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Voorwoord van het bestuur 

In mijn tuin is het nu al droog, een slecht begin van het voorjaar. 
De zomer van 2018 heeft heel veel schade aangebracht en de 
droogte van nu voorspelt voor de tuiniers onder ons niet veel 
goeds. Laten we maar hopen op verbetering. 

Het eerste kwartaal van dit jaar hadden we twee belangrijke 
bijeenkomsten in ons Patronaat. Op 21 maart de Algemene Vergadering, de 
belangrijkste bijeenkomst van de KBO. Het Bestuur legt dan verantwoording af 
over het gevoerde beleid en het is dé mogelijkheid van de leden het gesprek 
aan te gaan met het Bestuur. Blijkbaar doen we het goed, want er waren geen 
vragen of opmerkingen.  
Een week eerder (14 maart) hadden we een themamiddag met als titel  
“In gesprek over het levenseinde”. Het Bestuur wil in de nabije toekomst 
hieraan een vervolg geven. We willen dan dieper op een aantal aspecten 
ingaan. (Elders in deze Rustverstoorder treft u een verslag aan van deze 
themamiddag). 
Verder zijn we van plan u de rest van het jaar een vol programma aan te 
bieden met voor ieder wat wils. Van belang is wel even te vermelden dat onze 
KBO nu beschikt over vier jeu de boulesbanen.  
De belangstelling voor het boulen zo groot is dat -ondanks de vier banen- toch 
op meerdere dagdelen het spel gespeeld moet worden. 

Ik las vanmorgen in het Eindhovens dagblad en artikel van de KBO over de 
chaos die er heerst bij het CBR, waardoor ouderen al maanden op hun nieuwe 
rijbewijs wachten en wat nog veel erger is ook maanden lang niet kunnen 
autorijden. En natuurlijk is dat heel erg sneu voor die ouderen die hun auto 
nog zo hard nodig hebben. Overigens hadden wij u hier al over geïnformeerd 
in onze Rustverstoorder van maart-april.  

Waar we in de toekomst steeds vaker mee te maken zullen krijgen is de vraag 
in hoeverre de KBO zich zal moeten inzetten voor het ouderenbeleid in breder 
perspectief. U moet dan denken aan: de groei van het aantal ouderen, aan 
veel voorkomende gebreken die nou eenmaal bij ouder worden horen, is er 
wel voldoende gekwalificeerde zorg voor ouderen, woonproblematiek, we 
willen of moeten langer thuis blijven wonen, maar is onze woning daarop wel 
ingericht. Bij een toenemend aantal ouderen zal ook eenzaamheid gaan 
toenemen, het verlenen van mantelzorg, etc. 
Kortom een hele uitdaging. We zullen dus bestuurders en vrijwilligers moeten 
hebben die een rol kunnen gaan vervullen in deze toekomstproblematiek. 

Kees van der Aa 
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Verslag Jaarvergadering 21 maart 2019 
• Opening. 

Om 14.00 uur opent de wnd. voorzitter met een hartelijk welkom voor de 
aanwezigen de vergadering in ’t Patronaat en maakt melding van een 
aantal berichten van verhindering. In het openingswoord bedankt de 
voorzitter alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat we in het 
afgelopen jaar zoveel activiteiten hebben kunnen organiseren. Het 
volledige bestuur is aanwezig Vervolgens gaat zij over tot het memoreren 
van de ons ontvallen leden van het afgelopen jaar (01-01-2018 t/m 31-12-
2018) en in het bijzonder ons erelid Mien van Grinsven. Tevens maakt ze 
melding van het Overlijden van Frans Slangen. Oud Voorzitter van KBO 
Brabant. Ze verzoekt de vergadering om een minuut stilte ter 
nagedachtenis. 

• Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

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

• Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 15 maart 
2018. 
Er zijn vanuit de vergaderingen geen opmerkingen. 
Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 

• Jaarverslag van de secretaris. 
Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over wat in 
2018 zich binnen onze afdeling heeft afgespeeld. Voor de inhoud wordt 
verwezen naar de bijlagen van dit verslag. 
In afwijking van vorig jaar doet Jos van Delft verslag van de vaste 
activiteiten. Twee leden doen verslag van 1. de Samenloop voor Hoop van 
2 en 3 juni (Ad Schoofs) 2. Dagreis naar Ieper (Adje Pinxteren) 

• Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
Op soortgelijke wijze geeft de penningmeester een overzicht van de 
inkomsten, uitgaven en resultaat, geclusterd in rubrieken en middels 
blokdiagrammen duidelijk weergegeven. 
Het resultaat over 2018 bedraagt € 171 positief (zie ook de bijlagen van 
dit verslag). 
De vergadering laat blijken tevreden te zijn met de presentatie en de 
resultaten. 

• Verslag van de kascontrolecommissie. 
De commissie voor dit jaar bestond uit de heren Jan Meeuwis en Grard 
Snelders. Grard Snelders is overigens deze vergadering verhinderd. 
Jan Meeuwis 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 
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jaarcijfers. Vervolgens wordt het bestuur decharge verleend voor het 
gevoerde financieel beleid. 
De wnd. voorzitter bedankt de leden van de commissie 

• Benoemen van de kascontrolecommissie 2019. 
Voor de commissie 2019 stellen zich beschikbaar Pierre Bijnen en Adje 
Pinxteren. Jan Meeuwis blijft nog en jaar lid van de commissie. Aftredend 
en niet herkiesbaar is Grard Snelders.   
De vergadering gaat hiermede akkoord. 

