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Voorwoord van het bestuur 

  
Als ik dit stukje schrijf komen we net uit de KBO-
bestuursvergadering bij de familie van der Aa. 
We werden ontvangen met lekkere koffie en 
koekjes en heel belangrijk voor deze warme dag, 
(38 graden om 15.00 uur!) met een grote karaf 
lekker koud water. 
 

Wellicht beste KBO-leden hebben jullie de afgelopen 6/7 weken 
ook mogen genieten van deze vakantie periode. Jammer genoeg 
is het groot Veldhovens jeu de boules toernooi op 25 juli door de 
warmte niet door gedaan en werd er op 15 augustus als nog 
gespeeld. De uitslag kunt u lezen verderop in deze 
Rustverstoorder.  
We zijn bezig om toestemming te krijgen van Wooninc om alsnog 
twee jeu de boules-banen aan te leggen. Het gaat er gezellig aan 
toe tijdens het jeu de boulen en zeker zoals op 2 augustus als 
Louis Eliens trakteert voor zijn 90ste verjaardag (alsnog proficiat!). 
De themamiddag, die gepland stond op 25 oktober, gaat 
niet door. Daarvoor komen er diverse andere activiteiten 
in de plaats:  
 
vrijdag 5 oktober seniorendag 
vrijdag 16 november pubquiz 
 
Lees meer hierover in deze rustverstoorder. 
De vakantie periode is weer voorbij. Wij hopen u weer allen terug 
te zien bij onze wekelijkse activiteiten op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Als je je verveelt… wij kunnen als bestuur 
nog steeds helpende handjes gebruiken bij een van onze vele 
KBO-activiteiten en/of als mede KBO bestuurder.  
 

JA GRAAG ALVAST BEDANKT…. DOEN !!!! 
 
       Jos van Delft 
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Activiteitenkalender 2018 KBO Zeelst 
 

Wanneer Wat 

 5 oktober Seniorendag 

11 oktober Dagreis naar Hoeksche Waard  

13 oktober Boswandeling 

16 november Pub-quiz 

22 november Bijeenkomst nieuwe leden 

30 november Vrijwilligers dag 

18 december Eucharistieviering in de 
H.Willibrorduskerk 

21 december Kerstontmoeting bij St.Joris 

    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! 

Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 

 

 

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

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

 
 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Vaste activiteiten: 
 

 Koersbal op maandagmiddag v.a. 13.45 tot 16.00 uur in het 
Patronaat o.l.v. Geert en Jan. 

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

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

 Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10.00 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.  
Aalst-Waalre  Medex, medische diensten, tel. 2217188 
Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 
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Samen uit eten in 2018  € 14,- p.p. 

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

Aanvang 17.30uur. 

Donderdag 13 september De Kers 

Dinsdag 16 oktober 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 

mits u zich 1 week van tevoren heeft aangemeld. 
 

 

Vooraankondiging…… !!!!!!!!!!!!!!   
 
Gezien het succes en de gezelligheid van de vorige 
pub-quiz bij St Joris hebben we besloten een eigen 
pub-quiz te organiseren voor onze (aspirant) KBO 
leden. 
De voorgestelde datum is 16 november. 
De pub-quiz wordt in teamverband, met maximaal 6 mensen, 
gespeeld. U kunt nu al groepjes vormen met andere (aspirant) 
KBO leden in uw familie, vrienden of buren. U kunt zich ook 
individueel melden zodat wij teams kunnen vormen. U kunt zich 
nu al aanmelden bij: Mieke van Lisdonk tel.2539663  
of per mail miekevanlisdonk@hotmail.com   
 
Dit is een vooraankondiging zodat u aan de slag kunt met het 
maken van groepen. In de Rustverstoorder van nov/dec komt de 
definitieve opzet. 

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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Herdenkingsbijeenkomst op 
maandag 17 september om 
18.30 uur bij monument 
“Donderslag bij heldere hemel” 
op het Meiveld. 

Samenkomst vanaf 18.15 uur 

Stille tocht naar het parochiële kerkhof te Zeelst om 
19.00 uur 

De stille tocht zal worden voorafgegaan door het 
Onze Lieve Vrouwegilde. 

Kranslegging grafmonument kerkhof 
St. Willibrorduskerk om 19.15 uur 

Korte herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument op het 
kerkhof waar een bloemstuk zal worden gelegd door 
nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement, met 
medewerking van het Selster Dameskoor, scouting St. Aloysius 
en het Onze Lieve Vrouwegilde. 

