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Voorwoord van  het bestuur 
 
Aan begin van de lente en het paasfeest in zicht  staan er weer veel 
activiteiten op het programma!  
Allerlei buitenactiviteiten gaan weer van start. 
  
We hebben inmiddels een oplossing voor de vacature van 
contactpersoon voor onze website. Een dochter van Jos Toussaint 
heeft zich bereid verklaard om deze vacature in te vullen. Wij zijn daar 
erg blij mee en hopen dat de communicatie binnen onze vereniging via 
de website nu soepel zal gaan verlopen. 
Alle communicatie voor de website loopt via het bestuur of via de mail 
website@kbo-zeelst.nl  
 
Op de jaarvergadering van 17 maart  hebben we  afscheid genomen 
van Mien van Grinsven als bestuurslid. Voor haar inzet gedurende  
17 jaar hebben we haar benoemd tot erelid van KBO-afdeling Zeelst. 
Wij hebben haar, met een delegatie van het bestuur, in het ziekenhuis 
bezocht en haar de daarbij behorende oorkonde overhandigd. 
Uiteraard met een bos bloemen en cadeaubonnen. Zij was hiermee 
zeer vereerd en verrast. Wij moesten iedereen bedanken en de groeten 
doen van Mien. 
 
Op 20 april 2017 staat de koningsdagviering gepland. Graag hiervoor 
aanmelden, zodat we voor voldoende zitplaatsen kunnen zorgen. 
 
Tot ziens bij  onze activiteiten en wij wensen u fijne paasdagen toe ! 
Namens het bestuur                                       Jan Egelmeers, voorzitter. 

 

 

 Riet Sanders      8 april 
Gerda van de Ven 11 april 
 
 
 
 

mailto:website@kbo-zeelst.nl
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Verslag Jaarvergadering 2016 
 

Jaarvergadering 2016 16 maart 2017 Patronaat 14.00 uur 

Aanwezig: Mieke van Lisdonk   Jan Egelmeers 

Corry Coolegem Jos van Delft Jos Toussaint 

Kees van der Aa 68 leden  

Afwezig: Mien van Grinsven  

 

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

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

 

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

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

 Jaarverslag van de secretaris 
Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over 
hetgeen in 2016 zich binnen onze afdeling heeft afgespeeld.  
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 Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
Op soortgelijke wijze geeft de penningmeester een overzicht van de 
inkomsten, uitgaven en resultaat, geclusterd in rubrieken en middels 
staafdiagrammen duidelijk weergegeven. 
 Het resultaat over 2016 bedraagt € 285 positief. De vergadering laat 
blijken tevreden te zijn met de presentatie en de resultaten. 
 

 Verslag van de kascontrolecommissie. 
Hans van Eertwegh legt namens de commissie de verklaring af dat de 
boekhouding conform de regelgeving gecontroleerd is en in orde 
bevonden. Hij complimenteert de penningmeester voor het verrichte 
werk en stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de voorgelegde 
jaarcijfers. Vervolgens wordt het bestuur decharge verleend voor het 
gevoerde financieel beleid. 
De voorzitter bedankt de leden van de commissie. 
 

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

 Verkiezing bestuursleden. 

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

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

 
 
 



5 

 

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

 Rondvraag. 

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

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

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

 Henk van Sonsbeek deelt mede dat hij een onprettige ervaring 
heeft m.b.t. zijn overstap naar een andere energieleverancier en 
verzoekt het bestuur hier iets over te rapporteren in de 
Rustverstoorder. 

 

 Sluiting. 
Om 15.15 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de 
opkomst en inbreng, deze vergadering. 
  

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

Mien van Grinsven is ernstig ziek. Zij is in 
het ziekenhuis opgenomen en haar 
toestand is zorgelijk. Tijdens de 
jaarvergadering zou ze afscheid genomen 
hebben als vice-voorzitter. Daar zou zij 
ook de oorkonde van het erelidmaatschap 
gekregen hebben met de gebruikelijke 
bloemen en een cadeau. Dit is dezelfde 
avond door enkele bestuursleden 
aangeboden in het ziekenhuis. Ook 

hadden wij een lied gemaakt dat wij samen zouden zingen. De 
tekst hiervan hebben we in de Rustverstoorder opgenomen.  
Namens alle leden van de KBO wensen wij  Mien veel sterkte 
toe! 
 