• Verkiezing bestuursleden 

• Aftredend en niet herkiesbaar is Jan Egelmeers. De wnd. voorzitter brengt 
een dankwoord aan Jan Egelmeers. In een afscheidsrede benadrukt onze 
wnd. voorzitter Mieke van Lisdonk de belangrijke rol die Jan heeft gehad in 
de doorontwikkeling van de KBO en ook in het ouderenbeleid. Jan is altijd 
betrokken geweest en heeft allerlei functies bekleed in de Seniorenraad, 
KBO Kring en Kringraad. Hij heeft steeds op een aimabele manier de 
leden van de KBO aan zich weten binden. Vorig jaar heeft Jan al afscheid 
genomen als voorzitter en is daarbij benoemd tot erelid van onze KBO. 
Nu bieden we Jan als dank een boekenbon aan en zijn vrouw Wil een bos 
tulpen. De vergadering geeft Jan een prachtig applaus.  
Kees van der Aa neemt bij het volgende punt van de voorzittersrol over.. 

• Aftredend en herkiesbaar is Mieke van Lisdonk. Het Bestuur stelt, zonder 
tegen kandidatuur, de vergadering voor tot herbenoeming over te gaan. 
De vergadering gaat hiermede akkoord. Tevens stelt het Bestuur voor 
Mieke van Lisdonk te benoemen tot voorzitter van onze vereniging. 
Toelichting: Mieke heeft het laatste jaar al gefunctioneerd als waarnemend 
voorzitter. Deze rol heeft ze op een fantastische wijze vervuld. Bovendien 
is Mieke een ambitieuze vrouw, die veel, interessante ideeën heeft 
gelanceerd om onze KBO stappen vooruit te laten maken. Het zijn 
overigens niet alleen de ideeën, maar zij is absoluut in staat die ideeën tot 
werkelijkheid te brengen en zelf daar aan mee te bouwen. Het Bestuur 
stelt voor akkoord te gaan met de voorgestelde benoeming tot Voorzitter. 
De vergadering gaat hiermede akkoord. 

• Het Bestuur stelt voor Henry van Houten te benoemen tot lid van het 
Bestuur. Toelichting: Toen we enkele jaren geleden plotsklaps zonder 
ledenadministrateur kwamen te zitten was Henry vrij snel bereid deze rol 
over te nemen. Tevens deelde hij kort daarna mede dat hij bereid was na 
zijn pensionering zitting te nemen in het Bestuur. Henry past goed binnen 
het huidig bestuur team. Het Bestuur stelt voor akkoord te gaan met de 
benoeming van Henry. De vergadering gaar hiermede akkoord. 

• Vooruitblik 2019. De voorzitter geeft in het een vooruitblik over het jaar 
2019. Haar toespraak hierover is hieronder geheel weergegeven. 
Vooruitblik 2019 
We zouden rustig achterover kunnen gaan hangen want de KBO afdeling 
Zeelst organiseert heel veel activiteiten, en ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen, door de inzet van heel veel vrijwilligers. Met de vaste activiteiten 
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bereiken we ongeveer 100 deelnemers per week. Maar stil staan is 
achteruitgaan en zoals in het voorwoord van de laatste Rustverstoorder is 
gemeld zijn we met een paar KBO leden aan het denken geweest om een 
visie op de Toekomst te ontwikkelen. Naast de huidige vaste activiteiten 
die we natuurlijk handhaven zullen we ook moeten nadenken over 
ontwikkelingen zoals de vergrijzing, eenzaamheid en de zorg die meer 
buurtgewijs georganiseerd zal moeten worden. Als KBO kunnen we hier 
een rol in spelen.  
Zoals Kees bij het behandelen van het jaarverslag al zei doet de KBO veel 
aan voorlichting, belangenbehartiging en ontmoeting. 
Maar het kan altijd beter. We staan aan het begin van een meer 
uitgewerkte visie op de genoemde terreinen.  
Er is een nieuwe werkgroep communicatie gestart. De Rustverstoorder 
ziet er goed uit maar de redactie vindt het toch fijn dat er nieuwe 
vrijwilligers bij de redactie bij komen. De website wordt mede door KBO 
Brabant van een nieuw jasje voorzien en wij gaan daar als KBO afdeling 
Zeelst ook meer werk van maken. We gaan proberen om meer aanwezig 
te zijn in het Veldhovens Weekblad en het maandblad Thuis.  
Op het gebied van belangenbehartiging vragen we aan alle leden om 
signalen af te geven waar verbetering kan zijn van o.a. de zorg, wonen, 
bereikbaarheid. 
Geef het aan ons door zodat wij het verder kunnen geleiden. 
Ontmoeting, omzien naar elkaar, is een van de kerndoelen van onze KBO. 
Binnen een net opgestarte werkgroep ledencontact gaan we activiteiten 
ontwikkelen naast het bestaande bezoek door de bodes van de 80 en 90 
jarigen. Er worden extra bezoekjes ingepland aan leden van bijv. 75 en 85 
jarigen, ook nieuwe leden op een structurele wijze bezoeken. Het 
ziekenbezoek wordt verder ingevuld waarbij we jullie oproepen om namen 
van zieken en chronisch zieken door te geven. En we vragen jullie om ook 
bij activiteiten alle leden het gevoel te geven dat ze welkom zijn bij ons. 
Een praatje met een nieuw of onbekend lid kan een begin zijn van een 
nieuw netwerk en kan eenzaamheid voorkomen. 
Om ook de wat jongere senioren bij de KBO te betrekken is er in 2018 een 
werkgroep educatie en cultuur gevormd. We gaan gewoon proberen om 
voor al onze leden aansprekende activiteiten te ontwikkelen en onze leden 
het gevoel te geven dat ze erbij horen en: het moet gezellig zijn om bij de 
KBO te zijn 

• Rondvraag.
Van de rondvraag wordt door de aanwezige leden geen gebruik gemaakt.

• Sluiting.Om 15.15 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor opkomst
en inbreng deze vergadering. Na de pauze wordt door de voorzitter en de
heer en mevrouw Bijnen een luchtige Kwis voorgehouden met de naam
“Petje op Petje af”. Dit viel goed in de smaak.
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Afscheid Jan Egelmeers 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
de KBO afdeling Zeelst op 21 maart heeft 
oud voorzitter Jan Egelmeers afscheid 
genomen van het bestuur. Vele jaren was hij 
de voorman en hij vertegenwoordigde de 
afdeling in o.a. het Kringbestuur, Kringraad 
en Seniorenraad. Omdat hij al een 'kast met 
lintjes' heeft waaronder een KBO speld en 
een Koninklijke onderscheiding, werd hij als 
bestuurslid met bloemen en een cadeaubon 
uitgezwaaid. Hij blijft wel kopman bij het fietsen op vrijdagmiddag, 
het koersbal op maandagmiddag en lid van de reiscommissie. 

