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Donderdag 20 december 2012 

 

 
 

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit deel te nemen aan 
deze viering. 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

• Eucharistieviering  om 11.00 uur in onze kerk, opgedragen 
door pastoor Wim Jenniskens met begeleiding van het 
Selster dameskoor. 

• Vervolgens opent het Patronaat om 12.30 uur haar 
deuren. 

• Koffietafel. 
• Muzikale verzorging door “Vleuts Volk”. 
• Inbegrepen: 2 consumpties en een worstenbroodje. 
• De bijdrage: € 7,50 p.p. 
• Deelname: opgave uiterlijk woensdag 12 december via  

onderstaand formulier. 
• Einde van deze dag is voorzien om 16.30 uur. 

 
Wij hopen velen van jullie welkom te mogen heten. 
 
Het Bestuur 



 
 

 
 

Deelnameformulier voor Kerstviering  
donderdag 20 december 2012  

 
KBO lidnummer(s) 35500.......                              
35500....... 

Introducé: 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefoon: 
 

 

E mail adres: 
 

 

Bijzonderheden: 
 

 

Dieet: zo ja welk 
 

 

Bijdrage: € 7,50 p.p. 

Aanmelden via deze strook voor 12 december 2012 in te 
leveren bij Geert Coppelmans, Hoogepat 31. 
Bijdrage te voldoen voor 12 december  2012 op reken ing 
153659238 van 
KBO Zeelst onder vermelding van: Kerstviering. 



 
 

 
MUZIEKMIDDAG 

 
De KBO Kring Veldhoven organiseerde voor alle leden in 
Veldhoven op 21 oktober 2012 een gezellige muziek middag in 
Ontmoetingscentrum “De Ligt”. Er waren 160 aanwezigen. 
Er was een optreden van de Drunense Ghesellen . De 
gemiddelde leeftijd van dit gezelschap is 75 jaar! 
De sfeer zat er meteen goed in met het liedje “en ik ben zo blij 
dat ik je niet vergeten ben”, met direct daarna “Brandend Zand”. 
Hierna  volgde  een scala van liedjes die goed mee te zingen (of 
te neuriën) waren.  Tussen de liedjes door waren er diverse 
voordrachten, sketches en gedichten. Wat vooral aardig was, dat 
ondanks de hoge gemiddelde leeftijd er ook moderne 
Nederlandse liedjes werden gezongen van Jan Smit,  
Guus Meeuwis en Bennie Neyman. 
Zo ging het het eerste deel van de middag door en daar moeten 
tocht veel aanwezigen echt van genoten hebben. 
 
Na de 2e  pauze was er een prachtig optreden van Nico van de 
Wetering, een Brabantse zanger en cabaretier. Met een diepe 
bariton stem werden hele mooie, gevoelige Brabantse liedjes 
gezongen. 
Het was echt een “warme”middag.                      CHJ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

THEMAMIDDAG 23 oktober 2012  
 

23 oktober jl. was er in het Patronaat een interessante lezing over 
vergeetachtigheid en dementie. 
Er waren ca. 30 belangstellenden. 
 
In Nederland zijn 230.000 mensen met dementie, waarvan 12000 
jonger dan 65 jaar. Het komt dus veel voor. 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim 1400 
hersenaandoeningen, waarvan de belangrijkste zijn: 
*  Ziekte van Alzheimer 
*  Vasculaire dementie 
*  Fronto-temporale dementie 
*  Lewy-body dementie 
*  dementie bij de ziekte van Parkinson etc. 
 
De presentatie ging vooral in op: 
**  Wat is dementie eigenlijk? 
**  Wat zijn de verschijnselen? 
**  Wat is er tegen te doen? 
**  Waar kun je terecht voor informatie? 
 