Wij verwelkomen onze nieuwe leden vanaf  dec 2016 
 

José Edelbroek 
Ton Kooiman 
Ad Verbakel 

Ad Prins 

 
 
 

 
Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 
Nuenen:               Dhr. Aarts; tel. 2838260  

Veldhoven/Casteren      Dhr. C.J.Swijgers:   

                                       0497 681066 of 06 45716117  

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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Brainstorm door de KBO-leden 
 die zich tot de jonge senioren rekenen 

 
De KBO wil de belangen behartigen van senioren en ouderen. Naast 
deze belangenbehartiging worden er ook activiteiten georganiseerd. In 
de beginjaren waren deze gericht op ontspanning zoals busreizen en 
kaarten, nu wordt er meer gedaan aan bewegen zoals fietsen, 
koersballen, wandelen, jeu de boules en biljarten. Deze activiteiten 
vinden bijna altijd overdag plaats en zijn voornamelijk gericht op de 
oudere leden.  
De KBO afdeling Zeelst heeft ook jonge seniorenleden die wellicht nog 
aan het betaalde arbeidsproces deelnemen en die misschien niet deel 
kunnen nemen aan de bestaande activiteiten die overdag plaats 
vinden. Misschien verwachten deze KBO seniorenleden ook dat de 
KBO aansprekende nieuwe activiteiten gaat ontwikkelen op een avond 
of in het weekend. In een persoonlijke brief aan een aantal 'jongere' 
KBO leden hebben we om een inventarisatie van nieuw te ontwikkelen 
activiteiten gevraagd. Maar misschien hebt U ook ideeën over nieuwe 
activiteiten?   
 
We willen hierover graag met U in gesprek. 
mogelijkheden zijn om aangegeven en voorgestelde activiteiten een 
invulling te geven. 
Daarom nodigen wij U dan ook uit om Uw reactie aan te leveren per 
mail rustverstoorder@onsmail.nl  of schriftelijk aan het secretariaat van 
de KBO afdeling Zeelst. Als U graag telefonisch wilt reageren dan is 
dat ook mogelijk op de telefoonnummers van Mieke van Lisdonk 040-
2539663/ 06 52488552. 
Afhankelijk van het aantal reacties willen wij U dan te zijner tijd 
uitnodigen om hierover verder te praten en te bezien wat de 
mogelijkheden zijn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rustverstoorder@onsmail.nl
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Inleveren  opgaveformulieren voor activiteiten KBO  
 

Omdat Mien van Grinsven ziek is 
hebben wij een andere oplossing 
voor het inleveren van de 
inschrijfformulieren.  Bij de kerk 
(opzij bij de ingang naar de 
Mariakapel) hangt een groene 
brievenbus die bijna iedere dag 
geleegd wordt. Hier kunt u gebruik 

van maken. De medewerkers van het parochiebureau zorgen dat 
het bij de KBO bezorgd wordt. U kunt uw inschrijfformulier ook 
brengen bij een van de bestuursleden (zie voor in de kaft). 
 
Digitale Rustverstoorder 
Als er mensen zijn die de Rustverstoorder op hun computer 
willen lezen dan kunnen ze gebruik maken van de website: 
www.kbo-zeelst.nl 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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In memoriam 
 

Toen God zag dat de weg te lang, 
de heuvel te steil en het ademen te moeilijk werd, legde Hij             

zijn arm om je heen en zei: ”Vrede zij met je!” 
 

 
Toon van Strijp, echtgenoot  van  Diny van Strijp 

Mia Wispelwey-v. Rijkevorsel, weduwe van Theo Wispelwey 
 

 
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 
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Vaste activiteiten: 
 

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

 Lange/korte afstandswandelen   Ad Schoofs en Harry 
Bakkers op vrijdagmorgen.(programma zie verderop in het 
boekje) 

 Fietsen op vrijdagmiddag gaat weer van start op15 april tot 
half oktober. Vertrek om half 2 vanaf de H.Willibrorduskerk. 

 Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10.uur . 

 Gezellig  samenzijn in het Patronaat op vrijdagmiddag. 

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

    

Samen uit eten in 2017           € 14,- p.p. 

 
Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan het 

 “samen eten” project.  

U krijgt daarvoor een voor- en hoofdgerecht. 

Drankjes en andere gerechten moeten extra 

betaald worden! 

Aanvang 17.30 uur.  

Dinsdag `    11 april Route 66 
Donderdag  18 mei Merlijn 
Donderdag 15 juni Oude Garage 
 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

I.v.m. ziekte van Mien van Grinsven kunt u zich nu (tijdelijk) 

opgeven bij Mia Klerkx, tel. 2543797. 

Bij verhindering even bellen naar Mia! 

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom  

mits u zich heeft aangemeld. 
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Activiteitenkalender 2016/2017  K.B.O. Zeelst. 
 

