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Anders is de redactie……… 
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3 maart 
4 maart 

Voorwoord van  het bestuur 
 

Een nieuw jaar is inmiddels alweer gestart. Een jaar waarin weer 
veel activiteiten en bijeenkomsten willen houden. 
Op 23 februari is er een themamiddag gepland met GGD over 
diverse onderwerpen. Zie verderop in dit blad. 
Op 16 maart wordt de jaarvergadering gehouden. U vindt de 
uitnodiging en het verslag van de jaarvergadering van maart 
2016 in dit boekje. 
Op 30 maart staat er weer een halve dagreis gepland. U vindt 
meer hierover in dit boekje. 
Door het vertrek van Cees v.d. Berk uit het bestuur, was er een 
vacature ontstaan voor de ledenadministratie. Henry van Houten 
heeft zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Hij 
wordt geen lid van het bestuur. Contactpersoon binnen het 
bestuur voor ledenadministratie is voorlopig Kees van der Aa. 

 
Tot ziens bij een van onze activiteiten.  

Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 

 

 

 

Cobie Eikelboom 
Jo van Hoof 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
 

Het bestuur van de KBO nodigt u uit voor de jaarvergadering 
op 

donderdag 16 maart 2017, 
14.00 uur in‘t Patronaat. 

 
AGENDA: 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 

17 maart 2016(zie verderop in deze Rustverstoorder) 
5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2017 

 De commissie 2017 bestaat uit de heer v.d. Eertwegh en 
de heer Snelders. Aftredend en niet herkiesbaar is de 
heer v.d. Eertwegh. 

 Kandidaten voor deze open te vallen plaats kunnen zich 
staande de vergadering melden. 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar zijn: 

o Jan Egelmeers 
o Corry Coolegem 
o Jos van Delft 
o Jos Toussaint 

 Statuten en Reglement stellen leden in de gelegenheid 
zich kandidaat te (laten) stellen. De kandidaatstelling 
geschiedt schriftelijk, gesteund door tenminste vijf leden 
en vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring, uiterlijk 
tien dagen voor de vergadering. 

10. Vooruitblik 2017 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 



4  

Evenals vorige jaren zal minder tijd en aandacht besteed worden 
aan de formaliteiten en wordt de vergadering op hoofdlijnen 
gepresenteerd, zodat meer tijd resteert voor gezelligheid onder 
elkaar en een voordracht. 
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat 
ons weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons daarin. 
Met vriendelijke groeten, 

Kees van der Aa. secretaris 

 

Afscheid van onze Ledenadministrateur 
 

In november 2016 hebben we afscheid genomen van onze 

Ledenadministrateur Cees van den Berk.  Cees is negen jaar 

lang bestuurlijk actief geweest binnen onze KBO.  Dat deed hij 

met heel veel inzet en nauwgezetheid. En dat was ook een 

vereiste. Cees was verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 

Het onderhouden van een ledenadministratie vergt veel 

accuraatheid. Het is immers belangrijk de gegevens van de leden 

goed in beeld te hebben. Een goede ledenadministratie is immers 

de basis voor het contact met de leden. 

Cees scoorde voor dit onderdeel een dikke 10! 

 
En dat is nu voorbij; Henry van Houten neemt de 

ledenadministratie over. Omdat de ledenadministratie tiptop in 

orde was, is de overdracht van het werk aan Henry geruisloos 

verlopen 

 
Het Bestuur van de KBO Zeelst dankt Cees voor zijn inzet in die 

negen jaar. 
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KBO-jaarvergadering 2015  17 maart 2016 
 