Wij beperken ons verder in dit verslag tot het noemen van de 
adressen waar u in Veldhoven e.o terecht kunt voor al uw vragen: 
Huisarts, ZTB, WMO-loket gemeente, SWOVE, steunpunt 
Mantelzorg, vrijwillige thuiszorg, Alhzheimercafé’s, Dementie Info 
punt, Bibliotheek 
 
Of de volgende websites 
www.ahlzheimer-Nederland.nl 
www.slimwonenmetdementie.nl 
www.ouderenwinkel.nl 
 www.geheugenwinkeltilburg.nl 
www.nvve.nl 
 
 
 



 
 

Hoe is de wijsheid op de wereld 
gekomen?  

 
God gaf een pot met Wijsheid aan de 
spin Nancy. Zij klom in een hoge boom 
en zocht een plekje om de pot te 
verstoppen. 
Ze dacht: “Dan weet IK alleen waar de 
wijsheid te vinden is!” 
De stam van de boom was hoog, maar ook erg glad ! Ze had 
moeite om naar boven  te klimmen….terwijl ze daar altijd zo 
behendig in was… 
Ze gleed telkens weer naar beneden.  
Haar zoon Kuhma zag zijn moeder. Hij zei tegen haar dat ze de 
pot achter haar vast moest binden.Ze probeert het, maar ze glijdt 
steeds weer uit….het is zóóó  zwaar…U kunt wel raden wat er nu 
gebeurt…de pot met Wijsheid valt in stukken uit elkaar. 
 
Inmiddels zijn alle mensen en dieren erop afgekomen en ze 
nemen allemaal een stuk Wijsheid mee. Zo hebben de dieren en 
de mensen de Wijsheid over elk werelddeel verspreid !!! 
 
(Ik zeg:”Gelukkig maar !”)   
 Phil Nas 
  
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Vaste activiteiten : 
 

• Kaarten  op maandagmiddag in huize Sele onder leiding 
van Bets Verberne en Greet Henselmans.  

• Kienen  op woensdag- en vrijdagmiddag onder leiding van 
Laura van Baren in huize Sele. 

• Koersbal  op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in 
het patronaat onder leiding van  Gerard en Jan. 
Wij zoeken weer nieuwe leden!   

• Wandelen elke dinsdag van 14.00 u tot 16.00 u. U kunt 
gewoon aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De wandeling gaat door Zeelst. Vertrek vanaf het 
Patronaat. Ook mensen die moeilijk ter been zijn (rollator) 
kunnen gewoon aansluiten. Na afloop koffie, maar dat is 
wel voor eigen rekening. 

• Fietsen op vrijdagmiddag vanaf 15 april  tot half oktober  
onder leiding van Jan en Henk. Vertrek om half 2 vanaf de 
H.Willibrorduskerk. 

• Gezellig  samenzijn in de Willibrordzaal. 
 
 

Als er KBO leden  in uw omgeving ziek zijn 
dan kunt u contact opnemen met Philomena . 
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
  
Phil Nas   Tel: 2341127  
Tonny Schouteten tel:2534786 bezoekt de 
zieken in het ziekenhuis 
 
Wij  doen dat vol overgave, 

                “Zo’n bezoekje geeft ons echt een goed gevoel!” 
 

Naastenliefde  voelt  gezond!  
 
 



 
 

Filosofenclub. 
 
Al weer voor het derde seizoen komen per oktober a.s. een 
aantal mensen bij elkaar in De Ligt  om met elkaar van gedachten 
te wisselen over filosofen en hun ideeën. 

 
In het eerste seizoen was het onderwerp een thematische 
inleiding waarin de drie vragen van Immanuël Kant behandeld 
werden: 

• “Wat kan ik weten?” 
• “Wat moet ik doen?”  
• “Wat mag ik hopen?”  

