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Voorwoord van  het bestuur 

 

Voor u ligt weer een nieuwe Rustverstoorder. Boordevol 

informatie. Verreweg het meeste werk voor een dergelijk 

informatieblad ligt bij de redactie. Deze redactie wordt op dit 

moment gevormd door enkele vrijwilligers.  Iedere keer dat dit blad 

uitkomt kost het hun vele uren werk. Je moet dan denken aan: 

kopij beoordelen, stukjes schrijven, af en toe iemand interviewen, 

mensen achter hun vodden zitten voor nieuwe kopij, weer een 

laatste controle over de inhoud, tijdig aanleveren van het concept 

bij de drukker etc. etc. Bovendien moet dit werk ook zeer nauw 

gezet gebeuren. Kortom gewoon 

een paar hele drukke weken. 

Redactie (uit het verleden, uit het 

heden en in de toekomst) bedankt 

hiervoor!!  

Intussen is de zomer volop actief. 

Voor velen is dat een rustiger 

periode. Maar niet voor de KBO. We gaan gewoon door met onze 

activiteiten en zijn bezig met de voorbereiding van een aantal 

activiteiten, die gepland staan in het najaar zoals: 6 oktober: 

Nationale ouderen dag, natuurwandeling op zaterdagmiddag  

14 oktober en op 26 oktober weer een themamiddag met een 

humoristische inslag. 

In het najaar gaan we ook weer aan de slag met het programma 

voor 2018. Een programma waarmee we proberen  onze leden 

tegemoet te komen. Natuurlijk willen we ook best nieuwe 

activiteiten  introduceren. Maar daarvoor hebben we ook wensen 

en ideeën van u nodig. Dus als u een idee heeft voor een nieuwe 

activiteit schroom dan niet om een van de huidige bestuursleden 

hierover aan te spreken.  

                                                      Kees van der Aa, secretaris 



3 
 

 

Mevr. Scheepers  22 aug. 
Mevr. Eddy Kerkhof 16 april 

 
Nogmaals onze excuses aan Eddy Kerkhof. Zij is in april  

        al 90 jaar geworden. Nog  een extra proficiat van de redactie! 

 
                                    

     Hoe gaat het met  “ons  Mien”? 

Onlangs zijn wij op bezoek geweest bij Mien. 
Ze verblijft nog steeds in de Hospice in 

afwachting van een plekje op de 
verpleegafdeling. Naar omstandigheden gaat 

het goed met haar. 
Ze loopt weer rond met een rollator en het 
eten smaakt haar ook weer goed! Haar 

gedachten zijn nog altijd in Zeelst! 
Ze heeft ons gevraagd om iedereen de 

hartelijke groeten te doen van haar!  

 
Welkom nieuwe  leden 

vanaf  mei 2017 
     

Leny Neerijnen-van Helmond 
Tinus Vogels    

 

 

Iets om niet te vergeten! 

Op 17 sept. wordt de herdenking van de oorlogsslachtoffers 
gehouden op  het Meiveld. Het monument is hierheen verplaatst. 

Verdere informatie vindt u in “Het Veldhovens Weekblad”. 
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 Activiteitenkalender 2017  K.B.O. Zeelst. 

 
Wanneer Wat 

Ouderendag 6 oktober 

Boswandeling 3 /4 km. 
met traktatie 

14 oktober 

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: 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! 

 
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 ouderen bestemd zijn worden hierop gezet. 
 

 
 

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!” 
 

 
Wilhelmien Haerkens-van Boekel 

Jan Renders wedn. van Ciska van de Ven 
 

 

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 Harry Bakkers  en 
Kees v.d.Aa 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 uur 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.  

Donderdag  17 augustus   Crème de la crème 

Dinsdag  12 september De Kers 
Donderdag  12 oktober  Route 66 
Donderdag  16 november  Merlijn 

 

 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

U kunt zich opgeven bij: LET OP ….ANDER ADRES!!!! 

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. 
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Een Zeelstenaar om trots op te zijn! 

