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Voorwoord van het bestuur 

Nu ik dit voorwoord schrijf heb ik nog maar net 
de kerstspullen naar de zolder gebracht. We zijn 
al een tijdje begonnen met de voorbereidingen 
voor het komende jaar 2018. Zoals de 
activiteitenkalender laat zien een jaar vol 
activiteiten en plannen.  

In het begin van dit jaar hebben zich al 9 nieuwe leden gemeld. Willen we 
een bloeiende vereniging blijven dan is aanwas noodzakelijk. We moeten 
ons oog gericht houden op de toekomst. Vandaar dat we ook blij zijn met 
enkele nieuwe initiatieven die een groepje “jongere” senioren hebben 
uitgewerkt. Dat neemt niet weg dat we, ook al zijn we wat ouder, niet 
mogen deelnemen. Integendeel….”hoe meer zielen hoe meer vreugd” enz. 
Wat staat er zoal op het programma? In deze Rustverstoorder kunt u de 
verschillende initiatieven lezen.  

 Extra aandacht verdient de jaarlijkse ledenvergadering waar we naast
het serieuze gedeelte ook nog kunnen genieten van een van onze
leden die erg goed op de hoogte is van “het oude boerenleven”.

Onze wens dat er meer activiteiten door leden worden georganiseerd of 
bedacht wordt gelukkig ook gehonoreerd. 

 We kunnen in mei mee met een wandeling bij de Genneper hoeve met
een bezoek aan de biologische boerderij.

 Ook aan “Samen loop voor Hoop” wordt deelgenomen. U kunt zich
daarvoor nog aanmelden op de twee genoemde telefoonnummers

 In juli kunt u met de trein mee naar Amsterdam.
Op sociaal gebied hebben we als vereniging ook een taak

 Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingformulier of iemand die u
kan helpen bij de gesprekken met de gemeente dan kunt u terecht bij
een door de KBO aangestelde mensen.

 Ook wordt erop 3 mei een middag georganiseerd voor enkele actuele
onderwerpen. Aan de orde komt o.a. Planloze Zorg een proefproject dat
in Zeelst is gestart.

 De opfriscursus rijvaardigheid 50+ is zeker van belang. Wij kunnen
deze cursus voor iedereen aanbevelen (pag. 17).

Kortom de Rustverstoorder is deze maand extra dik om alle activiteiten onder 
uw aandacht te brengen. 
Rest ons nog u allen een fijn Paasfeest te wensen, met extra mooi weer!  

Corry Coolegem 
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Activiteitenkalender 2018 KBO Zeelst 

Wanneer Wat 

 11 maart  Pub Quiz in  Zeelst 

15 maart Jaarvergadering 

22 maart Koersbaltoernooi 

26 maart Concert Matthäus Passion 
 in Luijksgestel 

29 maart Halve dagreis naar Melderslo 

26 april Koningsdag 

  3 mei Informatiebijeenkomst 

  4 mei Wandeling en rondleiding 
Genneperhoeve 

24 mei Dagreis naar Gouda 

  2 en 3 juni Samen Loop voor Hoop 

21 juni Muziek/Voordrachtmiddag 

  7 juli Uitstapje Amsterdam 

26 juli Zomerexcursie naar Ieper(B) 

  3 t/m 7 september Meerdaagse reis 

13 oktober Boswandeling 

11 oktober Dagreis naar Hoeksche Waard 

25 oktober Themamiddag 

22 november Bijeenkomst nieuwe leden 

30 november Vrijwilligers dag 

20 december Kerstviering 

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

Vakanties: 

Pasen 1 april 
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 
Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 
Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 

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

Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 15 maart 2018, 14.00 uur in het 
Patronaat. 

AGENDA: 

 Opening.

 Mededelingen.

 Vaststellen van de agenda.

 Vaststellen verslag van de jaarvergadering van 16 maart 2017

 Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, uitgave juni/juli
2017 en ook in die van maart/april 2018

 Jaarverslag van de secretaris.

 Financieel jaarverslag van de penningmeester.

 Verslag van de kascontrolecommissie.

 Benoemen van de kascontrolecommissie 2018

 De commissie 2018 bestaat uit dhr. Van Hees en dhr. Snelders.
Aftredend en niet herkiesbaar is dhr Snelders. Kandidaten voor
deze plaats kunnen zich op de vergadering melden.

 Verkiezing bestuursleden.
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 Aftredend en herkiesbaar is: Kees van der Aa.
Jos Toussaint treedt terug als bestuurslid.
Jan Egelmeers treedt terug als voorzitter maar blijft bestuurslid.

 Statuten en Reglement stellen leden in de gelegenheid zich
kandidaat te (laten) stellen. De kandidaatstelling geschiedt
schriftelijk, gesteund door tenminste vijf leden en vergezeld van
een schriftelijke bereidverklaring, uiterlijk tien dagen voor de
vergadering.

 Vooruitblik 2018

 Rondvraag.

 Sluiting.

Evenals vorige jaren zal minder tijd en aandacht besteed worden aan 
de formaliteiten en wordt de vergadering op hoofdlijnen gepresenteerd, 
zodat meer tijd resteert voor gezelligheid en een voordracht. 
In 2018 bestaat onze KBO 65 jaar. Dat zullen we dit jaar niet uitgebreid 
vieren; daarom zullen we tijdens de Algemene Vergadering hieraan 
aandacht besteden. We hebben Grard Snelders bereid gevonden om 
na de pauze ons te onderhouden over het rijke en mooie boerenleven 
in de Omgeving van Zeelst in de vijftiger en zestiger jaren. 
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat ons 
weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons daarin.  