Namens alle KBO-leden bedanken we Jan voor alles wat hij voor 
onze KBO heeft betekend en we hopen dat we nog lang van zijn 
betrokkenheid gebruik kunnen maken. 

Ludieke afsluiting van de jaarvergadering 
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Activiteitenkalender 2019 KBO Zeelst 

Wanneer Wat 

  8 mei Stadswandeling 
  6 juni Dagreis Veere/Middelburg 

 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: 
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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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 
Huub Bukkems 

State 2 tel: 040 2549643 of  0620624306. 
Otter 3 tel: 040 2549047

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 het
Patronaat o.l.v. Geert en Jan.

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

• Fietsen op vrijdagmiddag van half april tot half oktober.
Vertrek om half 2 vanaf de H. Willibrorduskerk.

• Jeu de boules, dinsdag en donderdagmorgen 10.00 uur,
donderdagmiddag om 14.00 uur achter huize Sele

• Gezellig samenzijn in ‘t Patronaat op vrijdagmiddag.

• Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 uur in ’t Patronaat
met zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken !!

http://www.kbo-zeelst.nl/
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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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Wandelprogramma t/m 12 juli 2019 

 Start op startlocatie om 9.30 u.  
Coördinator:  Ad Schoofs, tel: 06 11582290 

E-mailadres: adenrinie@gmail.com

Datum Startlocatie Pauze-adres Km 
ca. 

    C. 

10 mei Parkeerterrein 1 hoek de 
Roond/Huisvennen, 5281 SH Boxtel 

de Posthoorn, 
Oisterwijk 

 11 Henk 

17 mei Sanders graszoden, Weijerseweg 2, 
5507 RN Veldhoven 

de Rosdoek, Wintelre  12 Harry 

24 mei t.o. Mensinck, Kuikeindseweg 29A,
5091 TC Middelbeers

de Cultuurboerderij, 
Westelbeers 

 12 Matthie 

31 mei Willibrorduskerk, Markt 22, 
5581 GK Waalre 

‘t Brabants Genot, 
Waalre 

 12 Ad 

  7 juni d’n Toel, Pastoor Smitsstraat 4, 
5491 XN St.Oedenrode (Olland) 

d’n Toel, Olland 6 of 
12 

Henk 

14 juni IVN V’waard, Bosstraat 25, 
5553 CK Valkenswaard 

‘t Oude Wandelpark,  
Valkenswaard 

 12 Harry 

21 juni Neutkens, Eerselseweg 35, 
5511 KL Knegsel 

de Leenhoef, Knegsel  11 Ad 

28 juni de Broeders, dr. Ruttenpark 6, 
6029 TK Sterksel 

de Soete Inval, 
Someren 

 12 Henk 

  5 juli ‘t Stationskoffiehuis, Willibrorduslaan 
137A, 5581 GD Waalre 

gemeentehuis, 
Waalre 

 6 of 
11 

Harry 

12 juli St.Jan Geboortekerk, Smitseind 38, 
5525 AP Duizel 

de Panberg, Eersel  11 Ad 

Frans Slangen overleden

De oud-voorzitter van KBO-Brabant Frans Slangen is op  
17 maart jl. overleden. Hij is vijf jaar voorzitter geweest van 
KBO-Brabant. Hij heeft veel voor de vereniging betekend. 
In de Ons van april is er een “in memoriam” opgenomen. 
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Nieuwe leden

Elly Dolman-Vos 
Netty Meyer 
Jos Simmer  
Willemien Simmer-Verberne 
Joke van Hest-van Gompel 
Wim van Hest 
Nolly van de Sande-Le Blanc 
Jos van de Sande  

Ton Overbeek 
Will Kusters-Senders 

Gerrie van Zoggel-Arens 

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

 Bericht van de communicatiegroep 

De leden van de communicatiegroep zijn druk bezig om de 
Rustverstoorder in een nieuw jasje te steken! Hopelijk kunt u 
binnenkort zien wat het resultaat geworden is. 

De mooiste jaren van het leven beginnen 
elk jaar opnieuw! 
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Workshop ‘Ons veilig thuis’ voor Senioren
in Gemeente Veldhoven 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig 
thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kan je 
onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, braak en 
valincidenten? En hoe zit het met veiligheid in de directe 
woonomgeving? 
Met kleine aanpassingen en tips kan je je huis al veiliger maken. 
Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met raad en 
daad te worden bijgestaan.  

Op 13 juni a.s. krijgt u de gelegenheid om deel te nemen aan een 
workshop over dit thema. Aan de hand van concrete voorbeelden 
van alle dag wordt de veiligheid in de woning onder de loep 
genomen en krijgt u handige tips om de veiligheid te vergroten.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De workshop is tot 
stand gekomen binnen het project Ons veilig thuis van KBO-
Brabant 

De workshop wordt gehouden op 13 juni 2019 
De Tweespan, Mira 2 Veldhoven-Zonderwijk, 

aanvang 19.30 uur. 
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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!” 