Onze Koning en Koningin zijn momenteel op 

staatsbezoek in Italië. Zij worden daar 
ontvangen door Joep Wijnands onze 
ambassadeur aldaar met roots in 

jawel…..Zeelst. 
Joep is de achterkleinzoon van opa 

Wijnands. Op de foto  (uit 1965) zit Joep op 
schoot bij zijn overgrootvader, op het adres 
Kapelstraat-Noord 113.  

Verder op de foto rechts Wim Wijnands, de opa van Joep en in het 

midden Frans Wijnands, de vader van Joep, die jarenlang 
verslaggever geweest is voor het Eindhovens Dagblad. 

Van (oud)opa Wijnands is nog te vermelden dat hij een van de 

oprichters is van de KBO afdeling Zeelst en dat hij in de 
Kapelstraat op grootse wijze (met feesttent) destijds zijn  
50- en 60- jarig huwelijksfeest heeft gevierd 

Jan Bressers, Zeelst schrijft geschiedenis 
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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  
 

Digitale Rustverstoorder     ACTIE GEVRAAGD!!!! 
 

 

Als er mensen zijn die de Rustverstoorder op hun computer willen 
lezen dan kunnen ze gebruik maken van de  

website:www.kbo-zeelst.nl.  
 
Om onze administratie te voorzien van de juiste email-adressen 

willen wij u vragen een mailtje te sturen naar 
ledenadmkbozeelst@gmail.com  zodat wij kunnen controleren of 

de gegevens nog juist zijn. 
. 

 
 

Inleveren  opgaveformulieren voor activiteiten KBO  
 

De brievenbus bij de kerk blijkt een 

goede oplossing te zijn om de post 
van de KBO te verzamelen! Er zijn al 
heel wat formulieren bezorgd! U kunt 

de formulieren natuurlijk ook op het 
parochiebureau afgeven (maandag- 

woensdag of vrijdagmorgen) of bij 
iemand van het bestuur in de bus   

                                              stoppen 

 

http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
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Wandelprogramma aug./sept./okt. 2017 

Start altijd om 9.30 u. 

Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881 

    
DAT
UM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
Ca. 

c
. 

4 
aug 

Wintelre: “De 
Nachtegaal” 

Wintelre: “De Nachtegaal” 6 of 
11 

K 

11 
aug 

Valkenswaard: Bosstraat 
25 

Valkenswaard: Eetcafé aan 
de Eindhovenseweg  

12,
5 
 

H 

18 
aug 

Leende: Parking voor 
Hotel Jagershorst 

Leenderstrijp: Café “De 
Hospes” 

12.
5 

H 

25 
aug 

Parking halverwege weg 
Eersel – Postel 

Recreatiepark “Het 
Vennenbos” 

12 K 

1 
sept 

Esbeek: “In den 
Bockenreyder” 

Esbeek: “In den 
Bockenreyder” 

5 of 
10 

K 
 

8 
sept 

Valkenswaard: 
“venbergse watermolen” 

Borkel: Café “De woeste 
Hoeve” 

12,
5 

H 

15 
sept 

Broekeindsedijk 8 
Westelbeers 

Natuurrijk “De 
Kempenzoom” 

11 H 

22 
sept 

Speeltuin de Klimbim 
Waalre  Deze 
wandeling begint om 
11.00 uur 

LUNCH bij Bosherberg 

“Harba Lorifa” 
Valkenswaard 

12 H 

29 
sept 

“De Hut” Oirschotsedijk 
52 Wintelre 

“De Nachtegaal” Wintelre 11 M 

6 okt Geiteboerke Zandoerle Geiteboerke Zandoerle 5,5 
of 
11 

K 

 

Attentie!!! 

Regelmatig komen verzoeken binnen om de dag- en  

½ dagreizen op donderdag ook eens op een andere dag te 

organiseren. Bij de volgende ONS komt een enquêteformulier 

hierover!!!  
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 Weet u nog..…. breien op zondag? 
  