Wanneer Wat 

Donderdag 20 april Koningsdag 

Donderdag 18 mei Dagreis 

Donderdag 22 juni Muziek/voordracht 

Donderdag 20 juli Zomerexcursie 

Meerdaagse reis (kring) 18 t/m 22 sept. 

Donderdag 19 oktober ½ dagreis 

Donderdag 26 oktober Themamiddag 

Donderdag 16 november Bijeenkomst nieuwe Leden 

Vrijdag 24 november Vrijwilligersdag 

Donderdag 14 december Kerstviering 

 
Vakanties:   
                   Pasen 16 april, Voorjaarsvakantie 25/2 tot 6/3 
  .                Meivakantie 22/4 tot 30/4. Zomer 15/7 tot 27/8 
                   Herfst 13/10 tot 22/10, Kerst 22/12 tot 7/1      
 Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud,  
            volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 

 
Ziekenbezoek 

 
  Als er KBO-leden  in uw omgeving ziek  
  zijn dan kunt u contact opnemen met 
  Philomena of Tonny. 
  Wij zorgen dan dat er aandacht aan 
  besteed wordt namens ons allen.  
 
  Phil Nas tel:2341127   
  bezoekt de zieken thuis. 
  Tonny Schouteten tel:2534786  
   zij bezoekt de zieken ook in het ziekenhuis. 

 

Naastenliefde voelt gezond! 

tel:2341127
tel:2534786
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Wandelprogramma  april/mei/juni 2017   
Start altijd om 9.30 u. Voor informatie:         

     tl.:   06 -11582290 of   
                            tl.    06 – 51108056 
                            tl.     040 2537881 

DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
 

c. 

7 april “Neckermenneke”  Bladel “Neckermenneke”  Bladel 6 of 12 A 

14 april Veldhoven ZOO Gemeenschapshuis “De 
Rosdoek” Wintelre 

8 of 12 K 

21 april DAGTOCHT ZUID LIMBURG  ?? H 

28 april Heezerweg Eindhoven 
(hoek Kanunniksven) 

Café Het wapen van Zes 
Gehuchten  Geldrop 

11,5  M 

5 mei Camping De Volmolen, 
Waalre 

Camping De Volmolen, 
Waalre 

6 of 12 A 

12 mei Het Oude Kerkje 
Middelbeers 

Natuurrijk “De 
Kempenzoom” 

10  K 

19 mei Hortensialaan 2  Aalst Boerderij in de 
Genneperparken 

8 of 12 H 

26 mei Kerk Liempde (Dorpsstraat 
36) 

Cafe Het Groene Woud te 
Liempde 

11  A 

2 juni Waalre Hut van Mie Pils Waalre Hut van Mie Pils 6 of 12 A 

9 juni Kerkplein Oostelbeers Natuurrijk “De 
Kempenzoom” 

12 
 

K 

 
Wandelen met KBO Zeelst (aangepast programma) 

Omdat wandelen zo gezond is voor je botten en je gemoedstoestand 
heeft de KBO een aangepast programma voor de mensen die niet zo 
ver of niet zo snel willen wandelen. 
Er zijn 2 mogelijkheden: 

 Elke 1ste vrijdag van de maand wordt er een afstand van 6 km 

gelopen (met de reguliere lopers)  

 Elke 3de vrijdag kunt u ook deelnemen aan een geplande wandeling 

van ca. 8 km.in een lager tempo. 

De wandelingen worden zo ingedeeld dat er gezamenlijk koffie 
gedronken kan worden op de pauzeplaats.  
Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met de 

nummers die boven dit wandelschema staan in de Rustverstoorder. 
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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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Denkt u even mee? 
 

Inventarisatie ontbreken van 
rustbanken in Zeelst en omgeving. 

 
Tijdens de themamiddag "Zorg voor onze 

gezondheid' door de GGD Zuid Oost Brabant op 
23 februari is ook 'valpreventie ' aan de orde gekomen. 

Een val van een oudere in of om het huis kan heel ingrijpende 
gevolgen hebben. Daarom is het goed om zowel in het huis als 
de omgeving zodanig in te richten dat vallen voorkomen kan 
worden. De spreker Chris Verhoeven tipte daarbij aan dat veel 
mensen graag een ommetje willen maken maar daarvan moe 
worden en dan misschien geen zitmogelijkheid zien om even uit 
te rusten. Op veel plaatsen in Zeelst en omgeving zijn veel 
rustbanken geplaatst. Toch kan het zomaar zijn dat U in Uw 
omgeving zo'n rustbank mist (b.v. op het kerkhof). De KBO 
afdeling Zeelst wil hierbij inventariseren op welke plekken U 
graag een rustbank geplaatst wil zien. Als er een aantal reacties 
binnenkomt zullen we dit gemis van rustplekken aankaarten bij 
de gemeente en/of andere instanties. 
Graag Uw reactie voor  1 mei naar rustverstoorder@kbo-zeelst.nl   
 

DE DIGITALE SNELWEG 
Door overheid, banken, zorg-organisaties etc. wordt de burger 
steeds meer verwezen naar websites (de digitale snelweg).  
Zij die geen digitale vaardigheid hebben,  komen hierdoor steeds 
meer in de problemen. Uiteraard is deze groep onder de senioren 
het grootst. 
 
