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Voorwoord van het bestuur 

"Het is weer voorbij die mooie zomer" en ook de 
prachtige nazomer is voorbij. De bladeren aan de 
bomen verkleuren van groen naar rood en geel  
en de paddenstoelen komen uit de grond 
tevoorschijn. Tijdens de geweldige boswandeling op 
13 oktober hebben we daarvan kunnen genieten. Ook 
tijdens de excursie naar Amsterdam deed het zonnetje goed 
haar best en ook deze dag mag geslaagd genoemd worden. 

Als U dit voorwoord leest is het al weer wintertijd en wordt het al 
vroeg donker. Tijd voor andere activiteiten zoals de  
pubquiz op 16 november a.s. in het Patronaat. 
Tijdens de middag voor nieuwe leden op 22 november zullen 
we informatie geven over de activiteiten die wekelijks 
plaatsvinden en de excursies, reisjes, informatie en gezelligheids- 
bijeenkomsten die door het jaar heen worden georganiseerd.  
Om alles goed te laten verlopen kunnen we een beroep doen op  
een grote groep vrijwilligers. Zonder bodes, 
activiteitenbegeleiders en andere vrijwilligers kan de KBO 
afdeling Zeelst niet draaien en we willen deze vrijwilligers dan 
ook hartelijk bedanken voor hun inzet op 30 november.  
Ook worden in deze Rustverstoorder de kerstvieringen 
aangekondigd die dit jaar samen met de Zonnebloem en Nieuwe 
Levenskracht georganiseerd worden. Allereerst is er een 
eucharistieviering op 18 december om 10.00 uur in de 
Willibrorduskerk.  
Op 21 december beginnen we in zaal St. Joris met het 
kerstverhaal waarna we samen gaan lunchen. Daarna wordt de 
kerstviering wat luchtiger met optredens van de cabaretgroep  
“´tis aalt wá” en een loterij. 
Met andere woorden ook in de donkere winterse dagen in 
november en december kunt U deelnemen aan allerlei activiteiten 
zodat we ook in deze tijd samen gezelligheid en licht kunnen 
ervaren. 

Mieke van Lisdonk-Jacobs 
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Kerstvieringen 
dinsdag 18 december 
vrijdag 21 december  

In samenwerking met Nieuwe Levenskracht en de Zonnebloem 
nodigt de KBO afdeling Zeelst u uit voor twee kerstvieringen 

• Eucharistieviering op dinsdag 18 december om 10.00 uur in
onze Willibrordus kerk, opgedragen door pastoor Frank As
met begeleiding van het Selster dameskoor. Na afloop
drinken we samen koffie

• De kerstviering op vrijdag 21 december wordt gehouden in
café-zaal “St. Joris”.

• De zaal is open om 11.15 u.

• Om 11.45 u. korte kerstviering met gedichten, verhalen en
samenzang

• Om 12.15 u. lunch.

• Om 13.15 u. Optreden van de zanggroep “’tis aalt wá”.

• 14.00 u. Pauze met lotenverkoop.

• 14.30 u. Vervolg optreden zanggroep

• 15.30 u. Loterij

• Einde van deze gezellige dag rond 16.45 u.

• De bijdrage: € 11,00  p.p. inclusief 2 consumpties.
Jullie zijn allemaal van harte welkom!!!

Het bestuur 

Het inschrijfformulier vindt u achter in deze 
Rustverstoorder. 

Wij zouden het zeer waarderen als u iemand, die alleen is, 
uitnodigde bij u aan tafel aan te schuiven. 

Dat is de bedoeling van samen het Kerstfeest vieren. 
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Activiteitenkalender t/m 21 maart 2019 KBO Zeelst 

Wanneer Wat 

16 november Pub-quiz 

22 november Bijeenkomst nieuwe leden 

30 november Vrijwilligersdag 

18 december Eucharistieviering in de 
H.Willibrorduskerk 

21 december Kerstontmoeting bij St.Joris 

10 januari Nieuwjaarsreceptie 

15 tot 20 januari Seniorenexpo in Koningshof 

14 maart Themamiddag 

21 maart Jaarvergadering 

    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! 

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 en films 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 10.00 uur.

• Gezellig samenzijn in het Patronaat op vrijdagmiddag.

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

Rijbewijskeuringen met uw KBO-ledenpas! 

Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260  

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

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

Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

http://www.goedkopekeuringen.nl/
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Op donderdag 10 januari 2019 proosten we samen op het nieuwe 
jaar! Een leuke gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen! 

 
 

 
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 
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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 Bakermans 

 

 
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 

 
 
 

De tuin 
 

De bomen komen 
uit de grond 

en uit hun stam 
de twijgen 

en ied’reen vindt het 
heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen. 
 

we zien ze vallen 
naar de grond 

en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde 

ons geleerd 
dat ál wat sterft 

zal bloeien 
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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. 
donderdag 15 november  Grieks restaurant Rhodos, 

Heerseweg 3 Oud-Veldhoven 
dinsdag 15 januari  Madera 
donderdag 14 februari Crème de la Crème 
dinsdag 12 maart De Wok 
donderdag 11 april De Kers 
dinsdag 14 mei Route 66 
Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen u kunt 

zich opgeven bij: Gerry van Tuijl: 2542400 / 06-25471418 

Bert de Joode: 06-33680745 
Bij verhindering even bellen naar een van de twee. 

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom 

Pubquiz op 16 november

Pubquiz waarbij gezelligheid voorop staat. 
In de vorige Rustverstoorder is aangekondigd dat er 
op vrijdagavond 16 november een pubquiz voor onze 
KBO leden wordt georganiseerd. We zullen moeilijke 
maar zeer zeker ook makkelijke vragen opstellen die 
groepsgewijs beantwoord moeten worden. De groepjes bestaan 
uit minimaal 4 en maximaal 6 leden. U kunt zich opgeven als 
groep en ook als individuele deelnemer(s) zodat wij dan nieuwe 
groepjes samen kunnen stellen. (Zie blz. 40). Bijdrage is € 3,50 
per persoon inclusief een kopje koffie of thee. U bent van harte 
welkom op 16 november om 19.30 uur in het Patronaat om 
eventueel een prijsje te kunnen winnen. We hopen dat het een 
gezellige avond wordt.  

Kees van Hout, Grard Snelders en Mieke van Lisdonk. 

Inschrijfformulier achter in de Rustverstoorder! 
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Wandelprogramma t/m 1 mrt 2019 
 
 Start op startlocatie om 9.30 u.  
Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881   
 

Datum Startlocatie Pauze-adres KM 
Ca. 

c. 

  2 nov Doornboomstraat 9  
Middelbeers 

“De drie linden”  aan 
de Doornboomstraat 
Middelbeers 

5,5 
of 
11  

Ad 

  9 nov Kerkplein Boskant Horeca Markt Sint 
Oedenrode 

11 Ad 

16 nov Grasveld Heers Camping “De 
Volmolen” 

12 Harry 

23 nov Liempde, Kasterenstraat 
23 

“Het wapen van 
Liempde”  Liempde  

10 
  5 
 

Ad 

30 nov Valkenswaard Luikerweg 
145 (café Suykerbuyck) 

Cafe Suykerbuyck 5,9 
of 
12,4 

Henk 

  7 dec Kerk Steensel Horeca Steensel 6 of 
11 

Ad 

14 dec GVAC locatie bij de 
Kempen Campus 

Gemeenschapshuis 
“De Leenhoef”  
Knegsel 

11 
7 

Harry 

21 dec Geen wandeling 
(kerstviering) 

   

28 dec Hoog Casteren, Parking 
Hoeve Biestheuvel 

Vessem, 
Jacobushoeve 

10 Matthie 

  4 jan 
2019 

St. Oedenrode 
Vresselseweg 33 parking 
“Vresselse Hut” 

“Vresselse Hut” 5.3 
of 
10,9 

Henk 

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

11 Ad 

18 jan Weijerseweg 2  
Veldhoven 

Gemeenschapshuis 
“De Boogerd” 

11 
  5 

Harry 

25 jan Valkenswaard  “Achelse 
Kluis” 

Soerendonk  
Partycentr. “Antoine” 

16 Matthie 

  1 febr Zandoerle  ’t 
Geitenboerke 

Zandoerle ’t 
Geitenboerke 

5,5 
11 

Ad 
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  8 febr Eindhoven Heezerweg 
(hoek Kanunniksven) 

Geldrop Café 
“Herberg Hoog 
Geldrop” 