In  het tweede seizoen was het onderwerp: De samenleving. Aan 
de hand van het boek “Samenleving ter discussie” van Frans van 
Peperstraten bespraken we de denkbeelden van diverse filosofen 
over de inrichting van een samenleving. Dit boek hebben we voor 
de helft behandeld en dus kunnen we er nog een seizoen mee 
vooruit. 
De kosten van de zaalhuur worden gedragen door de KBO-Kring 
Veldhoven. Verder zijn er kosten voor ‘lesmateriaal’ ( circa € 1, - 
per bijeenkomst), eventueel voor het aanschaffen van het boek 
(nieuw € 33,- en tweedehands € 16,00) en uiteraard voor het 
kopje koffie in de pauze.  
Per seizoen worden ca 13 bijeenkomsten gepland, die plaats 
vinden op de donderdagmorgen, van 10:00 tot 12:00 uur, van de 
oneven weken. De eerste bijeenkomst is op 11 oktober.  
Als u interesse hebt in deze bijeenkomsten neem dan contact op 
met Kees Karman, kees.karman@onsmail.nl , 040-2541922. 
Er is nog plaats voor 10 deelnemers 
 

 
En toch verbetert de 

wereld pas 
    als je bij jezelf begint…  

 



 
 

 Samen uit  eten:   € 14,- p.p.  
1ste helft 2013: 
Donderdag 17 januari       Witven 
Donderdag 14 februari     de Oude Garage 
Dinsdag 12 maart             de Wok 
Donderdag 18 april           de Kers 
Dinsdag 14 mei                 Crème de la Crème 
Donderdag 13 juni             Hof van Holland 
Let op: de laatste van dit jaar is 22 nov. in Hof v an Holland 

In de maand december gaan we niet  uit eten!! 
 

Drankjes en andere gerechten komen voor eigen rekening. 
Aanvang 17.30 uur. Opgeven bij: Mien van Grinsven tel: 2547136 

Bij verhindering even bellen:   
Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom. 

 
Keuringsartsen voor uw rijbewijs 

Rijbewijskeuringen voor KBO leden(70-plussers)  voor € 25,00. 
De artsen doen dit alleen op vertoon van uw KBO-ledenpas !! 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260 
Casteren: Dhr. C.J.Swijgers Driehuis 4  tel 0497- 681066 
Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452. 
Zij is te bereiken tussen19.00 en 20.00 u   
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven        10% 
Fixet Prinsen Veldhoven         5% 
Sportschool Cardo      10% 
Strick Optiek       15% 
Braderie Heesakkers, Kapelstraat-Zuid    10% 
Tuincentrum Veldhoven          5% 
ConXions  computerondersteuning     5% 
Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)   10% 
Bruna City Passage, kantoorart, wenskaarten etc.        5% 
 Daniëlle’s Kniphuis:   korting op vertoon van uw 65+ pas 
 Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat  Zeelsterstraat    
 15% op de bruto-prijs       



 
 

 
Weverij Museum  

 
Om één uur gingen we met  
50 personen op weg naar het 
weverijmuseum in Geldrop. We 
werden ontvangen met koffie of thee 

met een plak lekkere koek, die zo lekker weg hapt. 
De gidsen stonden al klaar en in vier groepen gingen we het 
museum bekijken.  
De gidsen waren besmet met het wevervirus, we kregen een heel 
goede uitleg en er werd ook gedemonstreerd  hoe de machines 
werkten: kei herrie!!! 
Sommigen waren al wel honderd jaar oud (de machines).  
Ze weven damast op elke gewenste breedte tot schoenveters 
aan toe. Badgoed, lakens en doeken met of zonder naam erin . 
Intussen hadden we weer een koffiepauze en daarna werd er 
verteld over spinnen, twijnen en hoe het vuil uit de wol gehaald 
werd. In het winkeltje werd volop verkocht. We kregen allemaal 
nog een afdroogdoek mee.  
Rond vier uur gingen we naar het kasteel in Geldrop. Ook daar 
kregen we koffie of thee. Van de trouwzaal naar de blauwe kamer 
en de bibliotheek. Door de keuken, de kamers boven, waar we 
vlug doorheen moesten want om vijf uur was het gesloten.  
Het kasteel is iedere middag open van één tot vijf. Echt een 
aanrader. In de gang hingen portretten van oud-Geldropse 
mensen, die ik allemaal kende, want ik ben een geboren en 
getogen Geldropse. Buiten bij het museum stond de toren van 
Van den Heuvels weverij. Mijn schoonvader en mijn man zijn er 
jaren stoker geweest. De rit door Geldrop was heel mooi. 
Allemaal herkenbare huizen. Ons afscheidsdiner was in Casteren 
bij De Kruidenlucht. Daar was nog een bus met dagjesmensen en 
zowaar, daar zat Sjef Hermsen bij. Hij had ons al binnen zien 
komen. Hij is bestuurslid geweest voordat hij ziek werd. 
Om half negen waren we weer terug in Zeelst. 
 
