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Voorwoord van  het bestuur 

Een nieuwe Rustverstoorder voor de herfst!   
Een mooie tijd van het jaar na een warme, 
droge zomer. De herfstkleuren van de 
nazomer hebben iets eigens. De natuur is 
trouwens altijd verrassend mooi om van te 
genieten. Als KBO-Zeelst willen wij u dit 
najaar voor elk wat wils aanbieden; maak er 
gebruik van en doe mee. De boswandeling 
op 14 oktober, de halve dagreis op 19 
oktober en de themamiddag op 26 oktober. 
Activiteiten die steeds terugkeren houden ons jong en in beweging. 
Bewegen is gezellig, goed en niet zwaar maar wel steeds nuttig. 
Kom eens een kijkje nemen bij deze vaste activiteiten; ze zijn er 
voor u allen. In de afgelopen zomerperiode is er volop gefietst en 
gewandeld (soms stevig doorgelopen). Ook het handwerken, 
vaardige handen en het gezellig ontspannen met kaarten en 
spelletjes en zo meer op vrijdagmiddag gingen door op de tijdelijke 
vakantielokaties (Sele en Willibrordzaal – met eenmalig 
kindercrèche). Nu weer in ‘t Patronaat samen met koersbal. Het 
jeu de boulen heeft enthousiaste deelnemers. Vele vrijwilligers 
begeleiden en organiseren deze activiteiten en zij worden extra 
bedankt met een vrijwilligers dag op 24 november. Onze KBO-
afdeling heeft dit jaar gelukkig weer nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Voor hen is de “nieuwe ledendag“ op 16 november 
om hen over onze KBO te informeren, elkaar beter te leren kennen 
en hen te stimuleren om actief mee te doen. Als penningmeester – 
vanaf de jaarvergadering dit jaar – wil ik graag de “KBO-lotto” t.b.v. 
onze kas onder jullie aandacht brengen. Voor niets gaat de zon op 
en ook onze afdeling wil graag financieel fit blijven; denk eens na 
over deelname! En natuurlijk KBO geeft u de kans om samen te 
buurten en op de hoogte te blijven van wat er in Zeelst en 
omstreken gebeurt. Geef uw wensen ook aan ons door. 

Hans van Hak, Penningmeester 
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Mevr. Nel van Asperen 

Bericht van Mien 

Via dit schrijven wil ik jullie bedanken voor de 
vele kaarten en bloemen die ik van jullie mocht 
ontvangen in de Hospice. Dat doet je goed als 
je weet dat er mensen zijn die aan je denken. 
Ik heb met veel plezier de stukjes gelezen in de 
Rustverstoorder. Op 19 augustus was ik een 
dag thuis en heb toen ook de Mariakapel 
bezocht.  
Er was sprake van dat ik terug naar huis zou 
gaan maar dat was moeilijk te realiseren i.v.m. 
de zorg die ik nodig heb. Nu heb ik in de 
Merefelt een top-kamer gekregen op de 2de verdieping waar ik heel 
blij mee ben!   

Welkom nieuwe  leden vanaf 

 augustus 2017 

Matthie Feller 
Riet Claassen-Hoppen   
Marian Vogels 
Anneke Nieuwenhuizen   
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Activiteitenkalender 2017  K.B.O. Zeelst 

Wanneer Wat 

Ouderen dag 6 oktober 

Boswandeling 3 km. 
met traktatie 

14 oktober 

Donderdag 19 oktober ½ dagreis 

Donderdag 26 oktober Themamiddag 

Donderdag 16 november Bijeenkomst nieuwe Leden 

Vrijdag 24 november Vrijwilligers dag 

Donderdag 14 december Kerstviering 

Vakanties: 
    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!” 

Truus van Krochten-Wijnands weduwe van Nico van Krochten 

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.

 Lange/korte afstandswandelen 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  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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Beter laat dan nooit 