1. Opening; aanwezig 87 leden. 
Voorzitter Jan Egelmeers heet iedereen welkom en maakt 
melding van berichten van verhindering. Secretaris Kees van der 
Aa is ziek en daarom is Hans van Hak vandaag notulist. 
Daarna worden de namen genoemd van de 15 leden die ons 
door overlijden ontvallen zijn de afgelopen 12 maanden en wordt 
een korte stilte ter herdenking gehouden. 
2. Mededelingen; na de vergadering verzorgt Jan Roosen van 
Zeelst-Schrijft-Geschiedenis een presentatie met oude foto’s 
over families die vroeger woonden in de St. Willibrordusstraat. 
3. Bij verkiezing bestuursleden wordt extra lid voorgesteld. 
4. Het verslag van jaarvergadering 2014 op 12 maart 2015wordt 
goedgekeurd. 
5. Jaarverslag 2015 van secretaris: Jan Egelmeers presenteert 
dit vanwege ziekte van Kees van der Aa. Via de beamer passeert 
het overzicht van alle thema’s en activiteiten, die wekelijks, 
maandelijks in 2015 zijn gehouden. Nieuw in 2015 is de 
bibliotheek en het internetcafé in Ontmoetingscentrum Zeelst 
(Sele); maak daar gebruik van. Ook is de eerste vrijwilligersdag 
gehouden. Het aantal leden per 31-12-2015 is 418. Er zijn geen 
opmerkingen bij het verslag en wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
6. Financieel verslag 2015 door penningmeester Jos Toussaint 
met dank aan Rein van Lisdonk voor de hulp. Het jaar 2015 is 
positief geëindigd met resultaat van € 125 en een vermogen van 
€ 9514. Meer leden betekent meer contributie. Het eigen 
vermogen is toegenomen maar naar verwachting wordt het 
gemeentelijk subsidie in de toekomst lager dus is een buffer 
nodig. De cijfers van 2015 zijn naast die van 2014 ter vergelijking 
getoond. 
7. Martin Spiegels presenteert het verslag kascontrolecommissie. 
De commissie is tevreden en heeft over 2015 geen 
onregelmatigheden vastgesteld. Het controleverslag is 
ondertekend en de penningmeester wordt decharge verleend. 
8. Voor de nieuwe kascontrolecommissie 2016 worden Jan van 
den Eertwegh en Grard Snelders benoemd. 
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9. Verkiezing bestuursleden. 
Er zijn geen tegenkandidaten en daarom wordt Cees van den 
Berk herkozen. Cees licht toe dat zijn inbreng alleen voor de 
financiën kan zijn. Daarna wordt Mieke van Lisdonk – Jacobs als 
nieuw bestuurslid benoemd. Dit vanwege haar deelname aan 
overleggen met gemeentelijke Seniorenraad en WMO-raad. Als 
bestuurslid KBO leert Mieke beter de achterban kennen licht 
zijzelf toe. 
10. Vooruitblik 2016 
Het bestuur toont een overzicht van weer geplande activiteiten. 
Nieuw is de bridgecursus. Jos van Delft doet een oproep voor 
nieuwe leden en een ” promotieset werving” ondersteunt dit. 
Uit de vergadering komen de volgende vragen: 
-Waarom op vrijdag drie activiteiten; het bestuur onderzoekt of dit 
door de leden bezwaarlijk wordt gevonden. 
-Is de naam KBO voor jongeren een blokkade en neemt de naam 
Seniorenvereniging dit weg? Het bestuur heeft in de Kring 
hierover overleg maar de huidige leden vinden hier ook iets van. 
- Yoga-cursus is in onderzoek en vooral de kosten spelen hierbij 
een rol; Corry Coolegem overlegt met belangstellenden voor 
deze cursus. 
11. Rondvraag 
- vraag komt naar voren om als belangenbehartiging bij KBO- 
Brabant aandacht te vragen voor het pensioen; deze staan onder 
druk. 
- Voor sporten elke week en ook yoga geeft Artisport korting. 
- vraag: de Jeroen Boschtentoonstelling staat volop in de 
belangstelling en wordt zeer druk bezocht; is het mogelijk om 
vanuit Den Bosch voor de KBO-leden iets in Zeelst/Veldhoven te 
organiseren. 
- Vanuit Willibrorduskerk is handtekeningactie begonnen om 
Mariakapel en Kerkwijkcentrum zeker open te houden zodra de 
weekendvieringen stoppen vanaf november. Tekenlijsten gaan 
rond en liggen in de kerk. 
12. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan opkomst en 
inbreng leden. Onder het genot van een drankje en een hapje 
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volgt daarna presentatie Zeelst-schrijft-geschiedenis. 
Jan Roosen wijst nog op de mogelijkheid om elke derde 
zaterdagmiddag van de maand in Sele meer over geschiedenis 
en foto’s van Zeelst te weten te komen. 