 Kees van der Aa, secretaris 

Verslag Jaarvergadering 2017 

Jaarvergadering 2017 16 maart 2017 Patronaat 14.00 uur 

Aanwezig: Mieke van Lisdonk Jan Egelmeers 

Corry Coolegem Jos van Delft Jos Toussaint 

Kees van der Aa 68 leden 

Afwezig: Mien van Grinsven 

 Opening
Om 14.00 uur opent de voorzitter met een hartelijk welkom voor de
aanwezigen de vergadering en maakt melding van 10 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. Met name wordt
genoemd Mien van Grinsven, vicevoorzitter van onze KBO, die wegens
ernstige ziekte niet aanwezig kan zijn op deze vergadering. Vervolgens
gaat hij over tot het memoreren van de ons ontvallen leden van het
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afgelopen jaar (17-3-2016 t/m 16-3-2017) en verzoekt de vergadering 
om een minuut stilte ter nagedachtenis. 

 Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat na de pauze cliëntondersteuner Corry
Pollemans een korte inleiding houdt over haar rol als
cliëntondersteuner en dat daarna een film zal worden vertoond over
een aantal activiteiten van onze KBO. Tevens deelt hij mede dat het
bestuur een webbeheerder voor onze website heeft gevonden:
Marieke Toussaint.

 Vaststellen van de agenda
De vergadering heeft geen voorstellen tot wijziging.

 Vaststellen verslag van de jaarvergadering van 15 maart 2016
Er zijn vanuit de vergaderingen geen opmerkingen. Het verslag wordt
met dank aan de (waarnemend)secretaris ongewijzigd vastgesteld.

 Jaarverslag van de secretaris
Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over
hetgeen in 2016 zich binnen onze afdeling heeft afgespeeld.

 Financieel jaarverslag van de penningmeester.
Op soortgelijke wijze geeft de penningmeester een overzicht van de
inkomsten, uitgaven en resultaat, geclusterd in rubrieken en middels
staafdiagrammen duidelijk weergegeven.
Het resultaat over 2016 bedraagt € 285 positief. De vergadering laat
blijken tevreden te zijn met de presentatie en de resultaten.

 Verslag van de kascontrolecommissie.
Hans van Eertwegh legt namens de commissie de verklaring af dat de
boekhouding conform de regelgeving gecontroleerd is en in orde
bevonden. Hij 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.

 Benoemen van de kascontrolecommissie 2017.
Aftredend en reglementair niet herkiesbaar is Hans van Eertwegh.
Grard Snelders blijft lid van de commissie.  Joop van Hees stelt zich
beschikbaar en de vergadering kiest hem tot lid van de commissie.
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 Verkiezing bestuursleden.

 Aftredend en niet herkiesbaar is Mien van Grinsven. Mien is altijd
een bindende kracht geweest in onze KBO. In 2015 heeft Mien een
koninklijke onderscheiding gekregen voor al haar vrije
tijdswerkzaamheden en in 2016 heeft ze een speciale speld
gekregen van KBO Brabant. De voorzitter stelt de vergadering voor
haar nu te benoemen tot erelid. De aanwezigen gaan met een
daverend applaus akkoord. Nog vandaag zal haar de oorkonde van
het erelidmaatschap worden overhandigd.

 Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Egelmeers, Corry Coolegem,
Jos van Delft en Jos Toussaint. Het bestuur stelt, zonder tegen
kandidatuur, de vergadering voor tot herbenoeming over te gaan.
De vergadering gaat hiermede akkoord.
De voorzitter deelt de vergadering mede, dat met ingang van
17 maart Hans van Hak zal toetreden tot het bestuur in de functie
van penningmeester. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 Vooruitblik 2017.
De voorzitter geeft in het kort een vooruitblik over het jaar 2017. Hij
doet dit aan de hand van het activiteitenprogramma zoals dat in de
Rustverstoorder staat vermeld.

 Rondvraag.

 De Heer van Trier stelt een vraag of het bestuur rekening houdt
met dalende pensioenuitkeringen bij de vaststelling van tarieven
voor contributie en activiteiten. Mieke van Lisdonk geeft hierop
namens het bestuur antwoord: Binnen de gemeente bestaat een
regeling “meedoen” voor de minima (120% van hoogte
bijstandsuitkering) aan de actieve samenleving. Het bestuur zal in
de Rustverstoorder van de KBO hierover nader rapporteren.

 Nic Schouteten vindt de binnenzijde van het kaft van de
Rustverstoorder onduidelijk. Corry Coolegem vertelt dat dat
inmiddels is gecorrigeerd.

 Henk Willems (coördinator bezorging ONS en Rustverstoorder)
vraagt waarom een aantal leden waarvan onduidelijk is waar zij
wonen niet uit het systeem worden gehaald. Vanuit het bestuur
wordt geantwoord dat dat niet mogelijk is, omdat nog steeds
contributie wordt afgedragen.

 Henk van Sonsbeek deelt mede dat hij een onprettige ervaring
heeft m.b.t. zijn overstap naar een andere energieleverancier en
verzoekt het bestuur hier iets over te rapporteren in de
Rustverstoorder.
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 Sluiting.
Om 15.15 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de
opkomst en inbreng, deze vergadering.

Na de pauze houdt Corry Pollemans een presentatie over haar rol als 
cliëntondersteuner voor de KBO Kring Veldhoven. Zij gaat uitgebreid in 
op deze functie en beantwoordt de vragen die vanuit de vergadering 
aan haar worden gesteld. Tot slot wordt nog een film vertoond van de 
activiteiten van de KBO Zeelst. Een film die is gemaakt door Martin 
Spiegels in het laatste kwartaal van 2016. 