Wim Waterschoot echtg. van Bertha Waterschoot-de Lepper 
Piet van Gestel echtg. van Toos van Gestel 

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 van Piet van Gestel 
Piet was al ongeveer 5 jaar lid van de KBO Wandelgroep. Hij was er 
bijna altijd. Hij werd binnen de groep zeer gewaardeerd. Piet had 
overigens een sportief verleden als marathonloper en toen dat niet 
meer mogelijk was ging hij wandelen. Twee jaren geleden werd Piet 80 
jaar en toen bedacht hij: “ik ga dat jaar de vierdaagse van Nijmegen 
lopen”. En dat lukte hem wonderwel.  
Ook genoot Piet van zijn nieuwe 
appartement in Oerle. Maar toen kwam 
29 maart 2019. Deze dag liepen we 
met de KBO Wandelgroep na de pauze 
tussen Casteren en Hoogeloon door 
het buitengebied. Daar gebeurde het. 
Piet werd opeens onwel en viel neer op 
de grond. We hadden het meteen in de 
gaten: dit is zeer ernstig. Vanuit de 
groep werd meteen gereanimeerd, terwijl een ander deel van de groep 
112 belde. Daarna ging het snel; in korte tijd waren alle hulpdiensten 
aanwezig. Piet werd overgebracht naar het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven. Hier werd de behandeling voortgezet. Deze Intensievere 
behandelingen mochten helaas niet meer baten. Piet overleed daar op 
3 april 2019. Natuurlijk tot zeer groot verdriet van zijn vrouw en zijn 
familie, maar ook de mensen van de wandelgroep waren zeer 
aangeslagen.    Wandelgroep KBO-Zeelst 
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“In gesprek over het levenseinde” 

Deze onlangs gehouden lezing trok zeer veel belangstellende 
leden aan. Mevr. Marianne Janssen uit Boxtel sprak als eerste.  
Met behulp van een power-point presentatie werden diverse 
onderwerpen aangesneden. Huisarts Dr. Beelen gaf, wanneer 
het op specifiek medische aspecten aankwam, toelichting. 
Benadrukt werd dat er door KBO enkel zakelijke aspecten van 
het levenseinde werden besproken. Het was niet de bedoeling de 
aanwezigen een bepaalde mening religieus of anderszins, op te 
dringen. 
Tevens werd opgemerkt, dat men zich er goed rekenschap van 
moest geven dat het over het levenseinde ging, en niet over 
levensbeëindiging.  
Het laatste onderwerp leeft momenteel erg in het maatschappelijk 
debat (euthanasie !). Bedoeling van deze lezing was om beter op 
de hoogte te zijn en beter voorbereid te zijn ingeval men voor 
onverwachte situaties komt te staan en moeilijke beslissingen 
moet nemen. 

Mevr. Janssen ging in op het thuis overlijden - en dat gebeurd 
bij 96% van de mensen in Nederland. Misschien is dit percentage 
hoger doordat de mensen langer thuis moeten blijven wonen als 
gevolg van de bezuinigingen die de regering doorvoert. 
Omdat dus veel mensen thuis sterven, werd aangegeven wat 
men in het bijzijn van een stervende kon doen om de laatste uren 
van het stervensproces te verlichten. Dr. Beelen gaf aan, dat de 
huisarts beslist of een (verdere) behandeling van een stervende 
al dan niet werd voortgezet. De familie hoeft dus geen beslissing 
te nemen. Ook beslist de huisarts over evt. pijnmedicatie (hij 
benadrukt overigens, dat iemand niet sterft aan toegediende 
morfine maar aan de ziekte zelf).  

Bij het onderwerp palliatieve sedatie legde Dr. Beelen uit, dat 
die kan worden toegediend om het stervensproces te verlichten. 
De huisarts kan hiertoe overgaan als het hem duidelijk is dat het 
sterven nabij is. Palliatieve sedatie moest niet verward worden 



16 

met euthanasie. Dit is opzettelijke levensbeëindiging die, op 
verzoek van een wilsbekwame patiënt, door een huisarts KAN 
worden verricht, nadat een tweede arts is geraadpleegd.  
Dit is aan strenge wettelijke vereisten onderhevig. 
Dr. Beelen benadrukte dat het toedienen van een middel, die de 
dood ten gevolge heeft, geen plicht is van de huisarts nóch een 
recht van de patiënt. Een - wilsbekwame - patiënt moet ingeval hij 
euthanasie wil, een wilsverklaring opstellen, met naam, datum en 
handtekening, en deze verklaring kenbaar maken aan familie en 
de huisarts dat hij dit t.z.t. écht wil. Van belang is dat hij die wens 
regelmatig vernieuwt. 
Hulp bij zelfdoding is aan dezelfde wettelijke bepalingen 
onderhevig. Er werden een aantal instellingen genoemd waar 
men te rade kon gaan (zoals De Einder, de NVVE). 

Een ander punt dat werd aangestipt is het vastleggen van 
iemands wensen. Dit om nabestaanden niet op te zadelen met 
vele vragen omtrent de afwikkeling van de nalatenschap, het 
stoppen van een medische behandeling, wel of niet reanimatie, 
opname in een hospice, etc. Een levenstestament, op te stellen 
bij een notaris, kan veel onduidelijkheid voorkomen. Een daarin 
gemachtigde kan de nalatenschap afwikkelen. Men voorkomt 
problemen want ingeval van onenigheid/onduidelijkheid kan het 
weleens tot een gang naar de rechter leiden. 

Tot slot bracht mevr. Rina van de Ven, medewerkster van een 
uitvaartonderneming, enkele aspecten naar voren rondom de 
uitvaart, zoals de wettelijke tijd waarbinnen men iemand laat 
begraven of cremeren (6 werkdagen), welke wensen de 
overledene had over muziek, kist, de uitvaartboekjes etc.  

Concluderend vonden de meeste aanwezigen de lezing zeer de 
moeite waard. Er konden volop vragen worden gesteld. Op het  
eind van de lezing kon men nog een gesprekswijzer meenemen, 
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Verdiepingsslag naar aanleiding van ons thema 
 “in gesprek over het levenseinde”. 