In de vorige uitgave van onze Rustverstoorder kon onderstaande 
artikel niet meer geplaatst worden. 
Maar niet te min toch vermeldingswaardig nieuws.  
Op woensdag 26 juli jl. was het groot jaarlijks Jeu de Boules 
toernooi van de gezamenlijke KBO, s en de PVGE van Veldhoven. 
Ook dit jaar was het weer een goede opkomst met 65 deelnemers, 
waarvan 12 leden van de KBO afdeling Zeelst. De aanvang was 
10.00 uur .Vooraf werden de deelnemers welkom geheten door de 
organisatie van KBO Meerveldhoven en werden de spelregels nog 
eens doorgenomen en de nodige consumptiebonnen voor 
koffie/thee/frisdrank ook trappist en 
lunchbonnen uitgereikt. 
We speelden doublet (twee tegen twee) 
en ieder speler drie boules.  
Door middel van loting werd bekend 
gemaakt met wie we samen 
speelden. 
Het was prachtig weer voor te 
boulen en onze leden hadden er 
zin in, wat later ook bleek gezien de uitslag. 
Vorig jaar namen we 4 prijzen mee naar Zeelst, dit jaar 
6 van de 7 prijzen, m.n.  
Leo Looyen   poedelprijs, 
Toon van Moesdijk     6e prijs, 
Rieky Driessen  4e prijs, 
Henk Willems  3e prijs, 
Harry Bakkers  2e prijs. 
Tonnie van Brussel en Louis Eliéns 1ste PRIJS 
Onze prijzenkast wordt te klein! 
Onze dank gaat uit naar de organisatie en de voortreffelijke 
bediening van het ontmoetingscentrum ‘De Ligt’ en onze 
deelnemers van de KBO – Zeelst. 
Hopelijk mogen we het volgend jaar terug komen!!  

    Namens alle spelers, Jos van Delft. 
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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-Brabant 
loopt hiermee landelijk voorop 

U bent na november dit jaar aangewezen op: 

 OV chipkaart

 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. 

Sjoelcompetitie 

Iedere week worden er op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur in het 
Patronaat spelletjes gespeeld en gekaart. 
Op vrijdag 27 oktober gaat om 14.00 uur de onderlinge 
SJOELCOMPETITIE van start. Nieuwe sjoelers zijn daarbij van 
harte welkom! 
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Wandelprogramma okt./nov./dec. 
2017

Start op startlocatie om 9.30 u. 
Voor informatie: 06-51108056 of 040-2537881 

DAT
UM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 
Ca. 

c. 

6 okt Geitenboerke 
Zandoerle 

Geitenboerke Zandoerle 5,5 
of 
10,5 

K 

13 
okt 

Grasveld Heers 
Veldhoven 

Camping “de Volmolen” 
Waalre 

12.5 H 

20 
okt 

Kerk Hoogeloon Casteren “Kruidenlucht” 11 K 

27 
okt 

Party Centrum ’t Witven “De Wolderse Wever” 
Waalre 

12 H 

3 
nov 

Café de Gouden Leeuw 
Vessem 

Café de Gouden Leeuw 
Vessem 

5 of 
10,5 

W 

10 
nov 

Heezerweg ( Hoek 
Kanunniksven) 

Café “Het  wapen van Zes 
Gehuchten”  Geldrop 

11,3 M 

17 
nov 

“de Zoo” Veldhoven Gemeensch. Huis De 
Leenhoef, Knegsel 

11.5 H 

24 
nov 

Parking Hoeve 
Biestheuvel, 
Hoogcasteren 

Vessem Jacobushoeve 10 K 

1 
dec 

 Wintelré “De 
Nachtegaal” 

Wintelre “De nachtegaal” 6 of 
11 

K 

8 
dec 

Stationskoffiehuis 
Waalre 

Hazzo Aalst 11 H 

15 
dec 

Parking Achelse Kluis Horeca te Soerendonk 16 K 

22 
dec 

Sportcentrum GVAC Gemeensch. Huis  De 
Leenhoef Knegsel 

12 H 

29 
dec 

Parking Grootmeer 
Wintelre 

Vessem Jacobushoeve 11 K 
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Dé Senioren Fit & Vitaal weken bij Artisport 

Van maandag 6 november tot en met zondag 19 november organiseert 

Sportcentrum Artisport de Senioren Fit & Vitaal weken op de locatie 

Molenstraat 30 5502 AR Veldhoven. De weken bestaan uit informatieve 

lezingen en workshops zoals valpreventie, wat doet een lichaam in 

verouderingsproces en sporten ongeacht klachten. Verder kunt u gratis 

deelnemen aan de Artisport senioren bodybalance en fitness 

programma’s. Wilt u weten hoe fit en & vitaal u bent doe dan de GRATIS 

BODYCHECK!! 

Artisport heeft een gevarieerd senioren trainingsprogramma ontwikkeld 

waarbij u individueel of in groepsverband sport op uw eigen niveau. 

Voorafgaand aan het programma vindt er een persoonlijke intake plaats 

voor het bespreken van doelstellingen en eventuele lichamelijke klachten 

en/of beperkingen. 