Kunt U het zich voorstellen? 
Als kind breide ik al heel graag, maar op zondag mocht je niet breien, 
haken en borduren wel.  Ik kon dat niet begrijpen en vond het grote 
onzin. 
Het was volgens de katholieke kerk slavenarbeid, ik zette de kont tegen 
de krib en breide toch. 
Op dinsdagmiddag tijdens het handwerken vertelde ik dat aan degene 
die naast me zat. Zij had 5 kleine kinderen en alleen tijd om op zondag te 
breien dus ging ze naar de pastoor en vroeg dispensatie. 
De pastoor vond het goed als ze maar niet voor het raam ging zitten 
breien. We hebben er samen hartelijk om gelachen. 
Gelukkig is de tijd nu anders. 
        
Ingezonden door: 
Ceciel Bakkers 
 
Ceciel heeft het spits afgebeten 
maar misschien heeft u ook wel 
zulke herinneringen aan uw 
jeugd! Wij horen ze graag! 
rustverstoorder@onsmail.nl of in de brievenbus bij de kerk. 
 

Vanaf 1 december niet meer contant betalen in de bus 

Vanaf 1 december kan nergens in Brabant meer contant worden 
betaald in openbaar-vervoerbussen. De provincie Noord-

Brabantloopt hiermee landelijk voorop 
U bent na november dit jaar aangewezen op: 

 OVchipkaart 

 Bankpas(pinnen met code) of contactloos 

 Creditcard 
Dus niet meer met contant geld betalen 

 
Veiligheid verhogen 

Met het verdwijnen van al het contant geld op de 

bussen hopen de provincie en de vervoerders 
Arriva en Hermes de veiligheid te verhogen. Zij 

                            verzorgen de busdiensten onder de naam Bravo. 

mailto:rustverstoorder@onsmail.nl
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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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KBO Boswandeling 
 

Op zaterdag 14 oktober 2017 nodigen wij u uit voor een  
boswandeling van ca 3 á 4  km . Na afloop trakteren wij u op een 

kopje koffie met iets lekkers erbij. Thema van de wandeling : 
“kuieren en kêke”: .  
De herfst is dan net 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. Insectenhotel, kardinaalsmuts, reuze sequoia, vuilhout 
enz.enz. en ..... als het weer meezit de 
nodige paddenstoelen. Dat kunnen we 

zomaar tegenkomen als we een 
boswandeling maken. Om het e.e.a. beter te 

kunnen bekijken is een verrekijker, spiegeltje 
en of een vergrootglas wel handig maar niet 
noodzakelijk. U hoeft echt geen geoefend 

wandelaar te zijn om mee te lopen. 
Onderweg wordt u het een en ander verteld 

over het bos, over de bomen en de planten, over de dieren en de 
sporen die ze achterlaten etc. Het wordt als het ware een soort 
IVN wandeling. 

We vertrekken om 14.00 uur bij de bosschuur aan de Merendreef 
2a te Wintelre.(tegenover het Vessem ’s ven)  Na afloop drinken 

we gezellig samen bij de Nachtegaal ‘n consumptie met ..... 
De wandeling wordt begeleid door José van Lieshout en 
ondergetekende, maar mochten er mensen zijn die iets kunnen 

toevoegen tijdens het wandelen dan 
horen wij dat graag. 

 
 
 Opgeven vóór 1 okt. via het formulier  

  achter in de Rustverstoorder en  
  inleveren in de bus bij de kerk 

  Kijk er maar naar uit! 
 

  Harry Bakkers 
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Jarig in augustus 
1 aug    Anka van de Vondervoort-Komarowski 

2 aug    Jeanny Coolen-van Kruijsdijk 
4 aug    Cor Verwimp 

5 aug    Jacob Verhagen 
5 aug.    Tiny van Herwijnen 
5 aug    Marijke Toussaint-Verbeek 

7 aug    Maria Egelmeers-Merks 
7 aug    Ceciel Bakkers-Jacobs 

8 aug    Frans Clout 
10 aug   Ellen Kapitein-van Beers 
10 aug   Jan Meeuwis 

11 aug   Frans van Stiphout 
15 aug   Riet van den Bosch-Brands 

17 aug   Wim de Greef 
18 aug   Jan Tops 
20 aug   Betsie Smits-de Wit 

21 aug   Koos Wolters 
21 aug   Theo van Kruijsdijk 

22 aug   Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug   Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug   Antoon Fasen 