Bij KBO Kring Veldhoven staat de individuele 
belangenbehartiging hoog in het vaandel. Alle Veldhovense 
senioren kunnen een beroep doen op een groot aantal 
deskundige senioren van KBO. Hun kennis en vaardigheden 
worden continu op peil gehouden. Hieronder enkele diensten die 
KBO Veldhoven onze senioren graag aanbiedt. 
 

mailto:rustverstoorder@kbo-zeelst.nl
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Vrijwillige belastinginvullers  (Huba’s). 
Deze mensen kunnen helpen bij het 
invullen van uw digitale aangifte 
inkomstenbelasting. Ook voor het aanvragen 
of wijzigen van huurtoeslag of zorgtoeslag           
kunt u een beroep op hen doen. 
De maximaal gevraagde onkostenvergoeding per adres is €12,- 
Ook mensen die geen lid zijn van de KBO kunnen van deze 
service gebruik maken. 
Indien u behoefte heeft aan deze dienstverlening of voortzetting 
daarvan, kunt U  doorgaan met de hulp  van vorig jaar of u kunt 
vrijblijvend contact opnemen met een van onderstaande 
personen. 
         
Dhr. H. Bukkems    Otter 3                     2549047      06 30082332 
hr. E. Colnot            Berg 80          2540597       06 20090636 

hr. J. Egelmeers Gareel 1           2535613 

Dhr. P. de Greef Mr.Rijkenstraat17   2532017 

Dhr. H. Hoffard Bovenhei 66           2544259      06 12664839 

Rein van Lisdonk     Biezenkuilen 90     2539663      06 36552802                   

 Mvr. T. Louwers Ligt  45   .       2536065 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13  .   2530230 

Dhr. S. Peters         Hermannistr. 93      2531703 

Dhr. P. Seuntiens De Geelgieter 5  2510340 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83           7873518      06 10672701 

.   
Vrijwillige ouderenadviseurs  (VOA’s).Seniorweb Veldhoven 
Deze mensen kunnen u helpen bij vragen of problemen op het 
gebied van inkomen, wonen, zorg, financiën en welzijn. Zij 
kunnen eenvoudig alle benodigde digitale informatie opzoeken. 
Zij kunnen op die manier uw vragen snel beantwoorden of indien 
nodig u naar de juiste instantie doorverwijzen.  
Een van de Voa’s is:Theo Tuijtelaars Parklaan 43 tel:7873518   
      
Boodschap aan al onze KBO leden, schroom niet en doe een 
beroep op de voor u aangeboden diensten.     Theo Tuijtelaars 

tel:7873518
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Seniorweb Veldhoven 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid 
om uzelf te bekwamen in het zoeken 
op internet. Bent u hier nog niet mee 
bekend ?  
De digitale snelweg oftewel het internet 
leidt u snel naar de informatie die u zoekt. Of het nu om het 
boeken van een vakantie, produkten zoeken, met de overheid 
communiceren of een belasting aangifte doen gaat, het gaat 
razend snel. SeniorWeb Veldhoven helpt u graag snel op weg, 

met de senioren cursussen voor 

beginners. 
Berijdt u  de digitale snelweg al, maar 
komt u problemen tegen, bezoek dan 
het computer spreekuur van 
SeniorWeb op de eerste en derde 
dinsdag van de maand van 10.30-
12.00 in de Veldhovense bibliotheek 
(bij het weer-leren-loket op de begane 
grond; € 2 /half uur of deel daarvan). 
Voor meer informatie bel naar onze 

cursuscoördinator Ina Onnekes op 040-2546304. 
Of bezoek onze website www.seniorwebveldhoven.nl 
"Op 4 april is er wegens herinrichting van de bibliotheek 
geen computerspreekuur." 
 