Hans van Hak 
 

THEMAMIDDAG OP 23 FEBRUARI 2017 
 

Zorgen voor onze gezondheid en welbevinden begint bij ons zelf. 
Voorlichting kan helpen goed met onze gezondheid om te gaan. 
Als we ouder worden, verandert er veel in het leven en ontstaan 
er nieuwe vragen over gezondheid. Daarom hebben we aan de 
GGD Brabant Zuid oost gevraagd bij onze KBO voorlichting te 
komen geven. 

 
De voorlichting gaat in op een aantal interessante 
gezondheidsproblemen. 
1. Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Iedereen die ouder wordt krijgt te maken met 

fysieke, psychische en sociale veranderingen. 

Daar is geen ontkomen aan! Toch willen we 

natuurlijk de regie over ons eigen leven 

blijven houden. Ook de overheid streeft hiernaar. Zelfstandig 

wonen is daarbij heel belangrijk. Tijdens de voorlichting wordt 

ingegaan op het belang van een geschikte woning, levensstijl, 

welzijnsdiensten en zorg aan huis. 

2. Valpreventie: blijf op eigen benen staan. 

Bij de ouderen is de kans groter dat zij letsel oplopen wanneer 

zij vallen. Dit heeft te maken met lichamelijke veranderingen, 

bij iedereen die ouder wordt!!!! Met behulp van een 

controlelijst brengt u tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst de 

risicosituaties in uw 

woonomgeving in beeld. 

3. Patientenrecht . 

Hierbij moet u denken aan: 
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 recht op informatie, 

 recht op toestemming, 

 elektronisch patiëntendossier, 

 recht op inzage eigen medisch dossier 

 privacy, klachtrecht 

 recht op “second opinion” 

 wilsonbekwaamheid. 

 
En als er nog voldoende tijd is gaat het ook nog over: 

4. Gezonde voeding Bent u zich bewust van uw eigen 

voedingspatroon? Tijdens de bijeenkomst wordt 

gezonde voeding besproken en worden 

verbanden gelegd met verschillende 

gezondheidsklachten. Zoals moeilijke stoelgang, 

botontkalking en hart- en vaatziekten. Met behulp 

van een aantal voedingstesten krijgt u meer inzicht op wat u 

zelf kunt doen 
 

Kortom: het wordt een leerzame en informatieve middag. Ook zal 
op deze middag een van de KBO cliëntondersteuners aanwezig 
zijn die mogelijk uw vragen kan beantwoorden. 
Deelname is gratis; u krijgt zelfs een stukje cake erbij. 
Het aanmeldingsformulier achterin dit boekje invullen en 
inleveren bij een van de bestuursleden. 
U kunt ook mailen aan: 
josvandelft@onsbrabantnet.nl tel.: 040-2542416 
kees.vdaa@onsbrabantnet.nl tel.: 040-2539056 

 

Bestuur KBO Zeelst 

mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.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!” 
 

 

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 
 
 
 

 
J.W. Siemons-Walschots 

Hein van Asperdt echtgenoot van Maria van Asperdt-de Wit 

Toos van Loon – Franken, weduwe van Wim van Loon 
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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 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 zijn voor eigen rekening (extra). 