24 aug   Hans Sprengers 
25 aug   Mien van Delft-Dams 

28 aug   Mevr.Bataille 
28 aug   Ben Lamers 
29 aug   Koosje Verhagen-van Erp 

29 aug   Wim Baselmans 
30 aug   Henk Willems 

31 aug   Maria Bergmans-Coppelmans 
31 aug   Hans Boogers 
 

 

 

Je wordt pas echt oud als de kaarsjes meer 
kosten dan de taart! 
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 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


17 
 

Jarig in september 
3 sept.   Joop van Hees 

4 sept.   Nel Jonkers-Pieterse 
5 sept.   Nico van Krochten 

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.  Marianne Braat-Prinsen 

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 

 

Opgelet! 
In de binnenkant van de kaft bij de 
ledenadministratie is een email-adres 
gewijzigd. Het moet zijn: 

ledenadmkbozeelst@gmail.com  
Wilt u op dit adres reageren op onze oproep 

om onze ledenadministratie op orde te houden (bv. verhuizen, 
email-adres, huwelijksdatum of huwelijk) door een mailtje te sturen 
naar bovenstaand adres.  

mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
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Niet te geleuven, maar waar !!!! 
 

Op dinsdag 18 juli j.l. om 17.30 uur was het weer gezellig uit eten 
bij ‘De Wok’ aan de Heuvel in Zeelst, voor de ouderen uit onze 

gemeente. We zaten met 86 deelnemers heel goed te tafelen en 
dat alles voor €14,00 pp exclusief de drankjes. 
 

Niet te geleuven, maar waar:…   wonderen bestaan? 
Iedereen had zijn plekje gevonden aan tafel en wie komt daar 

binnen…. ons Mien van Grinsven met haar dochter. Dit was 
ontroerend, het gezelschap ging staan en applaudisseerde bij de 

binnenkomst van ons   

    MIEN 
Moeder en dochter straalden dat zij dit met ons allen mochten mee 

maken. 
Het was niet alleen voor mij, maar voor alle deelnemers een zeer 
geslaagde en heerlijke namiddag. 

Mien doet aan een ieder de hartelijke groeten. 
Mien, dit was hartverwarmend het ga je goed en hopelijk tot de 

volgende eetgelegenheid op donderdag 17 augustus bij ‘Crème de 
la crème aan het Meiveld. 
     Een mee eter,   Jos van Delft. 

 
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 
 

 

tel:2341127
tel:2534786
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Voorinformatie:  
                             ‘TIS AALT WA’ 

 

 
 
 
We hebben voor de themamiddag van donderdag 26 oktober a.s. 

vast kunnen leggen de Cabaretgroep ‘Tis aalt Wa’ en deze klapt 
uit de school. De dames uit Rooi en Boskant van genoemde groep 

hebben door de jaren heen aardig wat mee gemaakt, zowel voor 
als achter de schermen. Bende nieuwsgierig……. in de 

oktoberuitgave van onze Rustverstoorder  kunt u zich aanmelden 
voor deze gezellige themamiddag. Dus zet deze datum alvast in je 
agenda of thuis op je kalender. 

Tot ziens, namens het bestuur, 
Jos van Delft 

 

Om zeker niet te vergeten!!!!! 
Op 6 oktober wordt de Nationale Ouderendag in Veldhoven 

gevierd.  Wilt u dit vast in uw agenda zetten!  

Het programma wordt in het Veldhovens Weekblad gepubliceerd! 
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Halve dagreis 19 oktober: Theepottenmuseum 

In het museum in Swartbroek bij Weert kijkt u uw ogen uit. Er zijn 

meer dan 2000 theepotten te bekijken in allerlei vormen. Een 
gewone theepot vindt u er niet. Het zijn allemaal kunststukjes waar 
ontwerpers zich op hebben uitgeleefd om een excentrieke theepot 

te ontwerpen. 
In 2013 werd het theepottenmuseum door de ANWB-leden 

uitgeroepen tot het Leukste uitje van Limburg 

 
 
Donald Duck als theepot. 