Rond 19.30 uur zal de herdenking ten einde zijn. 

Na afloop wordt in 't Patronaat aan de 
Blaarthemseweg koffie en thee geschonken.

Meer informatie…kijk in het Veldhovens Weekblad. 

Beste mensen, 
Wij hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn bij 

de kranslegging. Het is speciaal een “Zeelstse” 
aangelegenheid! Wees present! 
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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!” 

Nico van Krochten,  
 Jetty Buurman – van Halen 

Nelly Kusters - Tops 

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 

Programma Seniorendag 5 okt, doet u allen mee? 

 9.30 uur verzamelen op het kerkplein van Zeelst,
Blaarthemseweg 13. De wandelclub van de KBO zal een
mooie wandelroute van twee maal één uur door Zeelst en
omgeving organiseren. Tijdens de pauze zal in het Patronaat
een kopje koffie worden aangeboden.

 13.30 uur verzamelen op het kerkplein voor een fietstocht
door Zeelst en omgeving van eveneens twee maal een uur
met een pauze in het Patronaat.

 13.30 uur 'Ontmoeten' in het Patronaat. Zoals iedere vrijdag
kunnen dan spelletjes, waaronder kaarten en sjoelen worden
gespeeld. Tevens zal de KBO afdeling Zeelst de wekelijkse
activiteiten presenteren evenals de reisjes en andere
activiteiten.
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Wandelprogramma  7 sept t/m 9 nov 2018 

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

Datum Startlocatie Pauze adres Km 

Ca. 

c. 

 7 sept Wintelre “De Nachtegaal” Wintelre “De 

Nachtegaal” 

6 of 

11 

K 

14 sept Parking Valkenswaardseweg  

44 Leende (Parkeerplaats bij 

Hotel Jagershorst) 

Fietscafé Hospes 

Leenderstrijp 

12,5 H 

21 sept Speeltuin De Klimbim in 

Waalre. Deze wandeling 

begint om 11.00 uur 

LUNCH bij 

Bosherberg  “Harba 

Lorifa”. 

9,5 H 

28 sept Bruggerhuizen 12 Leende 

(V.waard) 

Fietscafé Hospes 

Leenderstrijp 

12,5 H 

 5 okt Nationale Seniorendag 

2018 

Kerkplein Zeelst 

Patronaat Zeelst 

(gratis koffie) 

5 of 

10 

K

/

W 

12 okt Kerkplein Zeelst Het Geitenboerke 

Zandoerle 

11 K 

19 okt Parking halverwege weg 

Eersel - Postel 

Recreatiepark “Het 

Vennenbos” 

12 K 

26 okt Oude Grintweg 90 Oirschot 

(Vingerhoets) 

“Jacobushof” 

MIddendreef 2 Boxtel. 

11 A 

 2 nov Doornboomstraat 9 

Middelbeers 

“De drie linden” aan 

de Doornboomstraat 

Middelbeers 

5,5 

of 

11 

A 

 9 nov Kerkplein Boskant Horeca Markt Sint 

Oedenrode 

11 A 
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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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Nieuwe leden 

Phia Eliëns-van Rhee 
Fokko Bakker 
Netty Bakker-van Duppen 
Peter van de Ven 
Toos Kuijpers-Lamers 
Leo van Bijsterveld.  

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

14 juli  Riet Claassen-Koppen 
  8 okt. Willemien Moolenaar 

Wij bieden onze excuses aan 
Riet Claassen. Wij hadden in de vorige 
Rustverstoorder haar naam al moeten 
vermelden maar helaas hebben we dat  
vergeten. 

De nieuwe ledenpassen zijn eind september klaar 
en zullen in oktober verspreid worden. Tot die tijd 
zijn uw oude passen nog geldig ! 

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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De Kring van KBO Veldhoven is op zoek naar een nieuw lid 
van de activiteitencommissie bij voorkeur iemand  

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

  
U bewijst de Kring Veldhoven een grote dienst!  

 
 

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

bezorgen de winnaars van de Lotto hun geldbedrag. 
 