 
Aanvang 17.30 uur. 

 
Donderdag 18 mei Merlijn 
Donderdag 15 juni Oude Garage 
 
 

 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

Van te voren op geven bij Joop Klerkx op: 040-2543797 

Bij verhindering graag even bellen met bovenstaand nummer. 

 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 18 februari Themamiddag 

Donderdag 16 maart Jaarvergadering 

Donderdag 30 maart ½ dagreis 

Donderdag 20 april Koningsdag 

Donderdag 18 mei Dagreis 

Donderdag 22 juni Muziek/voordracht 

Donderdag 20 juli Zomerexcursie 

Donderdag 19 oktober ½ dagreis 

Donderdag 26 oktober Themamiddag 

Donderdag 16 november Bijeenkomst nieuwe Leden 

Vrijdag 24 november Vrijwilligersdag 

Donderdag 14 december Kerstviering 
 

Vakanties:  Carnaval 26/28 febr. 
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! 

 

Hulp op de digitale snelweg! 

Dhr. J. Egelmeers Gareel 1 2535613  

Rein van Lisdonk Biezenkuilen 90 2539663 06 19665612 

Mevr. T. Louwers Ligt 45 . 2536065 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83 7873518 06 10672701 
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Wandelprogramma  dec/jan/febr. 2016/2017 
Start altijd om 9.30 u. Voor informatie: 

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

 
DATUM STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM c. 

3 febr Cafe De Gouden Leeuw, 
Vessem 

Cafe De Gouden Leeuw, 
Vessem 

4, 9 of 
10,5 
km. 

A 

10 febr Voetbalveld Wintelre Jacobushoeve, Vessem 12 H 

17 febr. Speeltuin Klimbim, Waalre Bosherberg “Harba Lorifa”, 
Valkenswaard 

8 of 12 H 

24 febr. Tipmast, Bladel `”Brandtoren” Reusel 12.5 H 

3 mrt Kerk Steensel Motel Steensel 6 of 11 A 

10 mrt Oirschot (parking 
Princehof) 

“De Bollen” Oirschot 11 A 

17 mrt Stationskoffiehuis, Waalre “De Wolderse Wever” 
Waalre 

8 of 12 H 

24 mrt Oisterwijk (Burg. 
Verwielstraat) 

Boshuis Venkraai 14 K 

31 mrt Natuurpunt bij “Ter 
Spegelt” Eersel 

“De ouden Belg” Witrijt 11 A 

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 
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Wandelen met KBO Zeelst 
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 het wandelschema staan in de 
Rustverstoorder. 

 

Avondje uit…..  herinneringen ophalen!!! 
Als je vroeger naar de bioscoop ging, zag je voorafgaand aan de 
film, het “Polygoonjournaal” . 
In oktober 1951 vond de allereerste TV avond plaats, de eerste 
nieuwsuitzending in 1956. 
Deze Polygoon- & NOS journaals zijn gebundeld op dvd’s en 
beslaan de periodes van 1920 tot en met 2005. 
In samenwerking met RSKZ wil SWOVE deze u graag laten zien 
in een zaal van ontmoetingscentrum Zeelst. Een dvd duurt 
ongeveer +/-90 minuten. Bij aanvang en tijdens de pauze is er de 
gelegenheid een kopje koffie of thee te nuttigen die u verkrijgt 
middels uw koffieabonnement. Hebt u geen koffieabonnement, 
dan kunt u een koffiekaart kopen bij de informatiebalie of tijdens 
de filmavond. 
Deze filmavonden worden voor u verzorgd door een vrijwilliger en 
zijn – ook voor alle bewoners van de wijk– gratis en vrijblijvend te 
bezoeken. Voor meer informatie: SWOVE 040-2540066 U kunt 
zich gratis aanmelden bij de informatiebalie van 
Ontmoetingscentrum Zeelst. 
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De filmavonden zijn altijd op maandag; aanvang 19.00 uur 
 