Een van de vele 
theepotten die te 

bewonderen zijn. 
 
 
Dagprogramma: 

13.00 u Vertrek bij Huize Sele 

14.00 u Ontvangst bij het museum met koffie en iets lekkers 
16.30 u Vrij bezoek aan het centrum van Weert 
17.30 u Diner in Soerendonk  

Na het diner rijden we weer terug naar Zeelst 
 

Inschrijfformulier achter in de Rustverstoorder.  
Opgeven vóór 5 okt. 
 

Zeelst schrijft geschiedenis 
De heemkundekring is nog steeds op zoek naar ansichtkaarten  

van de afgelopen 100 jaar van Zeelst. Wij willen van die kaarten 
graag een scan maken en zodat wij die in een boekje kunnen 
opnemen. U krijgt uw eigen kaarten weer terug! Het gaat vooral 

om ansichten van het dorp Zeelst, kamp Piroc en Peter Zuidkamp. 
Heeft u ansichtkaarten, neem dan contact op met Jan Bressers,  

Tel. 2531415 of via info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl  
 

mailto:info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl
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VOORAANKONDIGING. 

 
Op 6 januari 2018 bestaat voor ons de 

mogelijkheid om een concert van André 
Rieu mee te maken in het Ziggo Dome 
in Amsterdam. 
Een beetje vroege aankondiging, maar 
dat is natuurlijk vanwege de verwachte 
belangstelling. 
 

De dag ziet er als volgt uit: 

 Om 15.00 uur vertrekken we van een nog af te spreken punt. 
(waarschijnlijk Huize Sele). Dan rijden we naar een gezellig 
restaurant waar een winters buffet klaarstaat met heerlijke 
stamppotten, diverse vleessoorten etc. 

 Na dit feestmaal vervolgen we onze weg naar Amsterdam om te 
genieten van het nieuwjaarsconcert van Andre Rieu. 

 Na de voorstelling staat de bus weer klaar om ons terug te brengen 
naar de Veldhoven. Daar komen we omstreeks 01.00 uur aan. 

 
De prijs voor deze hele dag bedraagt  € 126,50 ( introducees betalen 
dezelfde prijs) 
Echt goedkoop is dat niet, maar je krijgt er dan ook wat voor!! 
Luxe bus, opstappen in Veldhoven, stamppottenbuffet, entreebewijs  
2e rang uiteraard zitplaatsen! 
 
Omdat we graag willen weten of we met het organiseren verder moeten 
gaan wil ik U vragen om mij vóór WOENSDAG 13 SEPT.  te laten weten 

of U, en eventueel een introducee mee willen naar dit unieke concert. 
Dat kan: 

 per telefoon: Adje Pinxteren, Tasveld 14, 5502 DD Veldhoven.  
      tel: 040 2531613. 

 per e-mail:  aampinxteren@planet.nl.  
 Ook een briefje in de brievenbus volstaat. 
Ik kijk vol spanning uit naar Uw berichtjes, want we hebben er zin in!!! 
 
Adje Pinxteren en Anneke Spiegels, de excursie-commissie 
 
 

 

mailto:aampinxteren@planet.nl
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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 

  



23 
 

Les Jardins d’Annevoie - of te wel De Tuinen van Annevoie. 

Op 20 juli vertrok de KBO–Zeelst dagreis naar de tuinen van 

Annevoie dat in  het Belgenland ligt, tussen Namen en Dinant-
Givet in de vallei van Molingée . 

 
De dag van te voren was het goed heet wel 32 graden. Daarom 
had de reisorganisatie  maar een aantal traytjes drinkwater in 

gekocht en dat allemaal voor de zelfde prijs. Ik had ze een dag van 
te voren alvast in de koeling gezet bij het Ontmoetingcentrum. Ik 

was om 08.00 uur aanwezig, maar ik was niet de eerste ! Er zaten 
al een tiental deelnemers  te wachten, ‘busje komt zo’!!! 
Voor vertrek werden de flesjes drinkwater uitgereikt. Iedereen was 

keurig op tijd voor vertrek om 08.30 uur en weer volle bak, 
62 deelnemers incl. onze chauffeur Ad van, v. Gompel uit Bergeijk. 