Trainen voor senioren 

Is sporten voor senioren nog nuttig?? Allereerst kunnen we deze vraag 

beantwoorden met een volmondig: “ja”!! Sport heeft dezelfde 

gezondheidseffecten op oudere leeftijd als op jongere leeftijd. Een 

bijkomend voordeel is dat deze gezondheidseffecten bij sport op oudere 

leeftijd sneller merkbaar zijn. Al na 3-6 weken oefenen treedt er een 

merkbare verbetering op bij het kunnen uitvoeren van de dagelijkse 

activiteiten zoals opstaan uit een stoel, sokken aantrekken en minder 

stijfheid in gewrichten en spieren). 

Voel je fit & Vitaal, haal het beste uit jezelf en sport op je eigen 

niveau 

Bij alle mensen gaat ouder worden gepaard met een continue afname in 

spiermassa en inspanningscapaciteit. Dit vertaalt zich in moeilijkheden 

bij traplopen, het dragen van zware voorwerpen of sneller vermoeidheid 

zijn bij bv spelen met kleinkinderen. Dagelijkse activiteiten vragen dus 

grotere inspanning bij oudere mensen. 

Senioren fitness is het recept om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk 

fit & vitaal blijft!! Anti veroudering start met de aanpak van de 

stofwisseling en een gezonde levensstijl. 
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Senioren fitness kan de kwaliteit en kwantiteit van het leven verhogen. 

Het kan ervoor zorgen dat u zich weer fitter en vitaler gaat voelen en 

minder snel vermoeid raakt. Bovendien vermindert een soepeler lichaam 

door senioren fitness de kans op ongevallen en complicaties. Tevens 

kunt u tijdens het fitnessen sociale contacten op doen met 

leeftijdsgenoten.  

Vanaf maandag 16 oktober meer informatie over de fit & vitaal 

weken     

 WWW.ARTISPORT.NL 

SENIOREN FITNESS 

Gezellig sporten met uw leeftijdgenoten 

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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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 

In deze mooie brievenbus kunnen 
natuurlijk ook het enquêteformulier 
dat achter in deze Rustverstoorder 
staat. 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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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 oktober 

1 okt.  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 
2 okt.  Dolly van der Pligt 
2 okt.  Ria Huijbregts-van Dal 
2 okt.  Anneke Nieuwenhuizen 
3 okt.  Willie Grieten 
5 okt.  Josine Moonen 
6 okt.  Mien Jansen-Senders 
6 okt.  Joan Schoo-Greenfield 
6 okt.  Greet van Kruijsdijk-van Zoggel 
8 okt;  Willemien Moolenaar 
9 okt.  Jannie Wouters-Boogers 
9 okt.  Mieke Aarts 
10 okt. Roger Minczeles 
11 okt. Henry van Houten 
14 okt. Tineke Herder  
15 okt. Jan van Uitregt 
15 okt. Cor van der Mierden 
16 okt. Toos Klomp-Antonis 
18 okt. Jose van Lieshout-Jacobs 
18 okt. Aukje Oostdijk-Balstra 
19 okt. Jan Walraven 
21 okt. Wim de Greef 
21 okt. Gerda Wijffelaars-Raymakers 
22 okt. Jo van der Weijden 
22 okt. Jeanne Kerkhofs-van Himbergen 
23 okt. Riek Driessen-Klaus 
24 okt. J. van Bergen 
25 okt. Nel van Asperen-de Haan 
27 okt. Lucie van den Heuvel-Frijters 
28 okt. Annie Clout-Menting 
29 okt. Coby Rombouts-van Schooten 