Filmavonden 2017: 
6 februari 1960-1965 
20 februari 
6 maart 
20 maart 
3 april 
1 mei 
15 mei 
29 mei 
12 juni 
26 juni 

 

 
Bridge 
Toen we als KBO - Zeelst eind 2015 het voornemen hadden en 
een behoefte peiling deden om een bridge club samen te stellen 
was de animo groot zowel voor de kenners als niet bridgers. 
We zijn in februari 2016 eerst begonnen met een cursus bridge 
voor beginners van 10 cursus middagen en in september voor de 
vervolg cursus van 10 lessen. Resultaat is dat er nu 6 redelijk 
goed spelende bridgers zijn. In de vorige Rustverstoorder deden 
we een oproep om je nu aan te melden voor deelname voor de 
opstart voor b.v. een bridgemiddag of avond. Helaas zijn er niet 
voldoende aanmeldingen c.q. deelnemers van onze KBO om 
deze activiteit door te laten gaan. Bovendien zijn de kosten van 
zaalhuur en materiaal te hoog voor een beperkt aantal 
deelnemers. 
Wij wensen de 6 bridgers heel veel succes met bridge! We heb 
vernomen dat ze onderling een gezellig clubje hebben 
samengesteld om wekelijks met toerbeurt thuis te bridgen. Ook 
danken we onze cursusleider Paul Ransdorp (j.l december 
overleden)  en Joop van Hees voor hun inzet voor KBO Zeelst. 

 
Namens het bestuur: Jos van Delft 
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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! 
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Maak ook kennis met de Geheimen van Veldhoven 

 
Psst, ken jij het geheim al? Die vraag zong de laatste weken door 
Veldhoven Met onder andere advertenties, flyers, spandoeken en 
een Facebookcampagne werd een geheimzinnige campagne 
gevoerd die de interesse wekte van nieuwsgierige 
Veldhovenaren. 

 
App met een schat aan informatie 
Stichting Geheimen van Veldhoven is ontstaan 
toen een aantal leden van heemkundekringen 
het idee kregen de schat aan informatie die zij 
over Veldhoven hebben verzameld digitaal 
beschikbaar te maken. De door de stichting 
ontwikkelde app bevat informatie over 
Veldhovens erfgoed, kunst cultuur, natuur en 
bezienswaardigheden in de gemeente. 

 
Op verschillende plekken in Veldhoven staan borden met qr- 
codes waarmee de informatie in de vorm van filmpjes, foto’s en 
teksten te ontsluiten is. Deze borden zijn bijvoorbeeld te vinden 
aan de Schoolstraat en bij het kanon in Zandoerle. Maar ook 
zonder deze codes kan iedereen de informatie zien. 

 
De informatie is verzameld in samenwerking met Veldhovense 
heemkundekringen, bedrijven en particulieren. 
De heemkundekringen Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, 
Stichting Historisch Oerle, Stichting Veldhoven-Dorp Historisch 
Bekeken leverden het leeuwendeel van de informatie aan. 
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Kom ook luisteren naar de geheimen 
Om mensen kennis te laten maken met de 
app én met de geheimen, organiseert 
Stichting Geheimen van Veldhoven op 
zondag 12 februari een evenement waarbij 
ze enkele geheimen ontsluiert. In diverse horecagelegenheden 
laten vertellers geïnteresseerden kennismaken met enkele 
mysteries van vroeger. Wie wil kan ook een korte uitleg krijgen 
over de app. De toegang tot het evenement is gratis. 

 
De app downloaden? Ga dan naar de playstore of appstore en 
zoek Geheimen van Veldhoven, download de app en de rest wijst 
zich vanzelf. 

