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Voorwoord van  het bestuur 

 

Vanaf nu gaan de bestuursleden om de beurt het voorwoord 

schrijven van de Rustverstoorder. Deze keer is het de beurt van 

onze vice-voorzitter Jos Toussaint.       

                                                                               

Als “jongere oudere” probeer ik samen met de andere 

bestuursleden de KBO- Zeelst bij de tijd te houden. Wij willen u  

steeds meer gaan  bereiken via de website en ook via de e-mail 

Op onze website www.kbo-zeelst.nl vindt u steeds meer informatie 

over toekomstige activteiten en foto's en filmpjes van evenementen 

en bijeenkomsten die al geweest zijn  waar u misschien bij was of 

,als dat niet kon, om te zien hoe de anderen het hebben beleefd. 

Zo kunt u zien hoe gezellig de koningsdagviering is geweest,de 

D.J. cursus verliep aanvankelijk wat stroef maar zodra de muziek 

uit de oude doos werd gedraaid 

kwamen de voetjes van de vloer en 

werd er gedanst. Maar op ‘t moment 

dat " we komme van Zilst" werd 

opgezet ging iedereen los en gingen 

de deelnemers zelfs in polonaise door 

’t Patronaat. Op veler verzoek is de 

tekst van “we komme van Zilst” in dit boekje opgenomen 

Als u zelf geen internet heeft of het lastig vindt om onze website te 

vinden kom dan eens naar het internetcafe in huize Sele of vraag, 

als dat mogelijk is, eens een (klein)kind of ze u willen helpen of  

laten zien wat er op onze site staat. 

Als u e-mail gebruikt stuur ons dan een mailtje zodat we kunnen 

controleren of uw mail adres juist in ons bestand staat.  

Het  e-mailadres is: website@kbo-zeelst.nl        

Zodat we u altijd "op tijd bij de tijd" kunnen houden.  

          Met vriendelijke groeten, Jos Toussaint 

http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:website@kbo-zeelst.nl
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Eddy Kerkhof       16 april 
Beb van Lieshout    2 juli 

 
Onze excuses aan Eddy Kerkhof. Hij is 
vorige maand al 90 jaar geworden. Nog   

een extra proficiat van de redactie! 
 
                                    

      
Hoe gaat het met  “ons  Mien”? 
Mien is inmiddels opgenomen in de Hospice 
in de Merefelt. Ze wordt daar goed verwend 
en verzorgd. Ook geniet ze van de kaarten 
en bloemen die door vele leden gestuurd 
worden. Op 12 mei heeft Mien met de 
“wensambulance” een bezoek aan onze 
kerk gebracht. Ze wilde graag het nieuwe 
orgel bewonderen. De organist was speciaal 
gekomen om voor Mien te spelen. Daarna is 

ze nog naar den Bosch gereden om, in de meimaand,  “de Zoete 
Moeder “ te bezoeken. Wij houden regelmatig contact met haar  en 
houden jullie zo op de hoogte. Wij wensen Mien veel sterkte toe! 

 
Welkom nieuwe  leden vanaf  maart 2017 

 
Harrie Verberne 

       Cees Hermans 
Irma van de Berg-Schell 
Hanny de Bruijn 
Josine Moonen-Senders 
Leo Moonen 
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Activiteitenkalender 2016/2017  K.B.O. Zeelst. 
 

Wanneer Wat 

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:   
                   . 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 de 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!” 
 

 
Liesje D’Hooghe-Faassen  

Miet van Boekel-Jansen wed. van Willem van Boekel 
 

 
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.  

Donderdag  15 juni  Oude Garage 
Dinsdag  18 juli   De Wok 

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. 

opgeven bij Joop Klerkx, tel. 2543797.  

Bij verhindering even bellen naar Joop! Krijgt u het 

antwoordapparaat spreek dan uw naam en telefoonnummer in. 

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom  

mits u zich 1 week van tevoren heeft aangemeld. 
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Lintjesregen Veldhoven 2017 
 
Twee van onze KBO-leden zijn afgelopen Koningsdag door de 
gemeente onderscheiden voor hun activiteiten op velerlei gebied.  
Sjef van Rooij  uit het Zoeteind en Jan Bressers uit de Kapelstraat-
Noord.  
Gefeliciteerd beiden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Bressers                              Sjef van Rooij 
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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  
 

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     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@hotmail.com  zodat wij kunnen controleren of 
de gegevens nog juist zijn 
. 