Kees van der Aa, secretaris 

Waarderingsprijs voor KBO Kring Veldhoven 

Zondag 14 januari 2018 heeft 
Wethouder Mariënne van Dongen  
een waarderingsprijs uitgereikt aan 
de cliëntondersteuners (w.o. ook 
de belastinginvulhulpen) van de 
KBO Kring Veldhoven en PVGE. 
De uitreiking van de prijs “de EEN” 
vond plaats tijdens een muzikale 
ontmoeting “Muziek voor mensen 
van Veldhoven”. Volgens de 
wethouder moeten we in 
Veldhoven trots zijn op vrijwilligers 
die bereid zijn anderen te helpen.  
Huub Bukkems en Aliën Kikkers namen de prijs in ontvangst. 
KBO Kring Veldhoven en PVGE hebben vrijwilligers aangesteld die 
senioren kunnen bijstaan bij het voeren van gesprekken met de 
Gemeente over hulp en ondersteuning. Ook vullen deze vrijwilligers 
belastingformulieren in en geven hulp bij de thuisadministratie. 

Het Bestuur van de KBO Kring Veldhoven is er trots op dat de 
gemeente een positieve kijk heeft op het behartigen van belangen 
van haar leden door de 5 KBO’s in Veldhoven. 

Bestuur KBO Kring Veldhoven. 
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Clientondersteuners 
De vier onafhankelijke cliëntondersteuners voor Veldhoven zijn: 

040 2549047 
040 2535484 
040 2536138 

Dhr.   Huub Bukkems 
Mevr. Olga Grootveld 
Mevr. Alien Kikkert 
Mevr. Corry Pollemans 040 2549643 of 0620624306 

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

Ziekenbezoek 

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

Zij zorgen dan dat er aandacht aan 
besteed wordt namens ons allen. 
Phil Nas                  tel: 2341127 bezoekt de 

zieken thuis  
Tonny Schouteten tel: 2534786 bezoekt de 
zieken ook in het ziekenhuis. 

Regelmatig komt ons té laat ter ore dat iemand, of in het ziekenhuis 

gelegen heeft, of min of meer ernstig ziek is geweest.  

U bent de oren en ogen van onze vereniging. 

 Wij vragen u met klem…. zodra u iemand kent die ziek is en die 

wel een opkikkertje kan gebruiken, laat het dan Phil of Tonny even 

weten 

Rectificatie: 
In de vorige Rustverstoorder is per ongeluk de verkeerde voornaam 
gebruikt bij het in memoriam van de heer Buurman. Zijn naam had 
moeten zijn Ad Buurman. 
Ons is nu pas ter ore gekomen dat overleden is:  

 in oktober de heer van Baalen

 in november  mevrouw Nijland-Garretsen
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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!” 

Bestuur en leden betuigen ons medeleven aan de naaste familie. 

Sterkte toegewenst bij de verwerking van dit verlies. 

Dood 

De dood hoort niet thuis 
in het leven van een mens. 

Maar soms slaat hij toch hard toe, 
onverwacht. 

De mens heerst niet over de dood. 
We schrikken en blijven achter met vragen: 

waarom dit alles? 
Een vraag die niet te beantwoorden is. 

Alleen 
ik geloof dat er nieuw leven is 

zoals uit de winter 
de lente geboren wordt 

altijd weer opnieuw. 

Ik hoop …. 
een hoop die gedragen wordt 

door de graankorrel 
die sterft om tot nieuw leven te komen. 

Frans van Ekert, weduwnaar van Riet van Ekert-Zuidberg 
Mevr.Toos Scheffers-Senders en haar man Cor Scheffers 
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Belastinginvulhulpen 

Dhr. H. Bukkems Otter 3  2549047 06 30082332 

Dhr. E. Colnot  Berg 80 2540597 06 20090636 

Dhr. P. de Greef Mr.Rijkenstraat17 2532017 

Dhr. H. Hoffard Bovenhei 66  2544259 06 12664839 

Dhr. R. van Lisdonk Biezenkuilen 90 2539663 06 36552802 

Mevr. T. Louwers Ligt  45 2536065 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13 2530230 

Dhr. S. Peters     Hermannistr. 93 2531703 

Dhr. P. Seuntiens De Geelgieter 5 2510340 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83  7873518 06 10672701 

Vaste activiteiten: 

 Koersbal op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in het

Patronaat.

 Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen.

(programma zie verderop in het boekje)

 Fietsen op vrijdagmiddag, gaat weer van start op 13 april 2018

tot half oktober. Vertrek om half 2 vanaf de H. Willibrorduskerk.

 Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10 uur.

 Gezellig samenzijn in ‘t Patronaat op vrijdagmiddag.

 Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 uur in het Patronaat met

zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken!!

Nieuwe leden 

Hilde Beek-van Sterken 
Anja Louwers 
Linda Remmert 
Nico van Rhee 
Geert Rombouts 
Marijke van Zoggel-van der Loo 
Corrie van Limpt 
Erica Vissenberg-van Hoof 
Wilhelmien van den Bosch-van Straten 

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

Nieuwe ledenpasjes in 2018 (vervolg) 

In 2018 worden er voor elk lid van de KBO een nieuwe ledenpas 
uitgegeven, in de vorm van hardplastic passen. 
In tegenstelling tot wat we eerder publiceerden blijven de huidige 
ledenpassen geldig tot de nieuwe komen (waarschijnlijk eind 
september).  
Voor nieuwe leden of vervangende passen wordt een tijdelijke 
pas 2018 uitgegeven.  

Paastoetje (recept) 

 350 gram kwark (of Griekse
yoghurt)

 advocaat
 12 bitterkoekjes
 18 paaseitjes
 slagroom

Snijd 9 bitterkoekjes in blokjes en hak 12 paaseitjes in stukken. 
Meng de kwark met de advocaat, de blokjes bitterkoekjes en de 
gehakte paaseitjes.  
Verdeel het kwarkmengsel met advocaat over 6 glaasjes. Halveer 
de overige bitterkoekjes en paaseitjes. Garneer de glaasje met een 
half bitterkoekje, 2 halve paaseitjes en een toefje slagroom  

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

   Koningsdagviering 2018 op 
 donderdag 26 april in ‘t Patronaat. 