Natuurfilmmiddag 
Elke laatste woensdag van de maand wordt er in 
de zaal van Huize Sele een filmmiddag 
gehouden. Er wordt een natuurserie van Planet 
Earth vertoond. Deze serie neemt je mee op een 
onvergetelijke reis langs de meest extreme 
omgevingen van dieren. Dit is een initiatief van 
Jan Walraven die de film ook zal vertonen. 
Toegang gratis!  

http://www.seniorwebveldhoven.nl/
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Koningsdagviering 2017 op 

donderdag 20 april in ‘t Patronaat 

We beginnen om 14.00 uur 
Met speciaal voor KBO-Zeelst:   DJ curcus voor senioren 

Door DJ Don Rudi! 

             
 
Nadat we gezamenlijk het Wilhelmus hebben gezongen gaan we 
op de hippe toer 

Opa of Oma als D.J. 
Dj Don Rudi gaat een “spoedcursus” Disc Jockey geven 

voor geïnteresseerden 
In kleine groepjes kunnen vrijwilligers  D.J spelen en misschien 
leren hoe ze straks als DJ bij een feestje van de (klein)kinderen 
op kunnen treden en zorgen voor een ”uitzinnig” publiek. 
Alle toehoorders krijgen  een gezellige muziekmiddag. 
voorgeschoteld met muziek misschien wel gedraaid door een 
KBO-Zeelst Disc Jockey. 
 
Alles natuurlijk met een knipoog,  maar het belooft een gezellige 
middag te worden met muziek uit de oude en de nieuwe doos. 
 

Inschrijfformulier achter in de Rustverstoorder! 
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Van 18 t/m 22 september 2017 organiseert 

KBO Kring Veldhoven voor u een midweek 

naar“Hotel Gaasterland”. Marderleane 21, 

8572 WG  Rijs, Tel: 0514 581741.  
 

Hotel 
Gaasterland ligt 
in Rijs in de 
provincie 
Friesland. Het 
hotel ligt aan de 
rand van het 
eeuwenoude 
Rijsterbos, vlakbij 
het IJsselmeer. 
Een prachtige locatie voor een ontspannen en comfortabele 
vakantie. Het hotel beschikt over 70 ruime kamers, allen met 
toilet, douche, televisie en telefoon. Een goede nachtrust is 
onontbeerlijk voor een geslaagd verblijf, daarom is er veel 
aandacht besteed aan het ligcomfort van de bedden. Er is een lift 
aanwezig naar de twee verdiepingen. 

 Het verblijf is “vol pension” en gehele dag is 

koffie/thee/cacao gratis. Bij diner 1 consumptie gratis. 

 Maandag vertrek uit Veldhoven naar Friesland, onderweg 

hebben we een koffiestop met gebak. 

 Dinsdag een bezoek aan Douwe Egberts in Joure en een 

boottocht op de Friese meren in de middag. 

 Op woensdag is er een dagtocht naar het 

zeehondencentrum in Pieterburen. 

 Donderdag rondrit met mini-treintje door het mooie 

Gaasterland en bezoek aan museum Ot en Sien. 

 Vrijdag reizen we weer terug naar Veldhoven en sluiten 

deze midweek  af met een lekkere lunch. 

 Voor vermaak in de avonden: Volksdansgroep, Bingo, 

Muziekavond, en 2 vrouwen op leugenbankje. 
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 Uw opstapplaats en tijd zal in uw omgeving zijn en wordt 

later nog bekend gemaakt. 

 
De prijs per persoon is € 370,00 euro.  

     Toeslag voor een éénpersoons-kamer bedraagt € 32,00  pp.  
Wij bieden u een annuleringsverzekering voor  € 27,00   
Een reisverzekering voor € 6,-- 
 
Inschrijven en betalen kan tot 1 juni 2017 op 
bankrekening:  NL65RABO 0138 513 430 

     tnv KBO Kring Veldhoven ovv “midweek Rijs”.   
Zie hiervoor het inschrijfformulier verderop in het boekje. 

 

Advies aan onze leden: 
Als u informatie wilt of een gesprek moet aangaan met de 
gemeente of zorginstelling, over welk onderwerp dan ook dan 
kunt u contact opnemen met de clientondersteuners 
            Corry Pollemans State 2 tel: 2549623 of 
            Huub Bukkems    Otter 3 tel: 2549047 
Zij willen met u meegaan als gesprekspartner.  
 
Wij raden u aan regelmatig op onze website www.kbo-zeelst.nl  
te kijken. U blijft dan op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes 
die onze KBO betreffen. Ook belangrijke mededelingen van de 
gemeente die voor de ouderen bestemd zijn worden hierop 
gezet. 

 
Zeelst Schrijft Geschiedenis  
 Op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand  worden er 

voor belangstellenden in huize Sele films van” Zeelst van 
vroeger”  getoond van 14.00 tot 16.00 uur. 