Toos Dams Mien van Delft 

Koos van de Heuvel Annie van Acht 

Phil Nas Piet van Acht 

Henny Jacobs Henk Willems 

Wil van de Voort Martin Spiegels 

Cees van Hout Ellen Kapitein 
Rinie Schoofs Riekie Willems 

 

 

Heeft u de ONS van de maand augustus goed 
gelezen?  
Er staat informatie in over het pensioenstelsel!!! 
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Wat een verrassing!!!!  
Nietsvermoedend trokken we zondagmorgen 
onze brievenbus open. Een gewoontegebaar 
als we de trap opgaan! Er zat iets in…een 
brief….lotto gewonnen €11,50…dat was  
een meevaller!! 
Dus mensen, als u ook prijs stelt op een onverwachte 
winst, meldt u aan voor de Lotto.  
Een cijfer kost u € 2,- per maand. Een jaar € 24,- Het bedrag 
wordt automatisch afgeschreven als u zich aanmeldt. 
Hebt u het hele jaar geen prijs dan krijgt u een heerlijke doos 
bonbons. U kunt zich opgeven bij: 
Geert Coppelmans       tel: 2534063 
Henk Willems               tel: 2539108 
 
 
 

Oproep!!!! Wie komt er bij onze 
gymclub? 

 
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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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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Excursie naar Ieper (België) op 26 juli 

Omdat het dit jaar honderd jaar geleden is dat de  
1e Wereldoorlog eindigde, had KBO Zeelst een dagtrip naar Ieper 
georganiseerd. Het gebied rond Ieper heeft in die oorlog veel 
geleden onder de aanvallen van de Duitsers in de zogenaamde 
“IJzerlinie”. Britse troepen probeerden het gebied te verdedigen, 
maar de Duitse aanvallen op de stad Ieper gingen onverminderd 
voort vanaf oktober 1914 tot maart 1918, waarna de stad geheel 
verwoest was. Vele militaire begraafplaatsen in de omgeving 
laten de trieste uitkomst zien van de “Grande Guerre” zoals deze 
door de Belgen genoemd wordt. 
Op deze snikhete donderdag vertrokken 48 deelnemers met 
reisleidster Adje Pinxteren en vaste chauffeur Ad richting België, 
helaas bijna direct de file in. Daardoor arriveerden we te laat in 
Sint-Niklaas voor koffie en lekker gebak. Ad en Adje pasten het 
programma iets aan waardoor we toch op tijd voor de lunch in de 
omgeving van Ieper arriveerden.  
Daar bezochten we in Passendale het Tyne Cot Cemetery waar 
12 duizend gesneuvelde soldaten uit Groot-Brittannië en Nieuw-
Zeeland begraven liggen, waarvan 9000 niet geïdentificeerd 
(“Only known to God” staat op hun kruis). De aanblik van zoveel 
graven van jonge jongens die hun leven gaven voor de vrijheid, 
was heel indrukwekkend. 
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Gauw weer de bus met airco in voor het bezoek aan de stad 
Ieper, waar we in de in gotische stijl herbouwde Lakenhalle, het 
Flanders Field Museum bezochten. Als toegangsbewijs kregen 
we een “poppy-armband” (de klaproos is het Engelse eerbewijs 
aan gevallen soldaten).  
In het museum werd duidelijk dat Ieper de hel was. Vier jaar lang 
bestookten beide partijen elkaar met soms maar een paar 
honderd meter terreinwinst. Ze maakten niet alleen gebruik van 
bommen en granaten maar ook van chloor- en mosterdgas. In de 
loopgraven verdronken soldaten in de modderstroom. In het 
museum werden films gedraaid waarbij virtuele personen uit het 
verleden vertelden wat zij hadden meegemaakt.  
Heel aangrijpend! 

Bij sluiting van het museum waren we wel aan een pintje toe en 
werden we in Brasserie Centraal verrast met een echt Belgisch 
diner, waarbij de beenham enorme afmetingen had. Niemand 

hoefde met honger naar 
huis te gaan. 
We waren nog net op tijd 
bij de Menenpoort waar 
sinds 1928 elke dag om 
8 uur ‘s avonds de  
Last Post gespeeld 
wordt als eerbetoon aan 
hen die sneuvelden in 
de 1e Wereldoorlog. 
Honderden aanwezigen 
uit verschillende landen 

zagen hoe kransen van klaprozen werden neergelegd door 
militairen, officials en scouting. Ofschoon slechts een korte 
ceremonie, was ieder onder de indruk. 
Daarna bracht chauffeur Ad ons weer veilig naar Veldhoven waar 
we rond kwart voor 11 arriveerden. 
Het was een heel mooie dag. Anneke, Adje en Ad bedankt! 