  We beginnen om 14.00 uur. 

Met speciaal voor de KBO-Zeelst: Pater Adrianus 

Nadat we gezamelijk het Wilhelmus hebben gezongen gaan we 
luisteren en mee zingen met een Zilsters talent, 
Ad de Bont, zoon van familie de Bont van vroeger,(het postkantoor aan 
de Blaarthemseweg in Zeelst).   
Ad begeleidt zichzelf op gitaar tijdens ‘komische acts’ o.a. over de 
Achelse kluis, het kloosterleven en PSV en nog veel meer. 
Zoals gewoonlijk staan er weer diverse hapjes en drankjes 
voor u klaar.  

Inschrijfformulier op bladzijde 26 

De redactie van de 
Rustverstoorder 

wenst u allen fijne 

paasdagen toe !!!
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Samen uit eten in 2018 € 14,- p.p. 

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

Aanvang 17.30 uur. 

dinsdag 13 mrt De Kers Zandoerleseweg 4 

donderdag 12 apr Route 66 Lange Kruisweg 66 

donderdag 17 mei Merlijn Van Vroonhovenlaan 57 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen 

U kunt zich opgeven bij 

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

Bij verhindering even bellen naar een van de twee. 

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom 

mits u zich 1 week van tevoren heeft aangemeld. 
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KIENEN 

Iedere dinsdagavond bij de supportersclub van 
v.v. U.N.A. Zeelst 

in de zaal van café ST.JORIS, Heuvel 7 Zeelst 

HOOFDPRIJS € 350,- 

rookvrij, voorzien van airco en eigen verlichte 
parkeergelegenheid achterom. 

Zaal open om 18.30 uur 
Kienen van 19.30 tot 22.15 

KIENEN VOOR JONG EN OUD 
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Wandelprogramma maart / mei 2018 

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

DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES Km c. 

 9 maart GVAC Kempencampus Knegsel “De Leenhoef” 12 H 

16 maart Woonboulevard Ekkersrijt Best Joe Mann Paviljoen 11 K 

23 maart Vingerhoeds Oude Grintweg 

90 Oirschot 

De Schutskuil, Oirschot 11 A 

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

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

K 

13 april Lustrum: kerk Zeelst Airport Eindhoven 12 P 

20 april Dagtocht Zuid Limburg Ca 
20 

27 april ’t Kroegske 

Spoordonkseweg 80 

Oirschot 

“Bij Ons” Spoordonk 12 A 

 4 mei Genneperhoeve Pauze Genneper hoeve 

met daarna een excursie 
over Biologisch boeren 

6 H 

Toneelvoorstellingen van Nieuwe  Levenskracht Veldhoven 

Op 10 en 11 maart 2018 in theater De Schalm 
aanvang voorstelling 10 maart: 20.00 uur. 
aanvang voorstelling 11 maart: 13.30 uur. 

Toneelvereniging “De Grenswachters” uit Luyksgestel speelt de 
humorvolle klucht: ‘De stoute kneepjes van het spel’ 
Kaarten voor donateurs van Nieuwe Levenskracht kosten € 6,-- 
Kaarten, indien u geen donateur bent, kosten € 11,--  
Kaartjes te verkrijgen bij: Wim Baselmans  Broekweg 205 tel: 040-2537884 
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Opfriscursus rijvaardigheid 50+

Heeft U ook al heel lang geleden Uw 
rijbewijs behaald en bent U niet meer 
helemaal op de hoogte van de nieuwste 
regels en verkeerborden dan kunt U 
deelnemen aan de opfriscursus 

rijvaardigheid 50+ die Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig 
organiseert op 23 maart van 8.45 tot 12.15 uur in D'n Bond aan de 
Rapportstraat. 

Wat houdt een opfriscursus precies in? Automobilisten van 50 jaar en 
ouder kunnen op deze dag onder toezicht van een speciaal opgeleide 
autorijinstructeur in de eigen auto een rijtest afleggen. Na afloop van de 
rit zal de rijinstructeur de cursist een aantal praktische tips aan de hand 
doen in een persoonlijk gesprek. Aanwijzingen, die enkel tot doel 
hebben een deelnemer te helpen om tot een (nog) beter rijgedrag te 
komen. 
Daarnaast zal tijdens de cursus ook aandacht worden geschonken aan 
de verkeerstheorie (m.n. aan de nieuwste verkeersregels), de kwaliteit 
van de ogen en een gehoortest.  
Dertig personen komen in de ochtend in actie. De regel die daarbij 
wordt gehanteerd is: Wie het eerst komt, het eerst maalt! 

Voor veel mensen is het erg belangrijk om te weten:  
de rijvaardigheidstest tijdens de opfriscursus is beslist geen 
rijexamen en heeft dus ook geen enkele consequentie voor het bezit 
van het rijbewijs. Deze rit is enkel bedoeld om automobilisten, die al 
wat langere tijd hun rijbewijs bezitten, een eerlijk inzicht te geven in hun 
rijgedrag. In de loop van de jaren kunnen er immers in hun rijstijl 
onmerkbaar foutjes zijn geslopen. Ook is het verkeer sindsdien flink 
veranderd en drukker geworden.  
De cursus is een vorm van bijscholing. Alle deelnemers krijgen na 
afloop een deelnamecertificaat overhandigd. 