 
Overzicht locaties en vertellers 

Maak kennis met de geheimen van Veldhoven op 12 februari om: 

14 uur bij 't Zand restaurant & meer 

14 uur bij café de Kleine Man 

14 uur bij gemeenschapshuis d’n Bond 

15 uur bij Brasserie Ludiek 

15 uur bij Museum ’t Oude Slot 

16 uur bij Gasterij ’t Dorpsgenot 

 

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! 
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Jarig in februari 
1 febr.  Jo Borgers-Kapiteins 
2 febr. Riek Hazenberg-van de Ven 
2 febr.  Jac van Lieshout 
3 febr.  Sjef van Rooij 
4 febr.  Dimph Verberne-van Rooy 
4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde 
6 febr. Frans van Diessen 
7 febr.  Tonny Baetsen-de Haas 
9 febr. Tony van Zon-van der Heijden 
9 febr.  Hans van den Boomen 
10 febr. Ria Rojas-Wouters 
12 febr. Annie Tops-Baetsen 
13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker 
13 febr. Luus van Deursen 
13 febr. Carin Crijnen 
14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix 
14 febr Hannie Verstegen-Daams 
14 febr. Elly Versteeg-Zandvliet 
15 febr. N.van der Zande-Senders 
15 febr. Elly van den Boomen 
16 febr. Gerard van Lith 
18 febr. Anny Castelijns-Castelijns 
19 febr. Riek Kox-van Lierop 
19 febr. Stans Bijnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
20 febr. Wilhelmien Haerkens-van Boekel 
23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen 
24 febr. Wim van Eeten 
24 febr. Betsy van den Broek 
24 febr. Cees van Hout 
24 febr. Henk Tops 
25 febr. Maria van Leeuwen-Louwers 
25 febr. Tilly van de Pas-van de Eijnde 
25 febr. Maaike Litjens-Poelmann 
25 febr. Andrea Dresen-Pennings 
26 febr. Jan Renders 
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26 febr. Marianne Walraven-Denkers 
27 febr. Jan van Zoggel 
27 febr. José van de Moesdijk-Schreuder 

 
Jarig in maart 
2 maart Jeanny Hermans-v.d. Bosch 
3 maart  Coby Eikelboom-Velden 
3 maart Mien Verbaandert-Boogers 
3 maart Jo de Greef-Waterschoot 
3 maart  Paul Houwen 
4 maart Jo van Hooff-van den Wildenberg 
4 maart  Riet Peters-Ooms 
5 maart Antoon Wijfelaars 
5 maart  Henk Looijmans 
7 maart Mien van Grinsven-van Happen 
7 maart  Nelly Snelders-Kouwenberg 
8 maart Riky Doomen-van de Spijker 
8 maart  Cor Dillen 
8 maart  Jo Steijntjes 
9 maart Ton van de Voort 
10 maart Jan Bijnen 
11 maart Fien van den Dungen-Kox 
14 maart Miel Hoogers 
14 maart Jetty Buurman-van Halen 
15 maart Jan van den Bosch 
15 maart Betsie Tegenbosch-Senders 
15 maart Adrie Aben-Minheere 
15 maart Gonny Leenheers-Kivits 
16 maart Rianne Kriesels-van de Water 
17 maart Tiny Schellens 
19 maart Toos Bartels-van Vlokhoven 
20 maart  Beppie de Wette 
21 maart Mevr. Boogers-Kox 
21 maart Rietje Stremmelaar 
22 maart Wil Op ’t Ende 
23 maart Wilhelmien Lucassen-Sleegers 
23 maart Ger Verhagen-Geevers 
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23 maart Annie van Rooij-van de Rijt 
24 maart Piet van Gestel 
25 maart Peter de Groot 
25 maart Jan Bressers 
26 maart Riet Louwers 
27 maart Lucy Louwers-Frijters 
30 maart Netta Timmermans-van Els 
31 maart Frans Rojas 
31 maart Jan Egelmeers 
31 maart Tonny Schouteten-Packbeers 

 

 
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. 