 Op iedere derde zaterdagmiddag worden foto's getoond van 
Zeelster na-oorlogse grote gezinnen, van 14.00 tot 16.00 u. 

 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 
4 mei en 17 september nodigt u uit 
op de 4 mei herdenking 2017 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven schenkt speciale 
aandacht aan de Veldhovense burgers en militairen die in het belang 
van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen en naar de 
slachtoffers van het bombardement in Zeelst op 17 september 1944. 

Gezamenlijke tocht naar het Klokmonument om 19.40 uur 

Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, 
verzamelen de leden van het College van Burgemeester en 
Wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het 
Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van 
de Scouting St. Stanislaus Kostka zich om tezamen met andere 
belangstellenden te voet te gaan naar het Klokmonument aan de 
Kleine Dreef. 

Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument om 19.50 
uur 

Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en het luiden van de 
klok wordt twee minuten stilte in acht genomen. Het  Veldhovens 
Muziekkorps speelt het Wilhelmus en  de burgemeester houdt een 
toespraak. Hierna volgen elfjes voorgedragen door kinderen van een 
Veldhovense basisschool en wordt de World Peace of Flame 
aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel. 
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht opzeggen en 
er klinkt koraalmuziek. Het gilde nijgt onder tromgeroffel de Gildevlag.  
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk 
worden  gelegd, bijgestaan door de Scouting St. Stanislaus Kostka. 

Komt u ook?  
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag voor de 

gezamenlijke tocht naar het Klokmonument. 
U bent van harte welkom! 

 
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking in 

Veldhoven, zie: https://www.veldhoven.nl/over-
veldhoven/dodenherdenking 

https://www.veldhoven.nl/over-veldhoven/dodenherdenking
https://www.veldhoven.nl/over-veldhoven/dodenherdenking
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Jarig in april 
1 april  Bernard Geboers 
1 april  Hannie van Hak-van Oorschot 
2 april  Antoinet van den Dijsel-Hendriks 
3 april Jan van de Putte 
4 april Jeanne Hikspoors-Janssen  
4 april  Mieke Sandkuijl-Theuws 
4 april Henny Jacobs-Tcheng 
5 april  Thera Versantvoort 
5 april  Corry Deumens  
6 april  Jo van Glabbeek-Aarts 
6 april  Lies van Herp-de Waal 
6 april  Corrie Snelders-van Hak 
7 april  Trees Dillen-Dirks 
7 april  Marijke Ratz-Kunnen 
7 april  Cris Scheepers 
8 april  Riet Sanders-Bierens 
10 april Jan Leenheers 
11 april Gerda van de Ven-Waterschoot 
11 april André Flos 
11 april Tony Egelmeers-van Beers 
11 april Janus van Mol 
11 april Diny Sanders-Raymakers 
11 april Els Kees 
11 april Ria Broens-Moonen 
13 april Mathie Lammers 
16 april Eddy Kerkhof-Graumans 
16 april Mia van Knegsel-Scheepers 
18 april Ria Meulendijks-van der Looij 

19 april Bob Baarends 
20 april Toon van de Moesdijk 
22 april Piet Strijbos 
23 april Wim Waterschoot 
23 april Henk van Rens 
24 april Toon Sanders 
24 april Arianne van Hout-Gijsbers 
28 april Peer van den Dungen 
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28 april Annie Leijen-van der Heijden 
29 april Riet Stikkelbroeck 
30 april Brieg Hoogers-Renders 

 
Jarig in mei 
1 mei   Mia van de Vorst-Sloots 
1 mei  Wies Jongsma 
1 mei   Ans van den Heuvel 
1 mei   Truus Brust 
1 mei   Jeanne Smetsers-Boumen 
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 
13 mei  Dora Roubos-Hart 
13 mei  Ben van Glabbeek 
13 mei  Truus Soetens-van Delft 
13 mei  Wim Versantvoort 
13 mei  Ad Schoofs    
16 mei  Annie van Laarhoven 
16 mei  Ton van Acken 
16 mei  Phil Nas 
17 mei  Ed de Roo 
17 mei  Theo Laurenssen 
19 mei  Peter Lucassen 
21 mei  Frans Lijten 
21 mei  Riek van Barschot 
22 mei  Rein van Lisdonk 
24 mei  Jan van Agt 
24 mei  Mies van Tatenhove-de Poorter 
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24 mei  Franca de Lepper-v.d.Reek 
27 mei  Annie Daniëls-Vervest 
28 mei  Rieky Bakermans 
28 mei  Cees Oostdijk 
29 mei  Simon van Baalen 
30 mei  Grard Snelders 
 

De filmavonden van het “Polygoonjournaal”in huize Sele 
zijn altijd op maandag; aanvang 19.00 uur 

De avonden zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie: 
SWOVE 040-2540066 
Filmavonden 2017:  
3 april 
1 mei 
15 mei 
29 mei 
12 juni 
26 juni 
 

 

 
 Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
                                            

 

                   Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

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

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

 

http://www.dehorizon-uitvaartverzorging/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Onderstaande tekst was bedoeld om te zingen voor Mien 
bij de uitreiking van haar erelidmaatschap. Wij hebben 
haar de tekst in het ziekenhuis overhandigd. 
 