Stichting VSV vraagt een bijdrage aan de cursisten van € 12,50.  
Zodra men zich heeft aangemeld bij Theo Cudok tel. 040 253 1093 
krijgt de deelnemer een e-mailbevestiging met het verzoek dit bedrag 
over te maken. 
Denk er aan: Wie eerst komt, het eerst maalt! 
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Genieten van klassieke muziek 
en de MATTHÄUS PASSION 

Voor de verkorte versie oftewel de hoogtepunten van de Mattheus 
Passion op maandag 26 maart 2018 hebben zich  
25 KBO leden uit onze kring Veldhoven aangemeld. Een mooi begin 
van een nieuwe activiteit.  
De inleiding op dit lijdensverhaal van J.S. Bach door de oud voorzitter 
van Kempenkoor de heer Theo Mellema zal van  
19.00 tot 19.30 uur in een zaal van HCR “De drie Linden”,  
Rijt 2, 5575 CD in Luyksgestel plaatsvinden.  

De uitvoering begint om 20.00 uur in de Sint-Martinuskerk in 
Luyksgestel. De mensen die zich aangemeld hebben ontvangen nog 
nader bericht over het vervoer. 
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Halve dagtocht naar Melderslo 
donderdag 29 maart 

Programma: 

 Vertrek om 13.00 uur bij Huize Sele.

 We bezoeken museum de Locht in
Melderslo waar we alles over het leven van vroeger op het
platteland kunnen beleven.

 Bij aankomst in het museum staan koffie en gebak voor ons
klaar!

 Het museum herbergt ook het nationale asperge- en het
nationale champignon paviljoen. Hier maken we kennis met
de geschiedenis van de teelt van deze beide gewassen.

 Na afloop vertrekken we naar een gezellig restaurant voor
een lekker diner.

 Thuiskomst rond 20.00 uur

De kosten voor deze middag bedragen: 
Voor KBO-leden   € 43,- 
Introducées  € 45,- 

Mensen die in het bezit zijn van een museumjaarkaart en 
deze bij zich hebben, krijgen een korting van € 6,-.  
Bij u wordt deze korting in mindering gebracht als het 
bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.  

Er kunnen maximaal 62 personen mee. 
Inschrijven voor 15 maart 

Inschrijfformulier op bladzijde 40 

http://www.delocht.nl/
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SENIOREN FITNESS 

Gezellig sporten met uw leeftijdgenoten 

Regelmatig sporten is belangrijk voor uw gezondheid en dat kan 

bij ons in groepsverband of individueel! 

Maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur kunt u geheel 

vrijblijvend een gratis proefles senioren fitness volgen 

Bij interesse voor een gratis proefles graag even contact 

opnemen met Artisport 040 2029491 



21 

Ontmoeten tijdens de maaltijd in huize Sele 

Ook dit jaar organiseert SWOVE samen met RSZK weer 

gezamenlijke maaltijden in huize Sele. U moet zich hiervoor 

aanmelden voor de datum die in het schema staat. Mochten 

er teveel mensen zich aanmelden dan wordt er geloot. 

Data Thema 

(onder voorbehoud) 

Aanmelden 

vanaf/tot 

Loting 

bekend per 

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

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

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

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

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

Uw komt toch ook? 

Op zondag 11 maart wordt in zaal  
St. Joris, Heuvel 7 weer een pub quiz 
georganiseerd. Om te peilen of de 
deelname aan een pub quiz een leuke 
activiteit voor onze leden kan zijn is in 
overleg met Ton van Keulen de 
mogelijkheid geopperd om KBO teams uit te nodigen voor de pub quiz 

op 11 maart. Drie teams met 
Zeelster KBO leden hebben 
zich hiervoor opgegeven. Onder 
het genot van een biertje en 
gezelligheid gaan ze vragen 
beantwoorden.  

Vanaf 19.30 uur is iedereen 
welkom om aan te moedigen. 
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Jarig in maart 

  2 maart  Jeanny Hermans-v.d. Bosch 
  3 maart  Coby Eikelboom-Velden 
  3 maart  Mien Verbaandert-Boogers 
  3 maart Jo de Greef-Waterschoot 
  3 maart  Paul Houwen 
  4 maart  Jo van Hooff-van den Wildenberg 
  4 maart  Riet Peters-Ooms 
  5 maart  Antoon Wijfelaars 
  5 maart  Henk Looijmans 
  7 maart  Mien van Grinsven-van Happen 
  7 maart  Nelly Snelders-Kouwenberg 
  8 maart  Riky Doomen-van de Spijker 
  8 maart  Cor Dillen 
  8 maart  Jo Steijntjes 
  9 maart  Ton van de Voort 
  9 maart  Lies van Asperdt 
10 maart  Jan Bijnen 
11 maart  Fien van den Dungen-Kox 
12 maart  José Edelbroek 
14 maart  Miel Hoogers 
14 maart  Jetty Buurman-van Halen 
15 maart  Jan van den Bosch 
15 maart  Betsie Tegenbosch-Senders 
15 maart  Adrie Aben-Minheere 
15 maart  Gonny Leenheers-Kivits 
16 maart  Rianne Kriesels-van de Water 
17 maart  Tiny Schellens 
18 maart  Martin Swarts 
19 maart  Toos Bartels-van Vlokhoven 
19 maart  Alie Rekkers-Vloemans 
20 maart  Beppie de Wette 
21 maart  Mevr. Boogers-Kox 
21 maart  Rietje Stremmelaar 
22 maart  Wil Op ’t Ende 
23 maart  Ger Verhagen-Geevers 
23 maart  Annie van Rooij-van de Rijt 
24 maart  Piet van Gestel 
25 maart  Jan Bressers   31 maart Frans Rojas 
26 maart  Riet Louwers  31 maart Jan Egelmeers 
27 maart  Lucy Louwers-Frijters  31 Maart Tonny Schouteten- 
30 maart  Netta Timmermans-van Els   Packbeers 
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Jarig in april