 

 

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 

mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Halve dagreis naar Culemborg 
op 30 maart 

(een stadje wat niet zo bekend is maar 
wel veel te bieden heeft!) 

 

 

13.00 uur Vertrek maar Culemborg 
14.00 uur Koffie met appeltaart in het Weescafe; aansluitend 

bezoek oudste en grootste weeshuis van Nederland 
15.40 uur Bezoek o.l.v. een gids aan het prachtige 

gemeentehuis. Als er tijd over is kunt u nog even 
zelf rond gaan kijken 

17.30 uur Per bus naar Gameren voor een 3-gangendiner 
20.00 uur Thuiskomst in Zeelst. 

 
De prijs voor deze excursie bij 40 personen is € 40,-, 

introducees € 42,50 
 

Wij verwelkomen onze nieuwe leden vanaf juni 2016 
 

Rinus van Asperdt Dick van Essen 
Lies van Asperdt Henry v. Houten 
Hans Boogers Hans Sprengers 
Truus Doomen Jan Walraven 
Ria van Essen-Vos Beppie de Wette 

 

 
De oplossing van de kerstpuzzel 
was: Prettige kerstdagen en 
gelukkig Nieuwjaar. Wij hebben 
geloot onder de inzenders en 
mevrouw Henny Jacobs-Tcheng is 
de gelukkig winnaar van iets 
lekkers! Proficiat! 
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Kerstmis 2016 
Gelukkig konden we nog terecht in onze kerk die een paar weken 
geleden aan de eredienst onttrokken was. Gelukkig hadden we 
een priester en gelukkig was de kerk goed bezet om met onze 
KBO het Kerstfeest te vieren. 
Pastoor Wilmink ging voor. Na overleg hadden we van de 
Eucharistieviering een boekje kunnen maken dat we ook in de 
middag konden gebruiken om samen kerstliederen te zingen. 
De collecte werd gehouden voor de voedselbank. 
Het Selster Dameskoor,onder leiding van Jacques Lemmens, 
verzorgde de viering en ook 
de middag. 
Naast enkele bijzondere 
nummers, hadden we 
gekozen voor volkszang, 
zodat alle mensen konden 
meezingen. Vóór de lunch 
was Peer Willems, de 
voorzitter van de 
voedselbank, aanwezig om 
de opbrengst van de 
collecte €238,- in ontvangst 
te nemen. Hij vertelde 
waarom de voedselbank in deze tijd hard nodig is om behoeftige 
mensen ook een aangenaam Kerstfeest te gunnen 

 
De lunch werd door maar liefst 160 personen gebruikt bij café/ 
zaal St Joris en was, zoals we gewend zijn, zeer goed verzorgd. 
Een compliment voor de bediening!. 
Na de lunch trad het Selster Dameskoor op begeleid door 
Jacques Lemmens op de piano, die Mieke van Lisdonk geregeld 
had. 
Het zingen werd afgewisseld door een gedicht van Mieke en een 
verhaal van Corry Coolegem. Na ieder optreden van het koor 
werden er ook samen liedjes gezongen. Intussen werden de 
drankjes en hapjes uitgedeeld, 
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In de pauze werden lootjes verkocht voor de loterij met vele 
prachtige prijzen, verzameld en ingepakt door Mien van Grinsven 
en Phil Nas. Enkele leden hadden hun talenten laten zien door 
prijzen in te leveren die ze zelf hadden gemaakt. Een mooi 
initiatief dat erg gewaardeerd werd. 
De loterij verliep vlot en tegen vijven keerde iedereen huiswaarts 
al of niet met hun prijs(zen). We kunnen terugzien op een goed 
geslaagd Kerstfeest. 

 
Vrijwilligersdag 25 november 2016 

Onze KBO kan niet zonder 

onze vrijwilligers. Mensen op 

wie je kunt rekenen als er iets 

georganiseerd of iets 

rondgebracht moet worden. 