 

http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:ledenadmkbozeelst@hotmail.com
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Wandelprogramma  juni/juli/aug./sept. 2017   
Start altijd om 9.30 u. Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881   
     
DA- 
TUM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 

Ca. 

c. 

2 

juni 

Waalre:  

Hut van Mie Pils 

Waalre: Hut van Mie Pils 6 of 

12 

A 

9 

juni 

Oostelbeers: kerkplein Natuurrijk “De Kempenzoom 11 K 

16 

juni  

Esbeek: Camping  

“Spaenderhorst”  

Restaurant “Het Landgoed” 

(Themawandeling) 

10.

5 

K 

23 

juni 

Parking aan de 

Broekhovenseweg 

Riethoven 

Gemeenschapshuis te 

Westerhoven 

12,

5 

H 

30 

juni 

Oirschot: Kapel H. Eik Oirschot: Café De Nachtegaal 11 H 

7 juli Steensel: kerk Steensel: Motel 6 of 

11 

K 

14 

juli 

Oirschot: Oude  

Grintweg 69 (De Kegel) 

Oirschot: Broekstraat 25 (’t 

Stroompje) 

12,

5 

P 

 

21 

juli 

Hilvarenbeek:  

Roovert 3b 

Goirle: Natuurpoort “De 

Roovertsche Leij 

11.

5 

M 

28 

juli 

Waalre: 

de Hut van Mie Pils 

Heeze: Café Boerderij “stal 

van Meijl” Kreijl 40 

11.

7 

H 

4 

aug 

Wintelre: 

 “De Nachtegaal” 

Wintelre: “De Nachtegaal” 6 of 

11 

K 

11 

aug 

Valkenswaard: Bosstr 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 
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Wandeltocht In Zuid Limburg op 21 april 2017. 
18 Leden van onze KBO hebben een stevige wandeldag gehad in 
Zuid Limburg. Startplaats was Schin op Geul bij het station. 
Vandaar naar Wijlre voor een heerlijke versnapering. De lunch 
pauze was in het centrum van Gulpen en vandaar via Stokkem  en 
de Keutenberg weer terug naar Schin op Geul. 
Totale afstand 20 km. Super mooie dag.   
 
Hier zit wel mooi voor bijna 
twee-en-een halve eeuw op 
het bankje in Zuid-Limburg! 
Geweldig, de 
complimenten Piet, Dymph 
en 

 
 
 
 
Noteer vast in uw agenda!!! 

 
VOORAANKONDIGING 
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. 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. 
De middag staat onder leiding van Harry Bakkers. 
In de volgende editie van de Rustverstoorder publiceren wij alle 
détails. 
Kijk er maar naar uit! 
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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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Jarig in juni 
1 juni   Annie van Lith-van Waterschoot 
3 juni   Mieke van Lisdonk-Jacobs 
4 juni   Mien Bens-Peters 
5 juni   Annie van Acht 
5 juni   Nol Janssen 
6 juni   Riet Jansen 
7 juni   Harry Jonkers 
8 juni   Els van Mol 
9 juni   Lambert Coolen 
9 juni   Annie Geven-van Lieshout 
10 juni Corrie Boumans-Willems 
10 juni  Riet de Rooy-van Kraaij 
11 juni  Frans van Ekert 
11 juni  Cora Verwimp-Looyen 
11 juni  Maik van Rens-Martens 
11 juni  Anneke Spiegels-van Eldijk 
12 juni  Betsy Verberne-van de Ven 
12 juni  Ding van Strijp-Rijkers 
13 juni  André Lapré 
13 juni  Hennie van der Heijden-Wilbrink 
14 juni  Tonnie van Hees-van de Ven 
14 juni  Rieky Willems-Joosten 
14 juni  Rinie Schoofs-Raijmakers 
14 juni  Irma van de Berg-Schell 
14 juni  Marijke van Houten-Zwepink 
16 juni  Riek van der Heijden-de Wit 
17 juni  Wilma van den Bosch 
19 juni  Bertha van Laarhoven-Coppelmans 
21 juni  Gerard van de Ven 
21 juni  Kees Geven 
25 juni  Tineke Nijland-van Buul 
26 juni  Mieke Wolters-Witte 
30 juni  Martien Spiegels 
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Jarig in juli 
1 juli   Tea Peperkamp-Slegers 
1 juli   Mia Blanchard-Wouterse 
2 juli   Beb van Lieshout-van de Wetering 
2 juli   Diny Hesemans-van de Looij 
3 juli   Diny Mandigers-Smits 
6 juli   Janny Rekers-Manne 
7 juli   Door van der Vorst 
7 juli   Frans Visser 
8 juli   Karel van Nostrum  
9 juli   Johan Lormans 
11 juli  Ad Verbakel 
13 juli  Liesje Akkermans-Peeters 
13 juli  Mart Snelders 
13 juli  Bep Vervest-Janszen 
14 juli  Frans Krüter 
15 juli  Corry Pollemans 
15 juli  Henk Verhappen 
17 juli  Hubertus Gijbels 
18 juli  Jeanne Geven-Bergmans 
18 juli  Mia Tops-Vlemmix 
18 juli  Nelly Dijkstra 
19 juli  Leny Sanders-van Meer 
19 juli  Ad v/d Linde 
22 juli  Marinus Tops 
22 juli  Netty Habraken-Versantvoort 
22 juli  Hanny de Bruijn 
25 juli  Truus Flos-Thijsen 
25 juli  Frans van der Heijden 
25 juli  Dinie Sleegers-van Dooren 
26 juli  Theo Broens 
26 juli  Truus Doomen 
27 juli  Lina van Zon-v.d. Heijden 
27 juli  Ria Oostelbosch-Stoffelen 
28 juli  Koos van den Berg-Kuipers     30 juli  Toon Kerkhofs 
29 juli  Hendrina Nijland-Garretsen     31 juli   Greet Henselmans     
29 juli  Louis Eliëns                              31 juli   Piet van Acht                              
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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
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Heugelijk nieuws !!! 
 