  1 april  Bernard Geboers 
  1 april  Hannie van Hak-van Oorschot 
  2 april  Antoinet van den Dijsel-Hendriks 
  3 april  Jan van de Putte 
  4 april  Jeanne Hikspoors-Janssen  
  4 april  Mieke Sandkuijl-Theuws 
  4 april  Henny Jacobs-Tcheng 
  5 april  Thera Versantvoort 
  5 april  Corry Deumens  
  6 april  Jo van Glabbeek-Aarts 
  6 april  Corrie Snelders-van Hak 
  7 april  Trees Dillen-Dirks 
  7 april  Marijke Ratz-Kunnen 
  7 april  Cris Scheepers 
  8 april  Riet Sanders-Bierens 
  9 april  Sjan Heller 
10 april  Jan Leenheers 
11 april  Gerda van de Ven-Waterschoot 
11 april  André Flos 
11 april  Tony Egelmeers-van Beers 
11 april  Janus van Mol 
11 april  Diny Sanders-Raymakers 
11 april  Els Kees 
11 april  Ria Broens-Moonen 
13 april  Mathie Lammers 
14 april  Francien Somers 
15 april  Ton Verhülsdonk 
16 april  Eddy Kerkhof-Graumans 
16 april  Mia van Knegsel-Scheepers 
18 april  Ria Meulendijks-van der Looij 
19 april  Bob Baarends 
20 april  Toon van de Moesdijk 
22 april  Piet Strijbos 
23 april  Wim Waterschoot 
23 april  Henk van Rens 
23 april  Corrie van Limpt 
24 april  Toon Sanders 
24 april  Arianne van Hout-Gijsbers 
27 april  Anja Louwers 
28 april  Annie Leijen-van der Heijden   29 april Riet Stikkelbroeck 
28 april  Peer van den Dungen  30 april Brieg Hoogers-Renders 
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Samenloop voor Hoop Veldhoven. 

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018 wordt in Veldhoven (en op vele 
plaatsen binnen en buiten Nederland) de ”Samenloop voor Hoop” 
georganiseerd.  
De doelstelling van deze actie is om geld in te zamelen voor de 
KWF kankerbestrijding. Het evenement vindt plaats op de Kempen 
Campus. Het is een uniek evenement, waarbij middels ludieke acties 
geld wordt ingezameld.  

Het hele gebeuren is een feestelijk, braderieachtig familie-evenement 
met optredens van lokale artiesten. Het begint op zaterdag 2 juni om 
14.00 uur en eindigt op zondag 3 juni om 14.00 uur en gaat dus  
24 uur aan een stuk door. 

KBO Zeelst wil mee doen aan dit evenement !!!!!

Wat is de bedoeling? 
Er wordt vanuit de KBO Zeelst een wandelteam gevormd. Dit team 
(wellicht meerdere teams) bestaat uit ongeveer 20 deelnemers die  
24 uur continue wandelen, waarbij de teamleden elkaar geregeld 
afwisselen. Men wandelt over de atletiekbaan van GVAC. 
De KBO Zeelst heeft op de Campus een eigen stand en partytent 
waarin door de deelnemers kan worden gerust, gedronken of iets 
gegeten. Tevens houden we bij de stand een ludieke actie om geld in 
te zamelen. Het is de bedoeling dat ieder voor zich zelf bepaalt hoe 
lang en hoe vaak aan de wandeling wordt deelgenomen. Het is zeker 
geen wedstrijd! 
Wij nodigen u van harte uit aan dit evenement deel te nemen.  
Een inschrijfformulier vindt u op bladzijde 29.
Omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat geld wordt ingezameld 
vragen we aan alle deelnemers een (verplichte)bijdrage van € 15,00. 
(U kunt zich ook laten sponsoren door familie of bekenden) 

En wilt of kunt u niet mee lopen dan kunt u het Team KBO Zeelst 
sponsoren. Dat kunt u doen door een sponsorbedrag (maakt niet uit 
hoeveel) over te maken op de rekening van KBO Zeelst: 
NL20RABO 0153 659238. 
Het is zeer goed besteed geld. 

Informatie bij tel.nr: 06-51108056 of 06-11582290 
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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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Deelnameformulier Koningsdag 2018 
op donderdag 26 april a.s. in ’t Patronaat. 

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

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

telefoon: .  .  . - .  .  .  .  .  .  . 

KBO lidnummer[s] 3550  .  .  .  ./3550  .  .  .  . 

Aanmelden via deze strook voor 15 april a.s. en in te 
leveren in de brievenbus van het Parochiebureau of 
bij een van de bestuursleden. 

via email kan ook aan: josvandelft@onsbrabantnet.nl 

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

Deelnameformulier wandeling 4 mei 2018 

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

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

telefoon: .  .  . - .  .  .  .  .  .  . 

KBO lidnummer[s] 3550  .  .  .  ./3550  .  .  .  . 



Aanmelden via deze strook voor 15 april a.s. en in te 
leveren in de brievenbus van het Parochiebureau of 
bij een van de bestuursleden. 

mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
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Kring koersbaltoernooi 22 maart 2018 
in de Ligt in Meerveldhoven 

Op 22 maart 2018 wordt het koersbaltoernooi van 
de KBO Kring Veldhoven georganiseerd door de 
winnaar van 2017 afdeling Meerveldhoven- 
d`Ekker. 

 Plaats van handeling de Ligt in Meerveldhoven .

 Ontvangst deelnemers met koffie of thee om 10.00 uur.

 Aanvang wedstrijden 10.30 uur .

 Lunch om ca.12.30 uur

 Prijsuitreiking om ca. 16.00 uur
We spelen het toernooi op de 3 matten. De winnaars van de
3 matten spelen voor de wisselbeker.

De afdeling die deze wint mag in 2019 het toernooi organiseren . 
We wensen deelnemers en publiek een heel fijne en sportieve 
dag toe! 

De organisatie 

Wist u dat ….. 
 Dat u op de eerste dinsdagmiddag van de maand om 14.00

uur op vertoon van uw ledenpas met korting naar de bioscoop
kunt in het Citycentrum. Het programma kunt u vinden in het
Veldhovens Weekblad.