 
Onze eigen KBO reisleidster Adje Pinxteren heette ieder van harte 
welkom en wenste ons een mooie en gezellige dag. 

Om 10.30 uur  was er voor iedereen koffie met nog niet helemaal 
ontdooid gebak. Om 12.30 uur waren we in Annevoie waar eerst 

een redelijke lunch werd aangeboden en ook allemaal voor dat 
zelfde geld. Na de lunch kregen we een rondleiding door twee 
gidsen  in de watertuinen van 48 hectaren groot en met daar in 

een prachtig kasteel uit 1750. Na de lange rondwandeling was het 
tijd om te genieten van een heerlijk glaasje bier/wijn of iets fris.  

Om 16.30 uur vertrokken we naar Stevensweert voor een redelijk 
verzorgd drie-gangen diner. De eerste consumptie werd door de 
KBO aangeboden en ….weer voor het zelfde geld. 

Na het diner reden we huiswaarts .  
 

Adje dankte iedereen voor de gemoedelijkheid en  de gezelligheid, 
onze leden  en zeker niet te vergeten onze Ad de buschauffeur. Ik 
denk dat we met ze allen trots mogen zijn op deze weer geslaagde 

kbo busreis. Hopelijk zien we elkaar weer vlug bij een volgende 
gelegenheid. 

Onze reiskommissie: Adje Pinxteren, Anneke Spiegels en Jos 
Toussaint heel hartelijk dank voor de organisatie. 
     Bedaaaaankt, Jos van Delft 
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Heeft u wel eens geluk in het spel? 

Dat kunt u bij ons beproeven….. 

Iedere week kunt u bij ons meespelen in de 
Lotto. U kunt zelf een nummer kiezen 

waarmee u wilt spelen. Afhankelijk van de 
trekking van de lotto op zaterdagavond op 
SBS-6 wordt het laatste balletje wat 

getrokken wordt het winnende nummer van 
die week. Als dat uw nummer is krijgt u € 11,50 thuisbezorgd.  De 

pechvogels die het hele jaar niets gewonnen hebben krijgen als 
troostprijs een lekkere doos bonbons aan het einde van het jaar!  
Het geld wat binnenkomt is een extra inkomst voor onze KBO. 

Zo steunt u onze vereniging en wij kunnen weer wat extra geld 
besteden aan activiteiten. 

 

Oproep aan iedereen! 
In de afgelopen maanden zijn 
we er achter gekomen dat onze 
steun en toeverlaat Mien van 

Grinsven fungeerde als de ogen 
en oren van de KBO-Zeelst. 

Was er iemand ziek…Mien gaf 
het door. Was er een 50-of 60 
jarige bruiloft …Mien wist het! 

Was er iemand overleden dan 
kregen we dat ook van Mien te 
horen. Dit gebeurde automatisch. Maar sinds Mien ziek is 

geworden kan het gebeuren dat wij niet op de hoogte zijn van wat 
er allemaal speelt in Zeelst. 

Daarom willen wij u vragen: als er in uw omgeving iets te vieren of 
te herdenken is wilt u dit dan aan een van de bestuursleden 
doorgeven of een briefje stoppen in de bekende brievenbus.  

 

 

Je kunt nooit weten hoe een koe een haas vangt! 
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Seniorenbios najaar 2017 
 

Op vertoon van uw ledenpas kunt u met korting 
naar de Cinema Gold bioscoop in het Citycentrum.  

Op dinsdagmiddagen worden er om 14.00 uur 
diverse films vertoond.  
Dinsdag 5 september: “Een man die Ove heet”. 

Drama/komedie 
Ove is een 59 jarige man die door een onverwachte vriendschap 

de mooie kant van het leven weer leert kennen. 
Dinsdag 3 oktober: “El elivo”. Drama 

Deze film gaat over een oudere man die jarenlang olijfolie heeft 
geproduceerd op een landgoed.  
Dinsdag 7 november: “Demain tout commence” Komedie/drama 

Samuel  moet na een zorgeloos leven de zorg voor zijn dochter op 
zich nemen totdat de moeder haar kind opeist. 
Dinsdag 12 december: “Jackie”. Drama/biografisch 

De film vertelt het verhaal van Jackie Kennedy in de dagen na de 
moord op haar man. 