Jeanne Smetsers 
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Dagtocht naar de Hoekse Waard en 
Tiengemeten 
 
Donderdag 11 oktober gaan we, dit jaar alweer 
voor de laatste keer, op stap en wel naar een 
stukje Nederland wat we niet zo goed kennen. 
 
Om 8.30 u. vertrekken we bij Huize Sele naar het dorp STRIJEN, 
in de Hoekse Waard. Daar staat de koffie met een lekkere bolus 
voor ons klaar. Vervolgens maken we o.l.v. een gids een tocht 
met de bus door het gebied dat met de Watersnood in 1953 zeer 
zwaar getroffen is. Alhoewel dit al 65 jaar geleden is zijn er nog 
steeds zichtbare sporen. 
 
Omstreeks 12.00 u gaan we genieten van een welverdiende 
lunch met belegde broodjes, 
koffie, thee, melk, karnemelk 
en jus d´orange. Na de lunch 
gaan we met de bus naar 
NIEUWENDIJK. 
  
Daar vertrekt om 14.00 u het 
pontje naar het eiland TIENGEMETEN. Daar aangekomen 
brengen we een bezoek aan het museum van Rien Poortvliet en 
het landbouwmuseum. 
Ook kunt u het bezoekerscentrum bezoeken en is er nog wat vrije 
tijd om zelf wat rond te kijken. 
 
Om 17.00 u vertrekken we weer met de boot naar “het vaste 
land”. We rijden dan richting Breda, waar in restaurant “de 
Boswachter” in LIESBOS een heerlijk 3-gangen-diner voor ons 
klaarstaat. Daarna gaan we hopelijk allemaal tevreden 
huiswaarts waar we zo omstreeks 20.00 u. aankomen. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bellen met: 
Anneke Spiegels: tel: 06 651096063 (niet tijdens de KBO-reis) 
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Gezellige , 

van 14.30 uur tot 16.30 uur zal 

“Tis Aalt Wa“ voor een sprankelend 

optreden zorgen. 

 

 
 

Wanneer:  zondag 21 oktober 2018 

Waar:  zaal “de Ligt” (adres: Ligt 157) 

Tijd:   14.00 uur; zaal open om 13.30 uur.  

Entree:  € 5,00 inclusief kop koffie met iets 

lekkers en in de pauze een gratis consumptie. 
 

Kaartverkoop bij de bar van “de Ligt”. 
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Ziekenbezoek 
 
Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan 
kunt u contact opnemen met Phil of Tonny.  
Zij zorgen dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
 

Phil Nas tel: 2341127 bezoekt de 
zieken thuis 
 
Tonny Schouteten tel: 2534786 bezoekt de 
zieken ook in het ziekenhuis 
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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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Jarig in september 

  3 sept  Joop van Hees 
  4 sept  Nel Jonkers-Pieterse 
  5 sept  Mariëtte de Glas 
  6 sept  Cor Vervest 
  7 sept  An Vlaskamp-Cronenburg 
  8 sept  Maria Sloots 
  9 sept  Riet Baarends-Kouwenberg 
12 sept  Piet Coolegem 
12 sept.  Toos Dams 
15 sept  Riet Rijkers-v.d. Berk 
16 sept  Elly van Sonsbeek-Krah 
16 sept  Hans Hermans  
17 sept  Albert Fisser 
18 sept  Cor van Rooij 
18 sept.  Riky van Uitregt- Meeuwsen 
18 sept  Willy van de Wiel-van den Heuvel 
19 sept  Lena van Boekel-van de Berk 
20 sept  Ad Jansen 
22 sept  Miep Linssen-Snellen 
22 sept  Sisca van Lapré-van Gestel 
24 sept  Wil van de Voort-Pardoel 
25 sept  Adje Pinxteren 
25 sept  Dimitris Fakoubis 
26 sept  Joke van Tuijl-Boeyen 
28 sept  Anneke van der Aa-van Riel 

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 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzop7P-JnVAhWCh7QKHfivCOMQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/pin/289708188513962053/&psig=AFQjCNFiH4WveQlGiC_8KA2A-TDiT2QAxA&ust=1500711557847683
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Jarig in oktober 