Afgelopen maand hebben wij u een thema aangeboden over het 
levenseinde. Circa 80 leden hebben deze middag bijgewoond. 
Over het algemeen waren de meeste aanwezigen goed te 
spreken over de inhoud en ook de presentatie. Er was ook best 
wat kritiek, en dat mag, zowel op de inhoud als ook op de 
presentatie.  
Op het einde van deze middag heeft het bestuur voorgesteld -
indien daaraan behoefte bestaat - een vervolg op dit thema aan 
te bieden. Maar dan wel aan een kleinere groep, zodat er 
discussie kan plaats vinden over de te behandelen 
themaonderdelen. Natuurlijk vergt het voorbereiden van een 
verdiepingsslag de nodige voorbereidingstijd. Dus op heel korte 
termijn kan dit niet plaats vinden. 
Mocht er onder u belangstelling zijn deel te nemen aan een 
vervolg dan horen wij dat heel graag. U kunt dat melden op 
Emailadres: secretaris@kbo-zeelst.nl 
Kees van der Aa 

Rijbewijskeuringen met uw KBO-ledenpas! 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel: 040 2838260

Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 040 2301452.

Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u.  
Veldhoven: Dhr. C.J.Swijgers; den Bond tel: 0497 681 066 

of  06 457 161 17 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten, 

 Nieuwe Waalreseweg 69,  
 afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau 
 tel. 085-4883616 rijbewijskeuringen. 

www.goedkopekeuringen.nl  Hier kunt u zelf een datum 
reserveren 
Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

mailto:secretaris@kbo-zeelst.nl
http://www.goedkopekeuringen.nl/
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Jeu de boules baan 

Met vereende krachten zijn eind 
maart de jeu de boules banen 
opgeleverd. Het heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad eer we 
verantwoord aan de klus konden 
beginnen. De aanleg is bekostigd 
door: Het wijkplatform, 
Rabobank, Mark Kouwenberg, 
en onze KBO.  
De officiële opening staat gepland voor augustus. 
Wij hopen dat het een ontmoetingsplaats wordt voor veel 
mensen! 

We hadden een luxe probleem nu de nieuwe jeu de boulesbanen 
in gebruik zijn. 
In onderstaande overzicht kun je zien hoeveel mensen 
aangegeven hebben op welke dag ze het liefst willen spelen. 
Er zijn in totaal 33 deelnemers. 
We hebben in goed overleg met elkaar de oplossing gevonden. 
Wel hebben we besloten dat er voorlopig een deelnemers 
stop is voor de donderdagmorgen. 
Op de andere dagdelen zijn belangstellende KBO leden van 
harte welkom om ook mee te spelen. 

De dagen dat we jeu de boulen zijn: 

• dinsdagmorgen - 10.00 uur (14 deelnemers)

• donderdagmorgen - 10.00 uur met een koffie/thee pauze
(19 deelnemers)

• donderdagmiddag - 14.00 uur met een koffie/thee pauze.
(7deelnemers)

Ook supporters zijn op genoemde tijden van harte welkom, even 
lekker eruit, een bakje doen en elkaar ontmoeten als KBO er. 
In augustus worden de banen feestelijk geopend! 
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Verslag dagreis Ridderkerk – Rotterdam van 4 april 

We vertrokken om 08.15 uur vanaf huize Sele. 
De buschauffeur Ad was al om 07.45 uur aanwezig en ook al 
snel zaten de eerste KBO mensen in de bus! Alle 54 deelnemers 
hadden er zin in! Bij aankomst in Ridderkerk werden we verrast 
met koffie/thee en een heerlijke zelf gemaakte ambachtelijke 
bonbon van de bonbon fabriek van 
de Firma van Frits van Noppen. We 
kregen een film te zien uit Tanzania 
waar de cacaoboon groeit en verder 
handmatig door mensenhanden 
verwerkt wordt.  
Als de bonen bij de firma aankomen, 
in balen, volgt er een heel proces tot 
het  verwerken naar cacaopoeder. 
Frits gaf een aantal leuke en ludieke demonstraties. Een aantal 
KBO leden mochten bonbons maken en het over gebleven papje 
werd door Nico met de vinger uitgelikt. Frits was niet opdringerig 
bezig, maar in zijn winkeltje werden veel soorten en modelletjes 
van chocolade verkocht, geheel vrijblijvend! Na de demo en het 
winkelen stond er een uitgebreide lunch voor ons klaar, met 
soep, kroket en goed belegde broodjes. Jammer genoeg geen 
chocolade hagelslag! Het was in één woord geweldig, zoveel 
zelfs dat er nog voldoende broodjes over waren. (Ongekend voor 
Zeelst: toch?)  Nadat de Firma Noppen bedankt werd, vertrokken 
we met de bus voor een rondtoer door Rotterdam en een 
bezichtiging van de moderne markthal. Ook was er voldoende tijd 
om in de stad zelf rond te wandelen en een glaasje te nuttigen. 
Om 16.30 uur vertrokken we met de bus naar Terheyden voor 
een over heerlijk drie-gangen pannetjesmenu met alles erop en 
eraan in restaurant ‘De Gouden Leeuw’. Als je nog eens in de 
buurt komt een aanrader. Om 19.30 uur gingen we weer richting 
Zeelst. Beste mensen wat hebben weer mogen genieten van een 
prachtige reis, veel lachende KBO ers achter in de bus.  
Wij bedanken Ad, Anneke en Adje voor deze geweldig 
georganiseerde reis. Chapeau!  Tot volgende reis op 6 juni. 
Groetjes, Jos van Delft 
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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 14 mei Route 66 
donderdag   13 juni  Crème de la crème 
dinsdag  16 juli De Kers  
donderdag   15 augustus Rhodos Grieks restaurant 
Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen u kunt 
zich opgeven bij: Gerry van Tuijl: 040 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 

Chauffeurs gevraagd!!!! 

Wat te doen als je slecht ter been bent en 
toch graag wilt deelnemen aan activiteiten van 
onze KBO? 

Een vervoersgroepje zou uitkomst kunnen 
bieden!  

We willen graag een vervoersgroepje starten om KBO leden op 
te halen en thuis te brengen. maar dan hebben we wel chauffeurs 
nodig!!   
Bent u in het bezit van een auto en bent u iemand die graag 
mensen helpt door ze zo nu en dan naar een KBO activiteit 
te rijden, meld u dan aan met het inschrijfformulier achter in 
de Rustverstoorder. Wij kunnen dan met elkaar in gesprek 
gaan en samen afspraken maken.