 Wij dit jaar ons 65 jarig bestaan vieren!

 Leo Bisschops de nieuwe voorzitter is geworden van KBO-
Brabant. Hij was voorheen wethouder in de gemeente Best

 In huize Sele op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.30 u
en 12.00 u Theo Tuijtelaars aanwezig is die u kan helpen met
vragen op gebied van gezondheid, huisvesting en beweging.

 Er in huize Sele een goed gevulde bibliotheek is waar u gratis
boeken kunt lenen. Ook grote letterboeken.

 Dat u in uw agenda al kunt schrijven waar de geplande reizen
in 2018 naar toe gaan. Het zijn zéér aantrekkelijke
bestemmingen
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Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 

Nuenen: 

Vessem: 

Veldhoven: 

Aalst-Waalre: 

Dhr. Aarts; tel.: 040 2838260.  
Dhr. C.J. Swijgers: Postels-Huufke 9, 
tel.:0497 367052 of 06 10328298. 
Mevr. Elings; Berkt 18,  
tel.: 040 2301452.    

Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u. 

Medex, medische diensten, tel.: 2217188.

Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

Digitale Rustverstoorder  ACTIE GEVRAAGD!!!! 

Deelnameformulier Samenloop voor Hoop 

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

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

telefoon: .  .  . - .  .  .  .  .  .  . 

KBO lidnummer[s] 3550  .  .  .  ./3550  .  .  .  . 



Aanmelden via deze strook voor 1 april a.s. en in te 
leveren in de brievenbus van het Parochiebureau of 
bij een van de bestuursleden. 

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

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

http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
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Belastingcafé Veldhoven 

Gratis hulp bij uw belastingaangifte 

De blauwe envelop verdwijnt, de belastingaangifte blijft. Bent u digitaal 
vaardig, maar kunt u als het op belastingen aankomt wel wat hulp 
gebruiken of heeft u vragen over toeslagen dan bent u van harte 
welkom bij het Belastingcafé in de bibliotheek! 

Wanneer is het Belastingcafé open? 

• Donderdag 8 maart, 14:00-17:00 uur
• Zaterdag 17 maart, 12:00-14:00 uur
• Dinsdag 27 maart, 14:00-17:00 uur
• Dinsdag 3 april, 14:00-17:00 uur
• Woensdag 11 april, 18:00-20:00 uur
• Zaterdag 21 april, 12:00-14:00 uur

Hoe werkt het? 
Heeft u een werkende DigiD en alle gegevens bij de hand die nodig zijn 
voor de aangifte dan kunt u in het Belastingcafé uw aangifteformulier 
zelf invullen. Als u hierbij fiscale vragen heeft kunnen deskundige 
vrijwilligers u op weg helpen.  
We raden u aan om uiterlijk een uur voor sluitingstijd aanwezig te zijn, 
zodat u uw aangifte volledig kunt afronden. Vooraf aanmelden is 
handig, dan bent u zeker van assistentie. Deze service is bestemd voor 
particulieren, niet voor ondernemers of ZZP’ers. 

Wilt u zich aanmelden voor het Belastingcafé  of heeft u een vraag 
neem dan contact op met de bibliotheek via tel: 040-253 29 01  
of e-mail: belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl 

Meer informatie: www.bibliotheekveldhoven.nl/belastingcafe 
de Bibliotheek Veldhoven • Meiveld 2 • www.bibliotheekveldhoven.nl 

Leuker kunnen we het niet maken…. 
wel makkelijker! 

mailto:belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/
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Korte wandeling met een rondleiding op een 
biologische boerderij op 4 mei 2018. 

Het betreft een wandeling van 6 km, aanvang 9.30 uur bij de 
Genneperhoeve. We beginnen met de wandeling en na ca 6 km zijn we 
weer bij de Genneperhoeve waar we –voor eigen rekening- een kopje 
koffie of thee kunnen drinken. 
Daarna krijgen we een rondleiding over de boerderij. 
De Genneperhoeve vindt u in Eindhoven aan het Tongelreeppad 1.  
U kunt daar ook parkeren. 
De Genneperhoeve is een biologische stadsboerderij met 38 roodbonte 
melkkoeien, jongvee, kippen, varkens, akkerbouw en tuinderij met 
seizoens-groenten, kaasmakerij, boerderijwinkel en educatieve 
programma's op de boerderij. 
Het is een biologisch gemengd bedrijf midden in het groen van de stad 
Eindhoven. 125 ha grond waarvan 50 ha natuurbeheer. Het is een 
stadsboerderij waarbij het publiek, de dieren, de stallen, het 
kaasmaken, het melken en het werk in de kaasopslag van nabij kan 
meemaken. In de boerderijwinkel worden alle producten van het eigen 
bedrijf verkocht, alsmede verschillende “Van Eigen Erf” producten van 
collega-boeren uit de regio. 

De wandelgroep van de KBO Zeelst nodigt u van harte uit om op 
vrijdag 4 mei 6 km te gaan wandelen en vervolgens na het genot van 
een bakje koffie of thee u te laten informeren over biologisch boeren. 
Voor verder informatie kunt u terecht bij Harry Bakkers onder 
telefoonnummer 04025378881 
Omdat het Bestuur graag wil weten met hoeveel wandelaars we daar 
zijn verzoeken wij u het formulier (zie bladzijde 26) in te leveren in de 
groene brievenbus van de kerk. 
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Vooraankondiging 'weetjes' middag. 

Op donderdagmiddag 3 mei vanaf 14.00 uur zal in het Patronaat een 

informatiebijeenkomst plaats vinden voor de KBO afdeling Zeelst. Aan 
de orde komt o.a. Planloze Zorg een proefproject dat in Zeelst is 
gestart. Noteer deze datum vast in uw agenda.  
Verdere informatie hierover vindt U bij de Ons van april. 