11 Martien 
Sp. 

15 febr De ZOO Oerle Gemeenschapshuis 
“De Rosdoek” 

11 
  5 

Harry 

22 febr Klompenmuseum Best   
(parking in omgeving) 

Boskant Cafe “de 
Vriendschap” 

11 Henk 

  1 mrt Tuincentrum 
“Coppelmans” aan weg 
Valkenswaard – Waalre 

Tuincentrum 
“Coppelmans” 

Ca 
6 of 
12 

Matthie 

 

 

Nieuwe leden 
 

Corrie Bakermans-van Dal 
Francien Cornelis 
Bob Groeneveld 
Marianne van Spreuwel- Burgers 
Wim van Loon 
Corrie Zuidhof 

 
Wij hopen dat zij zich spoedig thuis gaan voelen bij onze 

K.B.O. Afdeling 
 

   

28 nov.Lena Kuyken-Antonisse 
29 dec.Dinie Eliëns-Kuijpers 
 
.  

 

De nieuwe ledenpassen zijn verspreid samen met 
de ONS van oktober. Mocht u toen geen pas 
ontvangen hebben neem dan contact op met een 
van de leden van het bestuur 

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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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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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 Riekie Willems 

 

Oproep!!!! Wie komt er bij onze gym club? 
 

Wij zijn een clubje ouderen (mannen en vrouwen) die al jaren 
samen, via gezonde lichaamsbewegingen, ons fit willen blijven 
voelen. De club staat onder leiding van een gymleraar en we 
komen bij elkaar iedere woensdag van 13.00 u tot 14.00 u. 
Na afloop nog even gezellig samenzijn met een kopje koffie. 
Onze bestaande groep is een beetje uitgedund (i.v.m. ziektes en 
helaas ook overlijdens). 
We zijn nu nog met 20 personen en gezien de kosten van de 
zaalhuur (gemeente Veldhoven) is dat te weinig. 
Het initiatief is jaren geleden ontstaan in samenwerking met 
“Nieuwe Levenskracht”. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten, € 25,- voor 3 maanden 
(€8,30 per mnd.). De les wordt gegeven in de gymzaal achter 
’t Patronaat, ingang Willibrordusstraat. 
 
Bel even bij interesse naar: 040 2544763 of 040 2534169 
Graag tot ziens !!! 
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Boswandeling op 13 oktober 

 
 
 

Wat hebben we geboft tijdens de wandeling bij “de Bosschuur” in  
Vessem-Wintelre. Alles zat mee. Twee enthousiaste gidsen die 
het gebied kennen als hun broekzak. Lekker zonnig weer en een 
leuk gezelschap. José van Lieshout en Harry Bakkers, twee 
leden van onze KBO, hadden zich goed voorbereid en wezen ons 
op de groei van bomen en planten, de paddenstoelen, de vogels 
en insecten die we tegenkwamen. We zagen de verschillende 
stadia van de paddenstoelen, van 
pas uit het ”ei” tot het vergaan van 
de paddenstoel.  
Weet u hoe de vliegenzwam aan zijn 
stippen komt? Nee, dan moet je het 
volgend jaar vast de wandeling 
meemaken. Het was gezellig met 
achteraf een kopje koffie op het 
terras.  
José en Harry, heel hartelijk dank. 
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DAGTOCHT NAAR DE HOEKSE WAARD en TIENGEMETEN 
 