Hopelijk kunnen we dan op korte termijn een chauffeursdienst 
aanbieden aan onze KBO'ers die anders thuis moeten blijven in 
plaats van deel te nemen aan een gezellige bijeenkomst.   
U kunt zich ook telefonisch melden op tel.nr. 040-2531553. 
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Uitslagen Koersbaltoernooi KBO Kring 2019 

De Poedelprijs: Team Blauw 6, Meerveldhoven: 4 punten 

      Willem van Kleef en Ria de Vries 

De 3de Prijs: Team Rood 8, Oerle: 20 punten 

      Henk Verstegen en Nellie Verkuijlen 

De 2de Prijs: Team Zwart 4, Heikant-de Kelen:  22 punten 

      Jan Brouwers en Will Ivits 

De 1ste Prijs: Team Blauw 9, Heikant-de Kelen: 30 punten 

      Gerry Lenting en Jan Lenting 

Advies voor de spelers van Zeelst: …..Beter je best doen!! 
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Vervoer op maat in Veldhoven 
Aanvulling over “de Veldhopper” 

In de vorige Rustverstoorder hebben we uitgebreid stil gestaan bij 
het vervoer in Veldhoven met “de Veldhopper”. “De Veldhopper” 
is speciaal bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been 
zijn, regelmatig vervoer nodig hebben voor het ziekenhuis of de 
dagbesteding. Hierbij is niet vermeld dat u een indicatie van de 
gemeente nodig heeft om hier gebruik van te kunnen maken.  
Die indicatie kunt u aanvragen op het gemeentehuis. 

Het lidmaatschap voor “de Veldhopper” kost € 20,- per jaar. Per 
rit betaalt u € 2,50, retour € 5,-. Het is de bedoeling dat u dit 
bedrag direct afrekent bij de chauffeur. 
Een begeleider mag gratis mee.  

Vervoer met de Taxbus 

De Taxbus is bedoeld voor mensen met een beperking en 
ouderen. Het is een organisatie die bedoeld is voor heel de 
Kempen. U dient in het bezit te zijn van een pas, die u kunt 
aanvragen, na een WMO-indicatie, bij de gemeente. 
U kunt reizen voor een gereduceerd tarief binnen 5 zones.  
Bij reservering wordt verteld hoeveel zones uw reis omvat en wat 
de rit gaat kosten. U dient minimaal 1 uur voor vertrek te bellen, 
er kunnen meerdere mensen gebruik maken van dezelfde rit. 
Informatie kunt u inwinnen op telefoonnummer 0800 0231820. 
Reserveren kunt u op telefoonnummer 0800 0234795. 

Alle verdere informatie kunt u nalezen op www.taxbus.nl. 
U kunt ook informatie vragen aan mevr. Corry Pollemans 
tel. 040-2549643 of 06 20624306. 

http://www.taxbus.nl/
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Meedoen-voorziening 

Zijn de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? Door 
de Meedoen-voorziening kunt u deelnemen aan een activiteit, lid 
worden van de bibliotheek én een tegemoetkoming krijgen in de 
kosten van internet. 
Welke kosten worden vergoed? 

• Deelname activiteiten:
U kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging, een

cursus volgen bij de Parasol of een avondje uitgaan bij theater
De Schalm . De gemeente betaalt de kosten rechtstreeks aan
de organisatie. Er wordt één activiteit per persoon vergoed.

• Lidmaatschap Bibliotheek: u kunt lid worden van de
bibliotheek Veldhoven. De gemeente betaalt de kosten van
lidmaatschap rechtstreeks aan de bibliotheek Veldhoven

• Tegemoetkoming kosten internet: als u kosten maakt voor
internet (zoals abonnementskosten) kunt u hiervoor een
tegemoetkoming krijgen van € 50,00 per jaar. Per huishouden
wordt er één tegemoetkoming per jaar verstrekt

Aanvragen 
U kunt het aanvraagformulier Meedoen-voorziening afhalen en 
inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of stuur het op. 
U kunt het ook telefonisch aanvragen. 

Voorwaarden 
-Uw inkomen moet lager zijn dan 120% van de bijstandsnorm.
-Als u in een inrichting woont op basis van de Wet langdurige   
zorg, dan geldt voor u een andere inkomensgrens. Informeer bij 
de gemeente.
-U mag niet meer spaargeld of vermogen hebben dan voor de 
mee-doen voorziening is toegestaan.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst aanvraag. 

https://www.veldhoven.nl/data/downloadables/2/2/7/aanvraagformulier-meedoen-voorziening.pdf
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Dagtocht naar Veere en Middelburg 
donderdag 6 juni 

Op donderdag 6 juni, bijna de langste dag van het jaar, gaan we 
een lange dagtocht maken naar het mooie Veere en 
Middelburg. 

We vertrekken vroeg: om 08.15 uur bij  
Huize Sele. 
In vlot tempo hopen we dan door te rijden 
naar Veere, waar voor ons de koffie met 
een heerlijke Zeeuwse bolus klaar staat. 
Om 11.00 uur gaan we een 
stadswandeling maken en een museum 
bezoeken. Dit gaat onder leiding van Anna 
van Borssele, Vrouwe van Veere. Zij laat 
ons alle mooie en interessante plekjes 
zien. 
Om 13.00 uur staat een eenvoudige lunch 
voor ons klaar. 
Na de lunch vertrekken we naar Middelburg. 
Hier gaan we een rondvaart maken door de grachten van deze 
prachtige historische stad. 
Na de rondvaart, die 1 uur duurt, is er nog wat vrije tijd over om 
Middelburg te bekijken. 
Omstreeks 17.00 u. verlaten we de stad en gaan op weg naar 
een restaurant waar ons een heerlijk 3-gangendiner wacht. 
Daarna gaan we richting Veldhoven en hopelijk zijn er dan geen 
files. 
Omstreeks 22.00 uur zullen we weer op de thuisbasis zijn. 