Mien van Grinsven  



 
 

Reis naar Dieblich aan de Moezel.  
10 t/m 15 september 

Dag1: maandag  . 
De bus is keurig op tijd! We stappen bij Huize Sele op. Het 
regent!!...maar ach, onze korte vakantie zal er toch niet minder 
om worden?!                                                                                                             
We reden  naar Vaals .Op het Drielandenpunt scheen inmiddels 
de zon, dus we hadden een fantastisch uitzicht!                                                     
De koffie en vlaai werden ons aangeboden door K.B.O. 
Veldhoven.Na deze welkome traktatie ging de reis verder naar 
Duitsland. Onze chauffeur John, informeerde ons over de 
bezienswaardigheden en hij maakte ook erg veel grapjes over 
zijn schoonmoeder.( zucht..zucht…) 
Toen we in Bad Münstereifel waren, konden we even 
rondwandelen en lunchen. Het was een leuk plaatsje. De zon 
scheen en het was ineens erg warm!                                                                     
Fien en ik zijn naar “boven” geklommen. We kwamen bij een 
kerkje met heel aparte kleuren. In het kerkje was een afbeelding 
te zien van een Madonna.  Op het eerste gezicht zou je niet 
vermoeden dat het Maria voor moest  stellen…Er stond bij 
vermeld dat er een monnik was geweest die de Maagd Maria zo 
in een visioen had gezien Ik kon helaas geen afbeelding hiervan 
vinden op internet.                                                                                                     
Om 3 uur moesten we weer bij de bus zijn voor  de reis naar 
Dieblich.   We werden heel vriendelijk ontvangen bij ons hotel 
“Pistono”. Iedereen ging naar zijn/haar kamer en na het 
avondeten gingen sommigen wandelen en anderen een kaartje 
leggen. Rikken! Ik snapte er niks van, maar het ging er soms 
heftig aan toe!                                    De eerste dag zat erop! 
 
Dag 2 dinsdag 
Iedereen wenst elkaar een goede morgen! Het ontbijtbuffet staat 
klaar voor elk wat wils!  Als we naar buiten kijken zien we dat  de 
weergoden het vandaag laten afweten….” maar een zieke 
morgen ……..een gezonde dag!” 
Om half 11 vertrekken we voor een tocht langs de Moezel en 
jawel hoor de zon begon te schijnen over de uitgestrekte 



 
 