Om half 9 vertrekt de bus vanaf Huize Sele mooi op tijd. In Strijen 
staat de koffie met een heerlijke bolus voor ons klaar. Na de 
koffiepauze 
vertrekken we o.l.v. 
de gids voor een 
rondtocht over de 
Hoekse Waard .De 
gids vertelt ons dat 
ook dit eiland heel 
erg getroffen was 
door de watersnood 
in 1953.  
Er zijn veel slachtoffers gevallen en veel huizen zijn verloren 
gegaan. Door het enthousiaste verhaal van de gids is het tijdens 
de rit niet alleen kommer en kwel. Hij laat ons de mooie plekjes 
zien, die er ook nu nog zijn. De diversiteit in woningen, vooral de 
dijkwoningen zijn heel apart o.a.de verbouwde watertoren. 
Na de rondrit staat er een prima uitgebreide lunch voor ons klaar. 
Daarna zetten we onze dagtocht voort naar Nieuwendijk, om er 
op het pontje te stappen naar Tiengemeten. Dit is een heel klein 
eilandje, de naam vertelt de afmeting van het eiland: een gemet 
is een oude landmaat van ruim 4500m2. 
Op het eiland gaan we het landbouwmuseum en het museum 
met werken van Rien Poortvliet bezoeken. Dat is genieten, heel 
mooi wat er tentoongesteld is. Na het museumbezoek gaan we 
weer met het pontje naar de Hoekse Waard en via een stop om 
de dorst te lessen, gaat het verder, gelukkig maar weinig file. Een 
beetje verlaat komen we aan op het dineradres . 
In restaurant de Boswachter in Liesbos wacht ons een perfect 
verzorgd 3 gangen menu. Het is een dag geweest vol indrukken, 
heel gezellig en het zonnetje heeft ons in de namiddag niet in de 
steek gelaten. Kortom een geweldig mooie fijne dag! 
 
Anneke, Adje en Ad, bedankt voor de goede zorgen en perfecte 
begeleiding.     Marianne van Spreuwel 
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KBO Kring Veldhoven, dinsdag 18 december 2018: 

Kerst winkelen en Markt in Mönchengladbach. 

 

Mönchengladbach staat bekend om zijn textiel-en mode industrie. 
Daar gaan we vandaag een kijkje nemen. De bus rijdt 
rechtstreeks naar Mönchengladbach waar bij modehuis Adler de 
koffie voor ons klaar staat met uiteraard gebak erbij!  
Na de koffie kunt U heerlijk rondstruinen tussen de kledingrekken 
en wie weet komt U nèt die mooie jurk of jasje tegen !! 
Hierna gaan we de Kerstmarkt bezoeken. Deze is in de Altstad, 
het historische centrum. Er zijn natuurlijk volop restaurantjes, 
winkels en cafeetjes. Een heerlijk glas Glühwein gaat er altijd in! 
Om 17.00u vertrekken we daar weer, om in Velden te gaan 
genieten van een 3-gangen diner en daarna vertrekken we weer 
richting Veldhoven. 
 

De prijs bedraagt € 46,95 p.p. 
 

De opstapplaatsen : 8.00 u Rundgraafpark 

                                 8.15 u Huize Merefelt  

                                 8.30 u Huize Sele 

Inschrijven graag vóór 25 november . Het bedrag meteen 

overmaken aan : KBO-Kring Veldhoven 

Banknummer : NL65RABO0138513430 o.v.v. Kerstmarkt 

 

Inschrijfformulier achter in de Rustverstoorder! 

 

 

Kempisch Senioren Orkest 
 
Het Kempisch Senioren Orkest presenteert op zondag 25 
november een herfstconcert met herkenbare mooie blaasmuziek 
in Gemeenschapshuis `Den Tref` Alexanderhof 7 te Hapert. 
Het concert begint om 13.30 u. en duurt tot 15.30 u. 
De toegang is gratis 
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WIST U DAT 

• 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!

• Dat op de website van de KBO-
Zeelst onder het kopje ”foto’s” mooie
films te zien zijn, die Martien Spiegels
heeft gemaakt van de verschillende
activiteiten. Zo staat er de film van
“Samenloop voor Hoop” en de reis naar
Gouda en Ieper op. Het is zeker de
moeite waard om die te bekijken!
Misschien komt u uzelf nog tegen!
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GEVRAAGD! 

Nieuwe leden voor de Koersbalclub 
KBO-Afd. Zeelst 
Elke maandagmiddag spelen we koersbal van 
13.30 u tot ca. 15.45 u met een koffiepauze van 

een kwartier. Het koersbal spelen kost geen geld. Koersbal wordt 
gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter in de middenzaal van ‘t 
Patronaat in Zeelst. 
Wij kunnen nog enkele spelers gebruiken. Het is een gezellige 
bezigheid. Het vraagt geen speciale behendigheid. 
Kom gerust kijken en dan kunt u zien hoe gezellig het is! 
Tot ziens,    Jan Egelmeers en Geert Coppelmans 

Voorbeeld uit de praktijk………   Let op! 

Medische rijbewijskeuring voor 75 jaar en 
ouder. 