  1 okt  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 
  2 okt  Dolly van der Pligt 
  2 okt  Ria Huijbregts-van Dal 
  2 okt  Anneke Nieuwenhuizen 
  3 okt  Willie Grieten 
  5 okt  Josine Moonen 
  5 okt  Linda Remmert 
  5 okt  Matthie Feller 
  6 okt  Mien Jansen-Senders 
  6 okt  Joan Scho-Greenfield 
  6 okt  Greet van Kruijsdijk-van Zoggel 
  6 okt  Marianne van Barschot-Ligtvoet 
  8 okt  Willemien Moolenaar 
  9 okt  Jannie Wouters-Boogers 
  9 okt  Mieke Aarts 
10 okt  Roger Minczeles 
11 okt  Henry van Houten 
12 okt  Lijda de Kok 
14 okt  Tineke Herder  
15 okt  Jan van Uitregt 
15 okt  Cor van der Mierden 
16 okt  Toos Klomp-Antonis 
18 okt  José van Lieshout-Jacobs 
18 okt  Aukje Oostdijk-Balstra 
21 okt  Wim de Greef 
21 okt  Gerda Wijffelaars-Raymakers 
22 okt  Jo van der Weijden 
22 okt  Jeanne Kerkhofs-van Himbergen 
23 okt  Riek Driessen-Klaus 
25 okt  Nel van Asperen-de Haan 
27 okt  Lucie van den Heuvel-Frijters 
28 okt  Annie Clout-Menting 
29 okt  Coby Rombouts-van Schooten 
30 okt  Henk van Valen 
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BOSWANDELING op zaterdag 13 oktober. 

Op zaterdag 13 oktober 2018 nodigen wij u weer uit voor een 
boswandeling van ca 3 á 4 km . Na afloop trakteren wij u op 
een kopje koffie.  
Thema van de wandeling : “kuieren en kêke”. 

De herfst is dan weer begonnen en het bestuur van de KBO 
nodigt haar leden uit voor een natuurverkenningswandeling in de 
omgeving van de Bosschuur “De Meren” aan de Merenweg 2a te 
Wintelre. Aanvang 14.00 uur.  
U hoeft echt geen geoefend wandelaar te zijn om mee te lopen. 
Onderweg wordt u het een en ander verteld over de het bos, over 
de bomen en de planten, over de dieren en de sporen die ze 
achterlaten etc. etc. Het wordt als het ware een soort van 
excursie door het bos. 
De middag staat onder leiding van José van Lieshout en Harry 
Bakkers. 
Omdat we willen weten met hoeveel we dan zijn verzoeken wij u 
zich even op te geven d.m.v. het inschrijfformulier achter in dit 
boekje. 

Belangrijke mededeling !!!!!   Kerstviering 

Er zijn enkele veranderingen gekomen in de viering 
van Kerstmis met de KBO. Na overleg met Nieuwe 
Levenskracht en de Zonnebloem zijn we 
overeengekomen dat we de Eucharistieviering en de 
Kerstmiddag uit elkaar halen. De Eucharistieviering is nu op 
dinsdag 18 december om 10.30 u. De Kerstmiddag met lunch 
is op vrijdag 21 december. Misschien kunt u deze data alvast 
in uw agenda of op de kalender veranderen. Ook het 
activiteitenoverzicht in deze Rustverstoorder is aangepast. 
Verdere informatie en inschrijfformulier komt in de volgende 
Rustverstoorder. 
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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 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum 10% 

Verhoeven Hoorcomfortplan 10% 

ConXions computerondersteuning, Meiveld   5% 

Bruna, City Passage, kantoorartikelen    5% 

Coppelmans, Kapelstraat bloemsierkunst   5% 

Coppelmans, Tuincentrum Sondervick    5% 

Durlinger schoenen, Citycentrum  10% 

Fixet Prinsen, Veldhoven Kromstraat   5% 

Groenrijk, De Heikant Veldhoven    5% 

Tipo Telecom, Meiveld 80  10% 

Hedo computers, Burg.van Hoofflaan: 

Benodigdheden   5% 

3 jaar garantie op computers 2½% 

Daniëlle’s Kniphuis  10% 

Gereedschappen v/d Winkel, Hurksestraat 15% 

Thuiszorgwinkel, Kastelenplein  10% 

Woninginrichting Sweere, Waalre 10% 

De Vocht Rolstoelen 10% 
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WIST U DAT 
 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!