Wijze: wie in januari geboren is 

Verenigingsmens is haar profiel   ons Mien 
Ze zet zich in met hart en ziel    ons Mien 
Ze doet altijd alles wat ze zegt 
En daarom kun je bij haar terecht   ons Mien 7x 
 
Wie loopt er steeds de deuren plat   ons Mien 
Wie is het schooien toch nooit zat   ons Mien 
In Zeelst zoekt zij de sponsors op 
Dat spekt de kas en dat is top    ons Mien 7x 
 
Voor ons is zei de brievenbus    ons Mien 
En dat is steeds een grote klus   ons Mien 
Reisjes regelen kan ze goed 
Het regelen zit haar echt in het bloed  ons Mien 7x 
 
“Samen uit eten” regelt zij    ons Mien 
De lotto doet zij er ook nog bij    ons Mien 
Op vrijdag zet zij alles klaar 
Dan doen we spelletjes met elkaar   ons Mien 7x 
 
Koersballen is echt haar ding    ons Mien 
Ze zat ook jaren voor Zeelst in de kring  ons Mien 
Ze doet de dingen met veel vuur 
Nu neemt ze afscheid van het bestuur  ons Mien 3x 
 

Bedankt ons Mien ons Mien!!! 
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Dagtocht 18 mei 2017 
 
Rondvaart met fluisterboot, bezoek klompenmaker en rondrit 
door het land van Heusden en Altena.  

 09.00 uur vertrek Veldhoven 

 10.00 uur aankomst in Hank  voor 2 x koffie met gebak. 

 Om 11.00 uur gaan we op de fluisterboot, in haven de 
Vissershang. De fluisterboot is een authentieke rietaak,   

Hiermee gaan we een tocht van anderhalf uur maken door 
kleine kreken en geulen en genieten  van de prachtige natuur 
in het Nationaal Park de Biesbosch. 

 Om 13.00 uur staat er een koffietafel voor 
u klaar bij de klompenmaker in Dussen 
Hierna een rondleiding en demonstraties 
over het oude ambacht van het klompen 
maken. Met veel humor en anekdotes is 
het absoluut geen saaie demonstratie! 

 Rond 16.00 uur  gaan we met een gids een rondrit maken 
door het land van Heusden en Altena. Dit mooie gebied ligt 
ingeklemd tussen de afgedamde Maas, de Bergse Maas, de 
Merwede en de Biesbosch. We komen langs monumentale 
huizen, molens en gemalen, kasteel Dussen en leuke 
dijkdorpjes. Uw gids zal met leuke anekdotes over dit gebied 
vertellen. Daarna rijden we naar  Casteren waar in de 
Kruidenlucht  een heerlijk  diner voor u  klaar staat. 

Vertrek ‘s morgens +- 08.30 uur en weer thuis +- 20.00 uur. 
 
€ 62,50 pp en introducees € 65,00 incl. boottocht, 2 x koffie 
met gebak, koffietafel, demonstratie klompen maken, 
drie- gangen menu. 
 

 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



29 

 

“LOTTO”  
 
Inschrijfformulier voor deelname aan “Lotto”, t.b.v. 
onze KBO-kas  
 
Wij spelen wekelijks voor het zesde getal (balletje) dat valt bij de 
Lotto-trekking, elke zaterdag rond de klok van 23.00 u. op SBS-6  
(zie: programma-bladen of de krant)  
 
Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer.  
Keuze uit 1 t/m 45. U kunt met meerdere (vaste) nummers 
meespelen! Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant en 
wordt door de bode bezorgd. 
Kosten deelname: € 24,00 per jaar per meespelend lotnummer. 
  
Naam._______________________ Lidnummer: 3550______  
 
Adres________________________ 
 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto  
en kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45.  
 
Ik speel graag mee met het/de nummer(s) /____ /____ /____ /  
 
Ik betaal ___ x €24,00 = € ____ ,00 p/j  
 

MACHTIGING:  
Bij deze machtig ik KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging 
om van mijn bankrekening af te mogen schrijven de 
jaarlijkse lottobijdrage zoals die door mij is aangegeven. 
 