Wordt U binnenkort 75 - 80 – 85 – 90 – 
enzovoort ,dan is het raadzaam om zeker  
10 weken voorafgaande aan uw 
verjaardag een geneeskundige verklaring te 
gaan halen bij uw gemeentehuis.  
Je moet wel eerst een telefonische afspraak maken. Je kunt ook 
terecht bij het CBR in Eindhoven aan de Hoevenweg 20. 
Daar krijg je het meteen mee tegen betaling van € 34,80.  
Op beide adressen kunt u alleen met uw bankpasje betalen! 
.  
Waarom schrijf ik dit ? Omdat ik van het RDW (Rijks Dienst 
voor het Wegverkeer) geen herinnering heb ontvangen en 
gelukkig door Nic Schouteten hiervan op de hoogte gesteld ben. 
Daarna heb ik zelf actie moeten ondernemen.  

DUS HET BLIJFT OPLETTEN!! 

Jos van Delft 
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Jarig in november

  1 nov. Toos Schoemaker
  1 nov. Henk Meekel 
  3 nov. Wil Verwimp 
  4 nov. Mia van Eerd-van Zoggel 
  5 nov. Annie Peters-Aarts 
  5 nov. Riky Tils-Kolvenbach 
  5 nov. Diny van Moorsel 
  6 nov. Maria van Asperdt-de Wit 
  6 nov. Bertha Waterschoot 
  8 nov. Jo van de Schans-Senders 
  8 nov. Toos Kuijpers-Lamers 
12 nov. Nel Lijten-Sanders 
14 nov. Jan Schoo 
14 nov. Koos van den Heuvel 
17 nov. Corrie de Vaan 
17 nov. Hans van Hak 
19 nov. Mia Sanders-Scheepers 
19 nov. Walther Soetens 
19 nov. Karel Bosch 
20 nov. Wim Hermans 
20 nov. Maria Schoofs-Dekkers 
21 nov. Erica Vissenberg-van Hoof 
21 nov. Dick van Essen 
21 nov. Nico van Rhee 
22 nov. Corrie van Poppel-Merkelbach 
23 nov. Dolores Perez-Puertas 
23 nov. Helmy van de Sandt 
24 nov. Thea Coppelmans-van Leeuwen 
24 nov. Stien v.d. Putte-Rademakers 
24 nov. Riky Hoskens-Raaymakers 
25 nov. Margot Prins-Brink 
27 nov. Loes Thomasse-Peters 
27 nov. Rikus van den Heuvel   28 nov Cees van Gerwen 
27 nov. Piet Huijbregts   29 nov Nel Adams 
28 nov. Lena Kuyken-Antonisse   29 nov Trees Toonen-Ponjée 
28 nov. Frans van de Wiel    29 nov Kees van der Aa 
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Jarig in december 

  1 dec. Toos van Lieshout-Hoeks 
  1 dec. Louis Peperkamp 
  1 dec. Rosa Boeyen-Verhoeven 
  2 dec. Cees Hermans 
  2 dec. Leny van Neerrijnen-van Helmont 
  3 dec. Zus Tournier-Boogers 
  5 dec. Gonny Strijbosch-v.d. Langenberg 

  6 dec. Alda van de Ven-Coppelmans 
  6 dec. Thea van der Weijden 
  6 dec. Marian Somers-Brouwers 
  9 dec. Leo Loijen 
10 dec.Wim Hölscher 
11 dec. Stien van Zoggel 
13 dec. Riky van Nostrum-Coppelmans 
14 dec. Jan Tops 
16 dec. Doortje van Stiphout-Kivits 
17 dec. Toon Verleg 
18 dec. Gerard Scheepers 
20 dec. Toon Intven 
21 dec. Cees van de Pas 
21 dec. Henk van Sonsbeek     
21 dec. Jan Castelijns 
24 dec. Annie Weijmans 
26 dec. Nellie Verwimp-Kreuger 
27 dec. Nelly Alkemade (Hölscher) 
27 dec. Hans Smits 
29 dec. Annie Eliëns-Kuijpers 
29 dec. Rinus van Asperdt 
29 dec. Nellie de Veer –van Venrooy 
30 dec. Jos van Delft 
31 dec. Joke Scheepers-van Beers 
31dec. Toos van Gestel 
31 dec. Harry Bakkers 
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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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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

