik Zeelst behandeld door Dennis van Aarle Van RSZK , de
gemeente en Lunet zorg
Wijik Zeelst bieden zorg op het moment dat de zorg nodig is.
Met één telefoontje wordt er binnen het half uur zorg
geboden.

 Waar moeten we op letten bij het pinnen bij een automaat en
betalen van rekeningen via internet, door mevrouw Howes-
Buiting van de Rabobank. D.m.v. een power point presentatie
wees zij op de gevaren die je kunt lopen als je via internet
bankiert. Er zaten veel leerzame tips bij.

 Wat doet de bijenvereniging “St Ambrosius” met de bijen maar
ook wat doen ze voor de samenleving en dan vooral voor
oudere en gehandicapte mensen. Jan Kuipers en Leo
Hendriks vertelden en lieten beelden zien van hun project in
Oerle. De bijentuin is iedere dag geopend voor een praatje en
een lekker kopje koffie! Ook lieten zij hun plannen zien voor
de toekomst.

Mevr. Howes geeft 
uitleg! 
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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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WIST U DAT 

 Er in de vakantiemaanden juli en augustus geen films worden

vertoond van Zeelst Schrijft Geschiedenis in huize Sele

 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!

 Voor de mantelzorgers:
“Samen eten, even alles vergeten” bij Route 66 op
23 augustus, kosten € 12,50.

 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 

 Voor de dinsdagen 10-17-24-31 juli en 7-14 augustus de
handwerkgroep gebruik kan maken van de recreatiezaal.

 Voor de vrijdagen 13-20-27 juli en 3-10-17 augustus de
recreatiegroep gebruik kan maken van de grote vergaderzaal.
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Dagexcursie naar Ieper (België)op 26 juli. 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de 1e Wereldoorlog ten einde 
kwam. Het leek ons een goed idee om samen in de geschiedenis 
te duiken. En waar kunnen we dat beter doen dan in Ieper .Er is 
natuurlijk heel veel over te vertellen, maar daar hebben we 
onderweg volop tijd voor. 

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

9.00 u. Vertrek bij Huize Sele. 

10.15 u. Koffie in St. Niklaas. 

Daarna rijden we richting Ieper. 
Van de vele oorlogskerkhoven die 
daar in de buurt liggen zullen we er 
ongetwijfeld enkele zien, evenals 
de restanten van de loopgraven. 
Na deze rondrit komen we in het 
centrum van Ieper. 

13.00 u. staat hier voor ons een heerlijke lunch klaar. 

Na de lunch bezoeken we het museum "In Flanders Fields" waar 
van alles over de oorlog te zien en te lezen is. Er is ook een film 
te zien, die zeer de moeite waard is. 

Als U dit museum bekeken heeft is er vrije tijd om Ieper te 
bekijken. Met een plattegrond erbij kunt U gemakkelijk de weg en 
de bezienswaardigheden bekijken. 

Om 18.00 uur staat het diner voor ons klaar in Brasserie Central 
op de Grote Markt. 
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Na het diner gaan we gezamenlijk naar de Menenpoort, waar om 
20.00 uur The Last Post wordt geblazen. Dit is al traditie vanaf 
1928 en een zeer indrukwekkend gebeuren. 

Na deze serenade staat de bus vlak bij de Menenpoort, zodat we 
daar heel snel kunnen instappen en aan de terugreis kunnen 
beginnen. 

Om ongeveer 22.30 uur zijn we dan weer in Veldhoven. 

De prijs voor deze lange dagexcursie bedraagt voor K.B.O. 
LEDEN € 65,-- Introducees betalen € 69,-- 

Contactpersoon voor deze reis is Mevr. Anneke Spiegels,  
tel.  06-51096063. Voor vragen etc. kunt U bij haar terecht. 

Inschrijven is mogelijk tot 19 juli. 
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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: 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 
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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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Inschrijfformulier: dagreis KBO- Zeelst 

Vertrekdatum: 26 juli 2018 om 9.00 uur 

Bestemming: Ieper  

Aanmelden voor: 19 juli 

KBO lidnummer: 3550. ……………….. en 3550….………….…….…..….. 

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 € 65,00  pp * 
introducé  € 69,00  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 



                                   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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