Inlichtingen voor deelname Geert Coppelmans,  tel. 2534063 
(i.v.m. met ziekte van Mien van Grinsven even niet bij Mien)                                                 

 
Datum ____---____2016        Handtekening voor akkoord 
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum   10% 

Verhoeven Hoorcomfortplan                 10% 

ConXions  computerondersteuning  Meiveld      5% 

Bruna City Passage, kantoorartikelen              5% 

Coppelmans  Kapelstraat  bloemsierkunst                      5% 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick                                 5% 

Durlinger schoenen Citycentrum      10 % 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid     10 % 

Fixet Prinsen Veldhoven Kromstraat          5 %           

Groenrijk De Heikant Veldhoven         5 %      

Tipo Telecom Meiveld 80       10% 

Hedo computers Burg.van Hoofflaan: 

      Benodigdheden           5% 

      3 jaar garantie op  computers                                        2 ½ % 

Daniëlle’s Kniphuis:             10% 

Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat                       15%  

Thuiszorgwinkel Kastelenplein          10% 

Woninginrichting Sweere Waalre          10% 

 

 
BANKNUMMER van de KBO  (let op IBANnummer!!) 
                                                                
RABO-banknummer  NL20 RABO 0153 659238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
Jos Toussaint  Valgaten 2 
5502 DC Veldhoven  
 
De contributie van het KBO Lidmaatschap 
bedraagt € 25,- voor een heel jaar.                                                                                    
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties. 
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Inschrijfformulier 18 t/m 22 september 
Vertrekdatum: 18 september 2017. 

Bestemming:   Hotel Gaasterland te Rijs. 
 

1. Hr/Mevr. :   ………………. ….        Voorletter:  ….          

Geb. datum: ……..    

2. Hr/Mevr. :   ………………. ….        Voorletter:  ….          

Geb. datum: ……..                 

Adres: ………………………        Postcode:   ………     

Woonplaats:  …………….. 

Telefoon:  ……………         KBO Afdeling:  …………..       

 

 
                                            (aankruisen wat gewenst is) 
 

et: 
…………………… 
 
Soort kamer:    

                              
 
Contactpersoon:  ………………………..      
Tel: ……………………. 
 

Inleveradres:    
        

Theo Tuijtelaars,Parklaan  83,5504 GA Veldhoven  040 7873518. 
 
Of in de groene brievenbus die naast de ingang van de kapel 
hangt bij de Willibrorduskerk. 
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           SENIOREN FITNESS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezellig sporten met uw leeftijdsgenoten 

 

 

Regelmatig sporten is belangrijk voor uw gezondheid en dat kan           

bij ons in groepsverband of individueel! 

 

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

een gratis proefles senioren fitness volgen 

 

 

Bij interesse voor een gratis proefles graag even contact            

opnemen met Artisport 040 2029491 
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Inschrijfformulier:dagreis KBO- Zeelst 
  Vertrekdatum:           18 mei 2017 v.a. 09.00 uur 

Bestemming :  fluisterboot, klompenmaker.   

Aanmelden voor :     11 mei 

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

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

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

Introducé………………………………………………………… 

Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is…………....... 
Heeft u een Dieet?  Zo ja, welk?   ....................................................... 
 

  Neemt u een rollator mee ?   
               * let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 
 

Prijs voor leden  € 62,50  pp  * 
                   introducé   € 65,00  pp   * 
         Let op! leden hebben voorrang! 
 
        In te leveren bij één van de bestuursleden of  

in de brievenbus van de kerk Blaarthemseweg 13 
 

 Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig 
het bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende  
bankrekening nummer. 
 
  Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 

 
Handtekening  

   voor akkoord  __________________      
 
  Datum  _ _  / _ _ 2017 
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Deelnameformulier Koningsdag 2017 
 
Op donderdag 20 april a.s. in ’t Patronaat. 
 
voornaam:……… achternaam:…………………… 
 
voornaam: ……… achternaam: ………………….. 
 
telefoon: . . . - . . . . . . . 
 
KBO lidnummer[s] 3550 . . . ./3550 . . . . 
 
Aanmelden via deze strook voor 12 april a.s. en in te 
leveren in de brievenbus van het parochiebureau of 
bij een van de bestuursleden.  
                                 [niet bij Mien van Grinsven] 

 
Of via telefoon na 18.00 uur, 040-2542416, 
e.mail mag ook aan: josvandelft@onsbrabantnet.nl 

 
. 
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