Interesse ?? 
Bij de handwerkgroep (dinsdag van 14.00 u tot 
16.00 u) is plaats voor mensen die graag 
kaarten maken. We hebben 
een heleboel materiaal 

gekregen dat we kunnen gebruiken. De 
kaartenmaaksters kunnen al het materiaal niet 
opmaken. 
Heeft u interesse kom dan op de 
dinsdagmiddag een keertje langs dan kunt u de gezellige sfeer 
proeven en kijken of u kunt aansluiten. Iedere vorm van 
handwerken (breien, haken, quilten,   kaarten maken) is welkom. 
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Wilt u ook samen bewegen? 
Een groepsles om fit te blijven met leeftijdgenoten 

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

Kom en blijf  in beweging! 

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

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

Museum 't Oude Slot 

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

Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 

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

mailto:secretariaat@museumoudeslot.nl
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Hemel op aarde 

Machtig klonken eng’lenkoren 
in die stille, heil’ge nacht:  
‘Eer zij God’ lieten zij horen,  
Geweldig nieuws werd daar gebracht. 

Machtig woord uit mensenmonden, 
in diezelfde stille nacht: 
‘God heeft redding ons gezonden, 
door ‘t Christuskind, zolang verwacht.’ 

Machtig spraken astronomen, 
wijze woorden van heel ver:  
‘De Joodse Koning is gekomen, 
In ’t Oosten zagen wij Zijn ster.’ 

Machtig klinken nog Gods woorden, 
in de nacht van ons bestaan:  
‘Hij, Mijn Zoon, Mijn eengeboor’ne, 
Hoor naar Zijn stem en neem Hem aan!’ 

Machtig feest, wat wij beleven, 
met elk Kerstfeest zegt God weer: 
‘k Heb Mijn Zoon voor jou gegeven, 
de hemel daalt op aarde neer!’ 

Geschreven door Aagje Lingen 
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Vanuit Veldhoven vertrokken de KBO-leden met een volle bus 
naar Rodt (vlakbij Sankt-Vith) waar het hotel stond. Van hieruit 
werden verschillende plaatsen bezocht: 
Trier: vooral bekend om zijn historie. Hier werden de 
wijngaarden, de prachtige kerk en de Porta Nigra bezocht. 
Durbuy: Het kleinste stadje van België. Hier werd met een 
treintje een rondrit gemaakt door de bossen, langs kleine 
riviertjes, door de mooie natuur. Bij het eindstation stond de bus 
weer klaar.  
Luxemburg werd bezocht 
onder leiding van een gids. Het 
Koninklijk Paleis, de Kathedraal 
“Notre Dame” werden met een 
bezoek vereerd. Ook werden er 
lekkere taartjes genuttigd. Men 
genoot van de prachtige 
vergezichten. 
De avonden werden gevuld met 
heel lekker eten, kaarten, zingen, dansen. Ook de polonaise 
ontbrak niet. Verschillende mensen dansten er vrolijk op los. 
Ook Banneux, de Mariabedevaartplaats werd aangedaan.  
We kijken terug op een heerlijke reis, steeds mooi weer en veel 
gezelligheid.  
We danken de organisatoren voor deze midweek.  
De foto’s kunt u bekijken op de website van de KBO-Kring 
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Verslag van excursie naar Amsterdam op 6 oktober 

De excursie naar Amsterdam gaat nu dus echt door. Op  
6 oktober om 9.50 uur verzamelen we in de hal van het station in 
Eindhoven. We zijn met 23 personen en iedereen is op tijd.  
We nemen de trein van 10.07 uur en komen netjes op tijd in 
Amsterdam aan. We verlaten het station aan de achterzijde om 
de pont te nemen naar Amsterdam Noord. Daar, in café De Pont, 
staan de tafels al gedekt voor een heerlijke lunch. 
Na de lunch nemen we weer de pont naar het Centraal Station. 
We lopen van daaruit naar de St. Nicolaas Basiliek. De gids staat 
ons op te wachten en geeft ons een duidelijke uitleg over de kerk. 
De architect is Adrianus Bleijs. De kerk heeft schitterende 
beschilderingen gemaakt door Jan Dunselman. Er zijn ook 
prachtige gebrandschilderde ramen. Hij gaf uitleg over de altaren 
en de vernieuwingen in de kerk. 
Rond 14.30 uur verlaten we de kerk voor een rondvaart bij rederij 
P. de Kooij waar we om 15.00 uur aanwezig willen zijn. Het weer

is prachtig, dus is het geen 
probleem even te wachten. 
We zien prachtige bruggen, 
gebouwen, gevels en 
grachten en niet te vergeten 
het IJ. Er lag een prachtige 
replica van een VOC schip 
bij het Scheepvaart 
museum. Via de Oude 