      Net voordat de Rustverstoorder naar de drukker  
      ging kregen we via Kees van de Aa en Jos van 
   Delft  bericht, dat er bij de stemming voor 

Clubkascampagne, 104 mensen op de  
KBO-Zeelst gestemd hadden. Zij waren 
aanwezig bij de bekendmaking van de 

stemming in de Schalm. 
Dat levert voor ons het mooie geldbedrag op 

  van ruim  € 747,-. Een mooie opsteker ! 
 
Wij danken op de eerste plaats de RABO 

bank voor het gedoneerde geld en niet te vergeten alle mensen die 
op ons hun  stem hebben uitgebracht. 
Heel hartelijk dank ! 

 
Gezocht: “Verkeersbrigadiers” 

 
Basisschool “Zeelsterhof” vraagt of er onder de KBO leden 
mensen te vinden zijn die willen worden 
opgeleid tot verkeersbrigadier. Het is 
daarbij de bedoeling dat kinderen van de 
school  veilig kunnen oversteken. Iedere 
dag moeten brigadiers op hun plaats 
staan. Als dat niet zo is, dan kunnen er 
gevaarlijke situaties ontstaan. 
Heeft u interesse om als 
verkeersbrigadier verbonden te zijn aan 
de Basisschool dan krijgt u een cursus en 
wordt u ingedeeld in een rooster. Ook bent u dan verzekerd. 
U kunt aangeven wanneer en hoe u wilt helpen. Bijvoorbeeld op 
een vaste dag of op een vast tijdstip, dan wel op oproepbasis. 
Heeft u interesse neem dan contact op met Rob Spoormans van 
Basisschool “Zeelsterhof”  Blaarthemseweg 24 telefoonnummer 
0402532382/0402300658. Of mail naar:r.spoormans@veldvest.nl 
. 

mailto:r.spoormans@veldvest.nl
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Wist u dat 
 er op 6 oktober de Nationale Ouderendag in Veldhoven gevierd 

wordt. Wilt u dit vast in uw agenda zetten! Het programma 
komt in een van de volgende Rustverstoorders.  

 de eerste en derde dinsdag van de maand van 10.30–12.00u  
in de Veldhovense Bibliotheek mensen van Seniorweb 
aanwezig zijn die u met de vragen over de computer verder 
kunnen helpen. Info: www.seniorwebveldhoven.nl  

 de filmmiddagen over de natuur van Jan Walraven opgeschort 
zijn tot na de zomer! 

 de muziekmiddag die gepland stond voor 18 juni verschoven is 
naar het winterprogramma, de juiste datum wordt nog bekend 
gemaakt 

 er op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand   er voor 
belangstellenden in huize Sele films van” Zeelst van vroeger”   
worden  getoond van 14.00 tot 16.00 uur. 