 De handwerkclub tijdens de vakantiesluiting van
het Patronaat gastvrij ontvangen is in Huize Sele.
Het was iedere dinsdag een klein feestje, waarbij
we met alles meegedeeld hebben in de lekkernijen
en feestelijkheden! We zijn er echt verwend. Het
was er heel fijn vertoeven! Wij danken de
vrijwilligers en de leiding van huize Sele van harte!

 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
“Samen loop 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!

 De themamiddag van 25 oktober komt te vervallen omdat er
in oktober al vier activiteiten gepland zijn.

 De kerstviering is veranderd.(zie elders in de Rustverstoorder)

 Het uitgestelde jeu de boules toernooi op 15 augustus alsnog
is gespeeld. Het is georganiseerd door de PVGE en KBO-
Veldhoven. Vanuit Zeelst waren we met 15 deelnemers actief.
Wij eindigden op een gedeelde tweede plaats met onze leden
Louis Eliens en Toon van de Moesdijk en op de derde plaats
Jos van Delft. De poedelprijs was voor Riek Driessen. Wij
bedanken de medewerkers/vrijwilligers van
ontmoetingscentrum “De Ligt” voor de voortreffelijke
organisatie

 Dat wij u allemaal verwachten bij de activiteiten op de
“seniorendag!” op 5 oktober.
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Jubilea en andere bijzondere feesten 

In de ledenadministratie van de KBO-Zeelst 
kunnen wij niet nagaan of er gouden- of 
diamanten bruiloften zijn. Bij sommigen is de 
huwelijksdatum niet opgegeven of zijn er 
veranderingen opgetreden die bij ons niet 
bekend zijn.  

Traditie is dat er aandacht aan besteed 
wordt als het feest bij ons bekend is.  

Kent u iemand die iets te vieren heeft laat het ons dan weten dan 
kunnen wij er aandacht aan schenken. 

………………………………………………………………………….. 

Inschrijfformulier KBO boswandeling 
op zaterdag 13 oktober 14.00 uur 

“Kuieren en Kêke” 

Naam 1: ……………………………………………….. 
e-mail adres: …………………………………… 

Naam 2: ……………………………………………….. 
e-mail adres: …………………………………… 

Vertrekadres: Bosschuur Merendreef 2a Wintelre 
 (t.o. het Vessems Ven) 

Opgeven vóór 1 oktober in de brievenbus bij de kerk of 
bij een van de bestuursleden.  
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Inschrijfformulier: dagreis KBO - Zeelst 
 

Vertrekdatum:  11 oktober 2018 om 08.30 uur 

Bestemming:  Hoeksche Waard en Tiengemeten 

Aanmelden voor:  4 oktober 

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

Naam 1 : ………………………………………………………………………………..…… 

e-mail adres: ………………………………………………... 

Naam 2 : …………………………………………………………………………………...... 

 e-mail adres: ………………………………………………... 

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   € 64,50  pp * 
introducé   € 68,50  pp * 

Let op! leden hebben voorrang! 
 
In te leveren bij één van de bestuursleden of  
in de brievenbus van de kerk Blaarthemseweg 13 

 
Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst om eenmalig het bedrag 
af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende bankrekening 
nummer. 

 
Inschrijving op volgorde van ontvangst aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 
 

Handtekening  
voor akkoord ………………………..   Datum  _ _  / _ _ 2018 
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SENIOREN FITNESS 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       

 

 

 

 

Gezellig sporten met uw leeftijdsgenoten 
 

 

 

Regelmatig sporten is belangrijk voor uw gezondheid en dat kan           

bij ons in groepsverband of individueel! 

 

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

een gratis proefles senioren fitness volgen 

 

 

Bij interesse voor een gratis proefles graag even contact            

opnemen met Artisport 040 2029491 

 

 
 



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

Autoservice Caro 
Bakkerij Moeskops 

Cafetaria Zilst 
Cor Vorstenbosch zuivelhandel 

De Spar Supermarkt 
De Waterslaper slaapkamerspeciaalzaak 
De Wok Chinees Oriëntaals restaurant 

HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 

Keukens en Interieuren Gebrs. Smits 
Restaurant Jan’s Polder 

Tielemans Banden 
De Wit verzekering 

Automobielbedrijf Versantvoort 
Tuincentrum Groenrijk 
Restaurant Amigo BBQ 

De Malle Goedzak 
Glance & Vision buitenreclame 

Manders Tegelwerken 
Manhattan Café 
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