Schans gaan we door de Amstel naar de Herengracht. 
Om 16.15 uur kwamen we aan bij het eindpunt van de rondvaart. 
We hebben zin in een kopje koffie, dus nemen we de trein van 
16.47 uur zodat degenen die dat willen koffie kunnen meenemen 
in de trein.  
Om 18.15 uur komen we aan in Eindhoven. Daar gaan degenen 
die dat willen nog iets eten bij de Bengel tegenover het station. 
Het was een mooie dag die heel goed was voorbereid door Mieke 
en Rein waar ik ze, namens de groep, hartelijk voor bedank. 
Het was jammer dat Wim en Joke niet aanwezig konden zijn. 

Anny Castelijns 
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Beweging houdt het lichaam en de geest 
jong en gezond! 

EN SAMEN SPORTEN IS NOG LEUKER! 

Van maandag 12 november tot en met vrijdag 23 november  
organiseert Fitnesscentrum Artisport in samenwerking met  
Fysiotherapie De Ligt en Remedica, de tweede editie van de  
Seniorenweken.  
Deze actie bestaat uit informatieve lezingen en workshops zoals 
valpreventie, wat een lichaam doet in verouderingsproces en het 
sporten ongeacht uw klachten. Verder kun je gratis deelnemen 
aan de Artisport senioren-fitnessprogramma’s.  
Wil je weten hoe fit en & vitaal je bent? Kies dan voor een gratis 
inbody meting incl. aanvullend trainingsadvies. 

Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken  met 
Fitnesscentrum Artisport. 
Het volledige programma kun je vinden op onze website 
www.artisport.nl  
Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen naar:  
040 2029491  
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HERHAALDE OPROEP!!!!!!!!! 

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

dinsdagmiddag en of woensdagmorgen. 
Als er voldoende leden zijn +/- 6 personen die interesse hebben 
omwekelijks een potje te biljarten met elkaar laat het mij dan 
weten vóór 19 november a.s. dan gaan we verder samen 
afspraken maken met elkaar. 
Ook dames zijn natuurlijk van harte welkom. 

Bel of email  naar Jos van Delft 040-2542416 of 
josvandelft@onsbrabantnet.nl 

Enquête 

Vanuit de Universiteit van Leiden is de vraag 
gekomen om deel te nemen aan een enquête over 
de gezondheid van 55-plussers. Het invullen duurt 
een kwartier. Op onderstaand adres kunt u het 
deelnameformulier downloaden. 
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9RGkUN4FVJDwHTD 

U kunt het ingevulde formulier digitaal versturen! 
      Hartelijk dank voor uw medewerking! 

mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9RGkUN4FVJDwHTD
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Belastinginvuller voor senioren, iets voor u? 

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

Wat zijn de voorwaarden? 

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

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

• u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied;

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

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

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

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op 
met Huub Bukkems, telefoon 040-2549047  
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Het Sint Joris ‘Samen Zijn’ Kerstmenu 

Op 1e kerstdag organiseert Café zaal Sint Joris 
speciaal voor de ouderen en vooral voor de 
alleenstaanden een mooi kerstdiner. Wij willen ook 
voor de mensen die ‘een beetje opkijken tegen de 
feestdagen’ een leuke kerstmiddag verzorgen. 

U kunt voor het bedrag van € 27,50 p.p. heerlijk eten 
inclusief 2 consumpties.  
U mag ook uw begeleider of meerdere familieleden meenemen.  
U wordt ontvangen in een mooi aangeklede zaal, helemaal in 
kerstsfeer !!  
Samen met ons personeel maken we er een leuke middag van !! 