 

WijIk Zeelst voor zelfstandig wonen 
Wilt u 
zelfstandig, 
prettig en veilig 

thuis blijven wonen? 
Lukt het niet om zelf uw steunkousen 

aan te trekken? Kunt u soms wat 
hulp gebruiken bij de dagelijkse 
karweitjes? Wilt u eens lekker 

uitslapen en niet zo vroeg uit bed 
moeten voor de hulp? Bij Wijik-Zeelst 

wordt dit voor u geregeld op een tijdstip dat het u uitkomt. 
Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In Zeelst is er 
een testperiode van start gegaan voor planloze zorg.  
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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% 

De Vocht Rolstoelen      10% 

 

 

BANKNUMMER van de KBO  (let op IBANnummer!!) 
                                                                
RABO-banknummer  NL20 RABO 0153 659238                                  
t.n.v. KBO afdeling Veldhoven-Zeelst  

  
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 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 
en                                            Henk Willems, tel: 2539108 

 
 

Datum ____---____2017        Handtekening voor akkoord 
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Vierdaagse Nijmegen.  
Twee leden van onze KBO hebben dit jaar de 

vierdaagse van Nijmegen gelopen. En dat is 
heel bijzonder. Vier dagen ruim 30 km (elke 

dag)wandelen en ook dit jaar weer met hoge 
temperaturen. Wat het helemaal bijzonder maakt is dat deze twee 
leden de leeftijd van 80 al hebben overschreden. Dat maakt de 

prestatie nog eervoller.  
De eerste is Dimph Verberne, wordt begin volgend jaar 82 en heeft 

dit jaar voor de 8e keer meegedaan. De tweede is Piet van Gestel, 
vanaf maart dit jaar 80. En heeft toen besloten om dit jaar de 
vierdaagse maar eens te gaan lopen. En dat maakt het nog 

bijzonderder. Dimph en Piet hebben in de weken voorafgaande 
aan Nijmegen samen met Nelly Leijgraaf (79) op woensdag samen 

getraind. Telkens tochten van tussen de 30 en 40 km. 
Het is maar aan weinigen gegeven om op die leeftijd een 
dergelijke prestatie neer te zetten. Dit jaar waren er 47000 

inschrijvingen en daarvan waren er 257 ouder dan 80 jaar. 
Dimph en Piet maken uiteraard deel uit van de KBO wandelgroep. 

Volledigheidshalve:  van uit deze wandelgroep waren er nog 2 
anderen die de vierdaagse dit jaar hebben volbracht. Nelly 
Leijgraaf 79 jaar, al 19 keer deelgenomen en Riek van der Vleuten 

73 jaar en voor de 8e keer. Zij zijn  vanuit andere Veldhovense  
KBO’s  gastlopers. 

Dimph, Piet, Nelly en Riek van harte gefeliciteerd. 
     Bestuur KBO Zeelst. 

 
            

 

 
 

Bezoek aan 
de tuinen van 
Annevoie met 

onze KBO ! 
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Inschrijfformulier:1/2dagreis naar Weert 19 okt  

 
  Vertrekdatum/tijd          19 okt  2017 om 13.00 uur 

Bestemming :    Theepottenmuseum 

Aanmelden voor :     5 okt 

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  € 32,50  pp  * 
                   introducé   € 35,00  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  aanmelding 

* Prijs bij minimum deelname van 40 personen 
 

Datum:________________________ 

 
Handtekening  

  voor akkoord  __________________      
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Inschrijfformulier KBO boswandeling op  
zaterdag 14 oktober 14.00 uur 

 
“Kuieren en Kêke” 

 
Naam 1: ……………………………………………….. 
 
Naam 2: ……………………………………………….. 
 
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.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



32 
 

 



33 
 

 
 

 
 
 

 
 
        

        
 
 

 
 

 
 
 

 

reprof 
 

 
 

 
 

 