Uitstapje Amsterdam 

Op zaterdag 7 juli, de eerste dag van 
de schoolvakantie organiseert KBO 
afdeling Zeelst een bezoekje met de 
trein aan Amsterdam. Wim en Joke 
van Hest, beiden erg actief geweest 
in de Willibrorduskerk en Wim ook in 
de Amsterdamse St. Nicolaas 
basiliek zijn onze gastheer en -
vrouw. Het programma is nog niet 
definitief maar zal er ongeveer als 
volgt uitzien.. 
Rond 9.30 uur stappen we, in groepsverband, op het station van 
Eindhoven op de trein. We zijn dan rond 11.15 uur op het Centraal 
Station van Amsterdam. De activiteiten in Amsterdam zijn op 

loopafstand van het station zodat we geen tram 
of bus hoeven te nemen. We gaan na onze 
treinreis inschepen voor een rondvaart door de 
Amsterdamse grachten. Voor de lunch zoeken 
we nog een leuk adresje dicht bij het station of 
de St. Nicolaas basiliek. Rond 14.00 uur zal 
een gids ons rondleiden door de St. Nicolaas 
basiliek en daarna zullen we rond 16.00 uur 
met de trein huiswaarts keren. De eigen 
bijdrage inclusief trein, entrees en lunch zullen 
ongeveer € 40,-- bedragen. Omdat we gebruik 

willen maken van het groepsreizentarief kunnen maximaal 21 personen 
deelnemen aan dit tripje.  

Het aanmeldingsformulier op bladzijde 36. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt!  



35 

BANKNUMMER van de KBO (let op IBANnummer!!) 

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

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

giften of donaties. 

Persoonlijk, zorgzaam, 
accuraat en dichtbij 

Dinie Toonders – Verberne 

Uitvaartcentrum De Horizon  
Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 

Tel. 040 254 95 96 /06 53 25 81 41 

www.dehorizon-uitvaartverzorging 
info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl 

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

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum 10% 

Verhoeven Hoorcomfortplan 10% 

ConXions computerondersteuning Meiveld 5% 

Bruna City Passage, kantoorartikelen 5% 

Coppelmans Kapelstraat bloemsierkunst 5% 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick 5% 

Durlinger schoenen Citycentrum 10% 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid 10% 

Fixet Prinsen Veldhoven Kromstraat 5% 

Groenrijk De Heikant Veldhoven 5% 

Tipo Telecom Meiveld 80 10% 

Hedo computers Burg.van Hoofflaan: 

Benodigdheden 5% 

3 jaar garantie op computers 2½% 

Daniëlle’s Kniphuis: 10% 

Gereedschappen v/d Winkel Hurksestraat 15% 

Thuiszorgwinkel Kastelenplein 10% 

Woninginrichting Sweere Waalre 10% 

De Vocht Rolstoelen 10% 

====================================================== 

Deelnameformulier uitstapje Amsterdam 

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

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

telefoon: .  .  . - .  .  .  .  .  .  . 

KBO lidnummer[s] 3550  .  .  .  ./3550  .  .  .  . 



Aanmelden via deze strook voor 1 mei a.s. en in te 
leveren in de brievenbus van het Parochiebureau of 
bij een van de bestuursleden. 
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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 
zaterdag rond de klok van 23.00 u. op SBS-6 
(zie: programmabladen of de krant) 

Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer. 
Keuze uit 1 t/m 45. U kunt met meerdere (vaste) nummers 
meespelen! Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant en 
wordt door de bode bezorgd. 
Kosten deelname: € 24,00 per jaar per meespelend lotnummer. 

Naam. Lidnummer: 3550 

Adres 

Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto 
en kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45. 

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

Ik betaal  x €24,00 = €  ,00 p/j 

Datum --- 2018 Handtekening voor akkoord

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

Inlichtingen voor deelname: Geert Coppelmans, tel. 2534063 

en Henk Willems, tel: 2539108 
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Inschrijfformulier: ½ dagreis Melderslo 29 maart 

Vertrekdatum/tijd: 29 maart 

Bestemming:  Melderslo 

Aanmelden voor: 15 maart 

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

 museumjaarkaart 

Naam 1 : …………………………………      ja  /  nee 

Naam 2 :  ………………………………      ja   / nee 

Introducé……………………………………..      ja  / nee 

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 € 43,-     pp  * 
     introducé € 45,00  pp  * 

 Let op! leden hebben voorrang! 

  In te leveren bij één van de bestuursleden of  
  in de brievenbus van de kerk Blaarthemseweg 13 

Mensen die in het bezit zijn van een museumjaarkaart, krijgen een 
korting van € 6,-. 

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  aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen

Datum:____________________________________  

Handtekening voor akkoord  ___________________________ 



  Begunstigers 

Café Lukken  
Café de Kleine Man  
Café ’t Stuupke 
Café-zaal St. Joris  

Autobedrijf Sanders 
Autobedrijf van de Heuvel 
Gemo Garagebedrijf 
Lemmens Motoren 

Autoservice Caro 
Bakkerij Moeskops 

Cafetaria Zilst 
Cor Vorstenbosch zuivelhandel 

De Spar Supermarkt 
De Waterslaper slaapkamerspeciaalzaak De 

Wok Chinees Oriëntaals restaurant HAP 
Automaterialen bv 
Kapper Somers 

Keukens en Interieuren Gebrs. Smits 
Restaurant Jan’s Polder 

Tielemans Banden 
De Wit verzekering 

Automobielbedrijf Versantvoort Tuincentrum 
Groenrijk 

Restaurant Amigo BBQ 
De Malle Goedzak 

Glance & Vision buitenreclame Manders 
Tegelwerken 

Manhattan Café 
Tat2Tal Tattoo Shops 
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