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

 dat er in de ONS een aankondiging stond van het 
prijzenfestival speciaal voor KBO Leden. U kunt hierop nog tot 
30 juni reageren. Er zijn 285 prijzen te winnen. 

 Er twee reacties zijn binnengekomen op de oproep om meer 
rustbankjes te plaatsen in Zeelst. Het bestuur i.s.m. de 
gemeente en het wijkplatform bekijkt hoe dit te verwezenlijken 
is 

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 

http://www.seniorwebveldhoven.nl/
tel:2341127
tel:2534786
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Dagreis naar de Tuinen van Annevoie  (B) op 20 juli 
 
Ontdek de betoverende watertuinen van Annevoie: een schitterend 
Waals erfgoed uit de 18de  eeuw, ergens tussen Namen en Dinant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagprogramma: 

 08..30  vertrek vanaf huize Sele 

 10.15  – 11.00 koffie bij wegrestaurant tussen Luik en Namen. 

 11.00 - 12.00       vervolg reis naar Annevoie . 

 12.30  Lunch in Brasserie Bocow in de Tuinen. 

 13.30 – 16.30 Rondgang met een gids en vrije  tijd in de zeer 
bijzondere (water) tuinen  van Annevoie en misschien nog wel 
een terrasje in de zon. 

 16.30-18,30  weer op terugreis richting huist met onderweg een 
3 gangen diner in Stevensweert (Limburg nl.) 

 Na het diner weer terug naar Zeelst.  

 
Prijs leden € 62,00,- niet leden € 64,50 
Min. aantal deelnemers is 40 personen max. 62 en vol is vol! 
 
Inschrijfdatum uiterlijk  7 juli 
Inschrijfformulier achter in het boekje 
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Oproep van Zeelst schrijft geschiedenis 
 
Oude Ansichtkaarten van Zeelst. 
Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis wil graag een boekje 
maken met daarin afdrukken van ansichtkaarten die er de 
afgelopen honderd jaar van ons dorp zijn gemaakt.  
 
De collectie waarover wij beschikken bestaat vooral uit de 
verzameling van onze oud-voorzitter, wijlen Frank van der Maden. 
Deze collectie is zeker niet volledig en wij doen dan ook een 
oproep aan diegenen die over oude ansichtkaarten beschikken, 
om met ons contact op te nemen. Van de kaarten die nog niet in 
onze collectie zitten willen we dan graag een scan maken zodat 
we die in het boekje op kunnen nemen. U blijft zelf gewoon in het 
bezit van de kaarten.   
 
Het gaat om ansichtkaarten van het dorp Zeelst en van het kamp 
Piroc en het Peter Zuidkamp. 
 
Heeft u ansichtkaarten, neem dan contact op met Jan Bressers, tel 
2531416 of via info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl 
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WIJ KOMME VAN ZILST :   

Refrein : 
Wij komme van Zilst, al van dé durp, vlakbij de lemkesstad. 
Zoals de stadse zegge, ist mér ’n boeregat. 
Dan zegge wij: ‘’och man, wá witter toch weinig van ! 
Houde gullie de stad, gift ons dé gat,  
want daorop gaon wij prat ! “ 
 