Aan deze lange, maar interessante dag zit natuurlijk een 
prijskaartje. Omdat de reis ver is en de dag goed gevuld valt de 
prijs hoger uit dan we gewend zijn. 
K.B.O. leden betalen € 83.-. Introducés betalen € 87.-. 
Opgeven is mogelijk tot en met 25 mei. 
Aanmeldingsformulier op blz. 40 
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Jarig in mei 

 1 mei  Mia van de Vorst-Sloots 
  1 mei  Wies Jongsma 
  1 mei  Ans van den Heuvel 
  1 mei  Jeanne Smetsers-Boumen 
 2 mei  Marie van den Oever-Willems 

  4 mei  Jaan van Oorschot-v.d. Graaf 
  4 mei  Sjaak van Trier 
  5 mei  Geert Coppelmans 
  6 mei  Wies Verberne 
  7 mei  Liza de Greef-Bruurs 
  7 mei  Ria van Essen-Vos 
  7 mei  Ad Verhagen 
  8 mei  Toos Smits-Verhoeven 
  9 mei  Tonnie van Brussel-der Kinderen 
10 mei  Ton Kooiman 
10 mei  Ruud Kremers 
11 mei  Netty Meyer 
13 mei  Ben van Glabbeek 
13 mei  Truus Soetens-van Delft 
13 mei  Ad Schoofs 
16 mei  Ton van Acken 
16 mei  Phil Nas 
17 mei  Ed de Roo 
17 mei  Theo Laurenssen 
19 mei  Peter Lucassen 
22 mei  Marij van Gerwen-van Straten 
22 mei  Rein van Lisdonk 
23 mei  Bob Groeneveld 
24 mei  Jan van Agt 
24 mei  Mies van Tatenhove-de Poorter 
24 mei  Franca de Lepper-v.d.Reek 
24 mei  Wilhelmien v.d. Bosch-van Straten 
27 mei  Annie Daniëls-Vervest 
28 mei  Rieky Bakermans   
28 mei  Cees Oostdijk 
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28 mei  Anja Claeren-Hems 
29 mei  Saskia van Beers-Karsmakers 
30 mei  Grard Snelders 

Jarig in juni 
 1 juni  Annie van Lith-van Waterschoot 
  3 juni  Mieke van Lisdonk-Jacobs 
  4 juni  Mien Bens-Peters 
  5 juni  Annie van Acht 
  5 juni  Nol Janssen 
  6 juni  Riet Jansen 
  7 juni  Harry Jonkers 
  8 juni  Els van Mol 
  8 juni  Rieke Graat 
  9 juni  Lambert Coolen 
  9 juni  Annie Geven-van Lieshout 
10 juni  Corrie Boumans-Willems 
10 juni  Riet de Rooy-van Kraaij 
11 juni  Cora Verwimp-Looyen 
11 juni  Maik van Rens-Martens 
11 juni  Anneke Spiegels-van Eldijk 
11 juni  Jan Verstappen 
12 juni  Betsy Verberne-van de Ven 
12 juni  Ding van Strijp-Rijkers 
13 juni  André Lapré 
13 juni  Hennie van der Heijden-Wilbrink 
14 juni  Tonnie van Hees-van de Ven 
14 juni  Rieky Willems-Joosten 
14 juni  Rinie Schoofs-Raijmakers 
14 juni  Irma van de Berg-Schell 
14 juni  Marijke van Houten-Zwepink 
16 juni  Riek van der Heijden-de Wit 
17 juni  Wilma van den Bosch 
19 juni  Bertha van Laarhoven-Coppelmans 
19 juni  Leo Moonen 
21 juni  Kees Geven 26 juni  Mieke Wolters-Witte 
23 juni  Corrie Zuidhof 30 juni  Martien Spiegels 
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KIENEN 

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

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

HOOFDPRIJS € 350,- 

rookvrij, voorzien van airco en eigen verlichte 
parkeergelegenheid achterom. 

Zaal open om 18.30 uur 
Kienen van 19.30 tot 22.15  

KIENEN VOOR JONG EN OUD 
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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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Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst 

Zoals in de vorige 
Rustverstoorder is te lezen 
organiseert het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde Zeelst een aantal 
activiteiten in verband met het 
750-jarig bestaan.

Een van de activiteiten is een 
schietwedstrijd om de titel 
“Koning der Koningen”. Deze titelstrijd zal plaatsvinden tijdens de 
braderie “Zilst Mert” op zondag 12 mei op de parkeerterrein bij  
De Spar aan de Kruisstraat in Zeelst. Er komen een 25-tal 
Koningen van Gilden uit de omgeving in vol ornaat met vele 
zilveren onderscheidingen. Deze kleurrijke wedstrijd zal om  
± 14.00 uur geopend worden met het eerste schot door 
Burgemeester Marcel Delhez. Vervolgens zullen de Koningen om 
beurten gaan schieten en degene die het laatste stukje van de 
houten vogel neerhaalt is Koning der Koningen. 

Op zondag 30 juni is de tweede jubileumactiviteit en wel een 
zogenaamde “Kleine Gildedag”. Aan deze Gildedag zullen de vijf 
Veldhovense Gilden deelnemen. Na een kleurrijke optocht door 
Zeelst, voorafgegaan door klaroengeschal en tromgeroffel en een 
kerkdienst in de Willibrorduskerk, gaat de stoet weer terug naar 
het Gildeterrein aan de Blaarthemseweg. Na de massale opmars 
op het Gildeterrein zullen de wedstrijden; kruisboogschieten, 
vendelen, bazuinblazen en trommen geopend worden door 
Wethouder Hans van der Looij. Om ongeveer 18.00 uur die 
middag zullen de besten van de verschillende onderdelen bekend 
worden gemaakt. 