Programma: Aanvang: 13.00 uur diner 
Einde: 16.00 uur 

U krijgt deze middag: 

• Cocktail van zalm of cocktail met gerookte kip

• Tomatensoep of champignonsoep

• Varkenshaas-medaillons, champignonsaus, aardappeltjes, frietjes,
groenten, salade

• Feestelijk dessert: frambozenbavarois of vanille-ijs met slagroom

Dit initiatief hebben wij opgestart met Nieuwe Levenskracht en de 
Zonnebloem en de KBO-Zeelst !! 
====================================================== 
Ja ik doe mee!  
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . 
Aantal personen: . . . . tel.nr…………… 
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mailadres indien beschikbaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(mag ook van kind / kennis zijn) 

Reserveren telefonisch: 06-54986878 of 06-41813204 of per mail 
info@cafezaal-sintjoris.nl of inleveren aan de bar bij St. Joris of 
brievenbus Heuvel 7 5502 AJ te Zeelst. U kunt reserveren tot 15 
december 2017  
Met vriendelijke groet, Ton en Janny van Keulen Zaal St. Joris 
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Deelnameformulier voor Kerstviering 
vrijdag 21 december 2018 

KBO lidnummer(s) 35500…………………... 

35500…………………... 

Naam 1: 

Naam 2: 

Adres: 

Telefoon: 

E mail adres: 

Bijzonderheden: 

Dieet: zo ja welk 

Bijdrage: € 11, -  p.p. 

Aanmelden via deze strook voor 1 december 2018 in te 
leveren bij een van de bestuursleden of in de bekende 
groene brievenbus. Let op: er kunnen max. 140 personen 
deelnemen i.v.m. plaatsing bij St. Joris 
De bijdrage wordt automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 

Datum……………………Handtekening……………………… 

Komen jullie ook proosten op het nieuwe jaar? 
Donderdag 10 januari vanaf 14.00 uur staat er iets 
lekkers klaar !!  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilvtCVzJrXAhWHQBoKHR0UCZ0QjRwIBw&url=https://www.jira.nl/blog/193-openings-nieuwjaarsborrel-op-het-rokin&psig=AOvVaw2z2k_H5pbFJcEEpELAHxd3&ust=1509530132169807
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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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Op verzoek van ´t Patronaat moet u zich dit jaar opgeven voor de 
Nieuwjaarsreceptie zodat zij weten waarop ze moeten rekenen!! 

Inschrijfformulier KBO Nieuwjaarsreceptie 
Donderdag 10 januari 14.00 uur ’t Patronaat. 

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

Naam 1: …………………………………………………. 

Naam 2: …………………………………………………. 

E mail adres: ……………………………………………. 

Opgeven voor 4 januari in de brievenbus bij de kerk of bij 
een van de bestuursleden. 

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

Inschrijfformulier Kerstmarkt Mönchengladbach 

Naam …………………………………………. 

Tel. nr…………………………………………. 

E-mailadres……………………………………

Adres…………………………….Aantal pers…………… 

KBO afd…………….. 

Keuze Opstapplaats ………………………………….. 

Strookje inleveren vóór 25 november bij 

Adje Pinxteren, Tasveld 14, 5502DD Veldhoven. 0402531613 

Anneke Spiegels, Fort 44, 5509MP Veldhoven. 0651096063 

(Let op: strookjes inleveren alleen op bovenstaande adressen) 
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Kerstpuzzel voor de verloren uurtjes…….. 

adventstijd fair koukleumen shoppen warme 
amandelen gezellig kristal  sierkunst choco 
amsterdam glans kuieren slenteren 
brugge groen lichtjes snoepkraam 
decoratie hotel munster snuffelen 
delicatesse inspiratie nederland speelgoed 
draaiorgel kerst overnachten struinen 
drop  koffie plein verkoop 
eten  koopwaar proeven versiering 

Oplossing in de brievenbus bij de kerk. De winnaar krijgt een 
prijs thuisgebracht.  
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Inschrijfformulier  

PUB Quiz  

op vrijdag 16 november 

Naam team KBO e-mailadres Tel. nummer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Deze strook kunt U inleveren vóór 12 november in de 
brievenbus van de kerk Blaarthemseweg 13 of bij Mieke v. 
Lisdonk, Biezenkuilen 90 

De redactie en het bestuur wenst iedereen fijne 

feestdagen toe! 



                                   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 

 



© 2018 KBO Afdeling Zeelst 