wijnbouwvelden. Wij rijden langs  de Moezel waar de chauffeur 
ons op verschillende bezienswaardigheden wijst. Verschillende 
sluizen passeren we waar de schepen worden geschut.  We 
worden attent gemaakt op de vele rozenstruikjes onderaan de 
voet van de wijnvelden. Deze rozen zijn bestemd om de 
wijnvliegjes tegen te houden en de meeldauw te bestrijden. Een 
goede wijnboer  houdt één tak over (betere druiven) en een 
zuinige boer houdt twee takjes over. 
We passeren meerdere kastelen en campings en komen zo in 
Cochem Omstreeks 11.00 uur naderen we het 6000 inwoners 
tellende stadje dat zeer beroemd is om  de Reiseburg. Deze 
burcht  ligt meer dan 100 meter 
boven de Moezel en is  ideaal 
voor uitstapjes (maar niet voor dit 
gezelschap). We kregen tot 1 uur  
de tijd om het stadje te 
verkennen. Slenteren, mooie 
boetiekjes te bekijken, lekker 
plaatsje langs de Moezel op te 
zoeken en  een lekker wijntje of 
heerlijke tosti te gebruiken .Dan 
snel naar de bus om weer op tijd 
te vertrekken richting Koblenz via Bernkastel-Keus. John nam zijn 
“schoonmoeder” intussen weer  op de hak. Daarna horen we 
wetenswaardigheden over rosé en witte wijn. Vermeldenswaard 
voor deze streek zijn de zeer oude vakmanshuizen, herkenbaar 
aan blauwe kleur en een 
klapstoel voor de notabelen van 
het stadje. 
We rijden door het mooie stadje 
Traben-Trarbach met de 
beroemde Bruchertoren   
Om 4uur vertrekken we weer uit 
Bernkastel-Keus waar eenieder 
op zijn eigen manier heeft 
kunnen genieten van inkopen doen een lekkere apfelstrudel met 
slagroom of…………natuurlijk de Moezelwijn. 



 
 

We arriveren weer op tijd voor ons diner. Vandaag staat er nog 
een wijnproefavond op het programma. Een echte wijnboer wist 
op een ludieke manier zijn verhaal te vertellen Allerlei soorten 
wijn werd geproefd. Na afloop kon je natuurlijk  wijn bestellen. Dit 
was een  mooie dag vol afwisseling.  Tot slot nog een heelijk 
glaasje wijn voor de liefhebbers. Welterusten! 
  
Dag 3 woensdag 
De chauffeur vertelde dat we naar het `Deutsches Eck` zouden 
gaan.  We reden over een enorm hoge brug die de 
`zelfmoordbrug`werd genoemd…inderdaad, als je daar vanaf zou 
springen….  
Bij het Deutsches Eck eindigt de Moezel en gaat over in de Rijn.   
We reden door het prachtige gebied rond Koblenz, langs kastelen 
en regeringsgebouwen, langs de goud-  en zilvermijnen….die zijn 
tegenwoordig trouwens  weer in gebruik!                      

Onze gids vertelde over Wilhelm die later keizer werd en zelfs 
nog in Doorn heeft gewoond en er ook is begraven. Onze gids 
leidde ons door de stad, maar ze was absoluut niet te verstaan. 
Het was voor ons geen geslaagde ochtend! Later zijn we maar op 
eigen houtje de stad gaan verkennen.  Sommigen waren in de 
City Kirche. Erg mooi! 
´s Avonds hadden we een huifkarrentocht. Geen mooi weer, 
maar we hebben gelachen! Zingen bij de wijn, het was net een 
groep die op schoolreisje was…We kregen een tekst die 
voorgelezen moest worden…lachen! Een vertaling uit het Engels 
en Duits….zooo slecht, maar zooo leuk!                                                                           
Bijvoorbeeld…`Wij zullen op twee vooruitzichtpunten verder 
gaan. Eerst drijven wij voorbij door de boomgaards. Een ziet op 



 
 

andere oever van de Moezel de wijngaard steile situaties van 
Untermosel.                                  
Kunnen jullie het nog volgen…...Ik niet! 
Het leukste was het feit dat het regende dat het goot!! We 
DREVEN dus LETTERLIJK  door de heuvels langs de 
wijngaarden…. 
Nu drijven wij terug in het hotel Pistono! 
     