Wim van Loon  
Deken-Schrijver (secretaris) 
Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst 
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Wist u dat….. 

• We voor de mensen die nog geen lid zijn van de lotto een
inschrijfformulier achter in het boekje geplaatst hebben zodat
u zo snel mogelijk mee kunt spelen! Heeft u het hele jaar
geen prijs dan krijgt u op het einde van het jaar een doosje
bonbons.

• 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.

• De afgelopen jaren organiseerde Rabobank Eindhoven-
Veldhoven de Rabobank Clubkas Campagne in het voorjaar.
Dit gaat veranderen: de campagne blijft, maar verhuist in
2019 naar het najaar

• De muziek/voordrachtmiddag van 20 juni komt te vervallen en
in plaats daarvan in augustus een feestelijke opening komt
van de jeu-de-boules banen.

• Dat er in de “Seniorenwijzer “ (het blaadje dat de
Seniorenraad heeft samengesteld) adressen en
telefoonnummers staan over allerlei onderwerpen o.a.,
belasting en administratieve hulp, dementie, financiële
ondersteuning, klushulp enz. U kunt hem ook op onze website
vinden.

• Theo Tuijtelaars is op dinsdag en vrijdagmorgen van 10.30
tot 12.30 uur aanwezig op Sele voor eventuele vragen over
het invullen van formulieren

Ziekenbezoek 

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

Tonny Schouteten en Rinie Schoofs zorgen dan dat er aandacht 
aan besteed wordt namens ons allen. 
Tonny Schouteten tel: 040 2534786  
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Annie en Marinus Tops: ten voeten uit… 

Annie en Marinus Tops-Baeten, beiden de 80 gepasseerd, zijn al 62 
jaar getrouwd. Ze kunnen veel vertellen over hun leven. Ze leerden 
elkaar kennen bij de Plattelandsjongeren. Annie had, als oudste in het 
gezin, veel verantwoording. Marinus, de helft van een tweeling, heeft 
verschillende beroepen gehad, van tuinman bij de tuinderij van de 
vader van Gerard van Maasakkers tot glazenwasser bij Philips en 
buschauffeur. Nu nog steeds zijn beiden erg actief, het houdt hen jong. 
Inmiddels hebben ze een achterkleinkind Bodhi. 
Na enkele omzwervingen in Veldhoven zijn ze weer in Zeelst terecht 
gekomen waar altijd hun hart gelegen heeft. Ze kregen drie dochters en 
twee zonen. Hun handen en hun 
mond stonden nooit stil en dat is de 
reden dat Annie zoveel kan vertellen 
over hun leven. Annie heeft twee 
rechterhanden. Waar ze aan begint 
brengt ze tot een goed einde. Op haar 
17de haalde ze een “melkdiploma” wat 
op de boerderij goed van pas kwam.  
Ze gaf les aan hobbyisten in “het 
Tweespan”, en ging een EHBO-
diploma halen. haalde haar horecapapieren en begon een café samen 
met Marinus. Zij genoten van “Het Kontakt” zoals het café heette.  
Jarenlang was Annie een fanatieke EHBO-er en was ook 25 jaar lang 
Lotus-slachtoffer, na een opleiding van twee jaar. Na een knieoperatie, 
was dat niet meer mogelijk. Samen zijn ze ook heel fanatiek geweest  
met Carnaval. Annie is heel lang penningmeester geweest bij de 
Kwakzalvers. Tegenwoordig kost het lopen Annie veel moeite, maar 
met haar auto komt ze nog overal. Iedere dag gaat ze zwemmen, ze 
maakt kaarten en is ook bezig met een tapijt knopen. In haar schaarse 
vrije uurtjes speelt Annie spelletjes op de tablet. 
Marinus deed jarenlang vrijwilligerswerk bij het onderhoud van de 
Landsart, ofschoon hij zelf niet van motoren houdt. Bowlen en muziek 
(Kwekske Herrie ) waren de hobby’s van Marinus. Tegenwoordig is hij 
“de tuinman van de Biezenkuilen”. 
Wel bezoeken ze alle voetbal- en paardrijwedstrijden van hun 
kleinkinderen, die al even fanatiek zijn in hun sport als hun opa en oma. 
Hun huis en tuin houden ze zelf bij. Het is een echtpaar dat zoveel 
vertellen kan dat we er een Rustverstoorder mee zouden kunnen 
vullen. Chapeau !!!   
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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_______________________  E-mailadres: 

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:040 2534063
en                                            Henk Willems, tel: 040 2539108

Datum ____---____2019   Handtekening voor akkoord 
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Programma Brabantse 
Gezelligheid 24 t/m 26 mei 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Ligt 

Vrijdag 24 mei 20.00 uur: Bonte Veldhovense avond. 
Zaterdag 25 mei 15.00 uur: Brabantse Bonte middag  
Zaterdag 25 mei 17.30 uur: Jubileumreceptie 85 jaar Sub Umbra 
Zaterdag 25 mei 20.00 uur: Bourgondische Bonte avond 
Zondagmiddag 26 mei: Frühschoppen. 

Koffie staat klaar, bier is koud en worstenbroodjes zijn 
gebakken! 

Voor verdere informatie zie het Veldhovens Weekblad 
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--------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier vervoersdienst 

Naam:…… ……………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………….. 

E mailadres: …………………………………………………… 

In bezit van auto en inzittenden verzekering ja/nee 
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Aanmelding: dagreis Veere en Middelburg 

Vertrekdatum: 06-06-2019, 08.15 uur
Bestemming: Veere/Middelburg 
Aanmelden vóór: 26 mei 

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

Naam 1:………………………………………………………………. 

E-mailadres:..………………………………………………………..

Naam 2:………………………………………………………………. 

E-mailadres:................................................................................

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 € 83,-- .pp*     introducé  € 87,-- pp * 

Let op! leden hebben voorrang! 

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  _ _  / _ _ 2019 

Inleveren in de groene brievenbus bij de kerk of bij een van 
de bestuursleden 



                                   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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