Dámes en Heren, allemaol, hier op di fist bijjin, 
verwocht mij nie hil muzikaol, want nouten ken ik gin ! 
Hetgin ik goj vertellen nou, ’t is séiker nie klassiek, 
mér wá ’t is, toe louster nou, naor m’n wórdje en muziek. 
Refrein : 
Al dikkels ging de vlag in top op Janus’ meulenwiek, 
dan zette wij de stéile op ter ere van ons muziek ! 
O - L’ Union, o fraternel, van Zilst dé platte land, 
wij gaon zo groot, dé snapte wel, op wá gij brocht tot stand ! 
Refrein : 
We speulen ook ’n stuk teneel en maoke gimmelestiek, 
we klimme op de pérderug, ’t gao allemaol magnifiek ! 
We laoten er ’n pijltje los des zondags in den doel, 
of zitten op ons duivenkot en  speule de Koningspoel ! 
Refrein : 
We hebben in Zilst ’n vóebalclub, die de naom van Una draogt, 
Ze komme dees jaor nie veul te kort en speule nog onversaogd ! 
Want minnige club al út de stad, waor téige gevóebald werd, 
ondervond al gauw de kracht ervan en wier in hun hemd gezet ! 
Refrein : 
En o dé zingen , ’t streelt oew oor,  komde in Zilst ooit in de kerk, 
en kekte aachterum nao ’t koor, dan denkte: ’t is mannenwerk ! “ 
Mér gogget soms ’n bietje vals, ’t kumt zelden, mér ’t kumt veur, 
dan speult den urgel mer wá mals en foetert den direkteur ! 
Refrein : 
Worrum wij houwen van ons durp, och dé ligt vur de hand, 
Niémand van ons kent zich te groot, onverschillig van welke stand. 
Van érrum of rijk, ne : “Goeien Dag” ’t klinkt oe allemaol toeoe. 
Wilde gullie soms ruilen mi de stad, dan zegge wij : Houdoeoe ! “ 
Refrein : 
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 En ’t is mer dé ge ’t wit:  
 ZILST BLÉ ZILST !!!! 
 
Tekst geschreven, in 1950-1955 
door Piet Rijkers                         
                                  
Bedankt Nic Schouteten en Louis Eliëns voor 
de medewerking! 

 
 

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:  
12 juni 
26 jun 
 
 
 

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. 
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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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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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Met korting naar Cinema 
Gold in het Citycentrum. 
 

Vanaf 6 juni a.s. kunt u als KBO lid 
voor een tarief van € 9,00 iedere 
maand  m.u.v. vakantiemaanden op 
een dinsdagmiddag naar een film, 
speciaal geselecteerd voor 
senioren,  in de Veldhovense 
Cinema GOLD op het Citycentrum 
Iedere keer wordt er een goede film 
vertoond. 
 
Het programma voor de maanden juni  en juli ziet er als volgt uit: 
Dinsdag 6 juni: Film florence Foster Jenkins.  
Programma : 14.00 uur ontvangst met glaasje Champenoise 
(omdat het de eerste keer is), 14.30 uur aanvang film. 
Dinsdag 4 juli: Film LION. 
Programma:  14.00 uur ontvangst, 14.30 uur aanvang film. 
Zorg dat u uw ledenpas meeneemt. 
 
U kunt het programma terug vinden in het Veldhovens weekblad. 

 
Line-dance iets voor u??  
Op woensdagmorgen van 10-12u. bestaat er in den Bond aan de 
Rapportstraat voor alle leden van de Kring Veldhoven de 
mogelijkheid om deel te nemen aan line-dance onder leiding van 
Annemie Ansems. Zij geeft instructies via een draadloze 
hoofdtelefoon en is daardoor goed verstaanbaar. 
Zo’n morgen bestaat uit: 1 uur dansen, kopje koffie/thee en nog 
 ½ uur dansen. Naast de gezelligheid van de groep is het ook nog 
eens goed voor uw conditie. U kunt eerst een gratis proefles 
volgen De kosten zijn € 6,50 per maand. 
Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij Toos Intven. 
Tel 040 2544439 of mintven@onsbrabantnet.nl  
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.  
Juli en augustus ligt de groep stil i.v.m. vakantie. 

mailto:mintven@onsbrabantnet.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 
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    Samen wandelen in Zuid Limburg op vrijdagmorgen 
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Enkele activiteiten van 
onze KBO! 
Interesse ? 
Sluit u aan. 
 
 
 
 
 

enkele handwerken gemaakt op dinsdagmiddag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spelmiddag op vrijdagmiddag 
 

 
 
DJ’s in de “DOP”……………….koningsdag! 
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Inschrijfformulier:dagreis KBO- Zeelst 
 

  Vertrekdatum:          20 juli 2017 v.a. 8.30 uur 

Bestemming :  watertuinen van Anvoie in België   

Aanmelden voor :     7 juli 

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  € 62,00  pp  * 
                   introducé   € 64,50  pp  * 
         Let op! leden hebben voorrang! 
 
        In te leveren bij één van de bestuursleden of  

in de brievenbus van de kerk Blaarthemseweg 13 
 

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

 
Handtekening  

   voor akkoord  __________________      
 
  Datum  _ _  / _ _ 2017 
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reprof 
 
 
 
 
 