Vandaar dat een keer per jaar 

deze mensen worden 

getrakteerd op een avondje 

uit. Dit keer was het een 

barbecue bij Amigo op 25 

november. Halverwege werden de mensen die dit jaar als 

vrijwilliger afscheid genomen hebben in het zonnetje gezet. Het 

waren: Lena Sanders, Rikie en Karel van Nostrum en Ben 

Lamers. Na een dankwoord werd hen een beeldje van de “pronte 

vrouw” of “pronte mens” overhandigd, gevolgd door een mooie 

bos bloemen. Het was een genoeglijke avond en het komende 

jaar willen we ons weer van de beste kant laten zien! 
 

Vrijwilliger zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

is verbonden maar niet gebonden 

is onbetaalbaar maar niet te koop 

is positief denken, is positief doen 

met als enig doel: 

voor jezelf en de ander een goed gevoel! 
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Waarmee kun je bij onze 
Cliëntondersteuner terecht ? 
Als u informatie wilt of een gesprek moet 
aangaan met de gemeente of zorginstelling 
over welk onderwerp dan ook, dan kunt u 
Mevr. Pollemans, State 2 vragen u hierbij te 
ondersteunen. Zij wil met u meegaan als 
gesprekspartner. 
U kunt contact met haar opnemen via 
tel. 2549643 

 

 

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 

 
 

Gehoord tijdens de vrijwilligersavond. 
“Meneer wat wilt U drinken” 
“Doe maar ‘n jonge borrel” 
“ ’n wat?” 
“’’n jonge borrel” 
“Nooit van gehoord” 
“Doe dan maar ‘n jonge klare, ken je die wel?” 
“Sorry maar die ken ik ook niet” 
“Uh.. ‘n jonge jenever dan?” 
“Ja hoor komt er aan” 
En inderdaad de jonge borrel, klare, jenever kwam er aan, welles 
waar in een ruim half vol gevuld portglas maar toch. 
Dat deed overigens aan de smaak niets af 

Harry Bakkers. 
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“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 

  
 

Datum  ---  2016 Handtekening voor akkoord 

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 Mien van Grinsven, tel. 2547136 

Geert Coppelmans,  tel. 2534063 
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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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: 

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 



33  

  

 

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 



34  

Aanmelding :  ½ dagreis KBO- Zeelst 
 

 

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 €40,00 pp* introducé €42,50 pp * 

Let op!  leden hebben voorrang! 

In te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4,of bij één van de 
andere bestuursleden. 

 

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 

Vertrekdatum: 
Bestemming : 
Aanmelden voor : 

30-03-2017  v.a. 13.00 uur 
Culemborg 

20 maart 
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UITNODIGING EN INSCHRIJFFORMULIER 
VOOR DE THEMAMIDDAG 23 FEBRUARI 2017 

 

VOORLICHTING DOOR DE GGD ZUID OOST BRABANT 
 

“ ZORG VOOR ONZE GEZONDHEID” 
 
1 -  ZOLANG MOGELIJK ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN. 

 
2 - VALPREVENTIE: BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN. 

 
3 - PATIENTENRECHT. 

 
4 - GEZONDE VOEDING. 

 

Meldt u zich aan voor deelname voor 18 februari 

Inschrijfformulier achter in deze Rustverstoorder 
 

U BENT VANAF 13.45 UUR VAN HARTE WELKOM 
IN t’ PATRONAAT- ZEELST 

 

Aanmeldingsformulier KBO Zeelst 
 

Themamiddag: voorlichting door GGD Brabant Zuid Oost 

Wanneer: 23 februari a.s. aanvang 14.00 uur In het Patronaat. 

Naam 1.  lidnr.   

Naam 2  lidnr.   
 

Graag dit formulier vóór 18 februari inleveren bij een van de 
bestuursleden 
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Reprof 
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REPROF 