Dag 4 donderdag 
Het regende voor de `verandering`…daarom gingen we gewoon 
met de bus naar Rüdesheim. Een leuk stadje met de beroemde 
Drosselgasse! Je kunt daar allerlei lekkere dingen eten en 
drinken ‘ Asbach Uralt’ hmmmm lekker! Bij deze dikmaker nog 
een heerlijk stuk taart…in een fraai Rüdesheimer café met `oude 
chic`…                                            Er was uiteraard wijn in 
overvloed! In elke straat had je meerdere 
Weinstuben! Maar er kwam niemand 
`zwabberend` terug bij de bus!  Natuurlijk 
moest er ook geshopt worden! Dat was te zien 
toen we weer bij de bus waren…sjaaltjes, 
vestjes, armbanden, schoenen en zelfs een 
paraplu. Belangrijk detail, het was verrassend 
genoeg niet duur! De reis langs de Rijn was 
erg mooi!  
Die Jungfrau op de  Lorelei zat er heel vredig 
bij. Langs veel burchten en kastelen reden we 
naar de boot. We zouden ´s avonds een bbq 
hebben, maar vanwege het slechte weer ging 
het niet door. We kregen een heerlijk diner aangeboden.   
 
Dag 5 vrijdag   

We reden naar Thorn voor het diner. 
In het restaurant “Aod Thoear” kregen we een heerlijk diner! 
De chauffeur en de organisatoren van de reis werden nog even in 
het zonnetje gezet. 
Rond zeven uur ’s avonds waren we weer terug in Veldhoven. 
Iedereen was enthousiast over de reis. Het was een goed idee 



 
 

om met meerdere KBO’s op reis te gaan. Het was een leuk 
gezelschap ! 
Ik heb geprobeerd om een impressie te geven van deze 
geslaagde reis.Iedereen die aan dit stuk heeft meegewerkt: 
hartelijk bedankt! 

Groetjes van Phil en de andere “redacteuren”                                                                                                                               
 
 
 
 

Van de redactie…..  
 
Wat is het jaar toch snel voorbij gegaan. Hier ligt al weer het 
“kerstboekje” voor u. 
Zoals gewoonlijk hebben wij er weer met veel plezier aan gewerkt 
en hopelijk heeft u het met veel plezier gelezen. 
Het komend jaar wordt extra spannend want onze KBO bestaat       

60 jaar 
Daar lopen we nog niet op vooruit maar de voorbereidingen zijn 
al in volle gang. 
Voor nu wensen wij u fijne feestdagen toe en wie weet kunt u dan 
genieten van het kerstrecept uit dit boekje. 
We hopen u op de nieuwjaarsreceptie (3 januari) in het Patronaat 
te mogen begroeten. 
Tot in het nieuwe jaar ! 
 
Phil en Corry 
 
 



 
 

 

Zalm-palingsurprise  
voor 4 personen  

Ingrediënten  
1/2 komkommer  
1/4 zakje verse bieslook (a 25 g)  
100 g gerookte palingfilet  
1 eetlepel citroensap                
3 eetlepels olijfolie (extra vierge)  
1 theelepel gedroogde Italiaanse kruiden  
zout en versgemalen peper  
2 eetlepels crème fraîche  
200 g gerookte zalmfilet  
1 bakje tuinkers 

Voorbereiding                                                                           
Helft van komkommer in flinterdunne plakjes snijden. Rest van 
komkommer halveren en met theelepel zaadjes eruit schrapen. 
Komkommer in kleine stukjes snijden. Bieslook heel fijn knippen. 
Palingfilets in dunne reepjes snijden. In kommetje citroensap, 
olijfolie, Italiaanse kruiden, zout en peper naar smaak tot dressing 
kloppen. In kom paling, komkommerblokjes, bieslook, 1 1/2 
eetlepel dressing en crème fraîche door elkaar scheppen. Op 
smaak brengen met zout en peper. 4 Koffiekopjes eerst bekleden 
met plasticfolie, daarna met plakjes zalm. Zalm over rand van 
kopjes laten hangen. Palingmengsel erin scheppen en licht 
aandrukken. Zalm over vulling dichtvouwen. Kopjes tot gebruik in 
koelkast zetten.  

 
Bereidingswijze                                                                      
Kopjes boven vier bordjes keren en timbaaltjes op bordjes laten 
glijden. Voorzichtig folie verwijderen. Plakjes komkommer en 
tuinkers rond timbaaltjes verdelen. Rest van dressing erover 
sprenkelen. Eventueel garneren met stukje citroen 

 
 