Verjaardagen zijn gezond, hoe meer je er hebt hoe 
langer je leeft 
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Jarig in november 
1 nov.  Toos Schoemaker 
1 nov.  Henk Meekel 
3 nov.  Wil Verwimp 
4 nov.  Mia van Eerd-van Zoggel 
5 nov.  Annie Peters-Aarts 
5 nov.  Riky Tils-Kolvenbach 
5 nov.  Diny van Moorsel 
6 nov.  Maria van Asperdt-de Wit 
6 nov.  Bertha Waterschoot 
7 nov.  Nelly Kuster-Tops 
8 nov.  Jo van de Schans-Senders 
10 nov. Ad Buurman 
12 nov. Nel Lijten-Sanders 
14 nov. Jan Schoo 
14 nov. Koos van den Heuvel 
17 nov. Corrie de Vaan 
17 nov. Hans van Hak 
19 nov. Mia Sanders-Scheepers 
19 nov. Walther Soetens 
19 nov. Karel Bosch 
20 nov. Wim Hermans 
20 nov. Maria Schoofs-Dekkers 
21 nov. Dick van Essen 
22 nov. Corrie van Poppel-Merkelbach 
23 nov. Dolores Perez Puertas 
23 nov. Helmy van der Sandt 
24 nov. Thea Coppelmans-van Leeuwen 
24 nov. Stien v.d. Putte-Rademakers 
24 nov. Riky Hoskens-Raaymakers 
27 nov. Loes Thomasse-Peters 
27 nov. Rikus van den Heuvel 
27 nov. Piet Huijbregts 
28 nov. Lena Kuyken-Antonise 29 nov. Nel Adams 
28 nov. Frans van de Wiel 29 nov. Kees van der Aa  
28 nov. Hans van den Eertwegh 29 nov. Trees Toonen-Ponjée 
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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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Opgelet! Heeft u al gereageerd? 
Wilt u op onderstaand adres reageren op 
onze oproep om onze ledenadministratie 
op orde te houden. Wij hebben nog niet 
van iedereen alle gegevens (bv., email-
adres, huwelijksdatum of huwelijk of uw 
nieuwe huisadres bij verhuizing). Het is 
voor de administrateur ook fijn om de 
gegevens een keer te controleren! 
U kunt een mailtje sturen met uw gegevens 
naar: ledenadmkbozeelst@gmail.com  

‘TIS AALT WA’ 

Zoals we in de vorige 
Rustverstoorder al 
aankondigde 
onze THEMAMIDDAG op 
donderdag 26 oktober a.s. 
Wij nodigen jullie bij deze uit 
voor een gezellige middag, 
aanvang 13.45 uur in ’t 
Patronaat en de koffie en 

thee met cake staat dan klaar. Ook de Damens op bovenstaande 
foto ‘Tis Aalt Wa’ staan te popelen dat ze kunnen optreden voor de 
KBO in Zeelst. Wil je van een fijne, gezellige en van een mooie 
middag genieten, dan moete zeker komme want ook zij zingen en 
buurte in het Brabantse dialect. 
Het aanmeldingsformulier bevind zich achter in deze 
rustverstoorder. Inleveren voor 19 oktober in de brievenbus bij de 
kerk of bij een van onze bestuursleden. 

Tot dan namens het KBO bestuur, Jos van Delft 

mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
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Zeelst schrijft geschiedenis 

Boek met oude ansichtkaarten uit Zeelst. 
In de vorige Rustverstoorders werd al melding gemaakt dat de 
Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis bezig is een boek te 
maken met ansichtkaarten van ons dorp. 
Het boek ligt nu bij de drukker en de presentatie zal zijn in huize 
Sele op zaterdagmiddag 25 november a.s.  

De verkoopprijs van het boek bedraagt € 14,95. Echter de 
Heemkundekring wil de leden van de KBO een korting aanbieden 
van € 2,50. U betaalt dan € 12,45 voor een prachtig full color 
ingebonden boek van 120 bladzijdes met ansichtkaarten waarvan 
de oudste is gedateerd in 1906. Een bijzondere plek krijgt de kaart 
van Peerkes hut met daarbij ook het bijzondere verhaal over deze 
kluizenaar. 

Het boek kunt U bestellen door inlevering van onderstaande strook 
bij: 
Grard Snelders, Koleind 38, 5502 PP Veldhoven of bij 
Jan Bressers, Kapelstraat-Noord 105, 5502 CB Veldhoven. 

U kunt het boek ook bestellen door een mail te sturen naar 
info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl, met duidelijke vermelding van 
uw naam en adres. 
Het boek met als titel “Post uit Zeelst” kunt u afhalen (en betalen) 
op zaterdag 25 november vanaf half vier in huize Sele. 

…………………………………………………………………………….. 

Naam:    ………………………….. 
Adres:    …………………………….. 

wil graag het boek “Post uit Zeelst” bestellen tegen de 
gereduceerde prijs van € 12,45. 

mailto:info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl
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Enquêteformulier reizen KBO 

Wij houden deze enquête om te proberen aan de 
wensen van meerdere leden tegemoet te komen 
b.v. mensen die nog deelnemen aan het
arbeidsproces, mensen die op donderdag altijd
verhinderd zijn en mensen die graag eens iets
anders willen!
Vult u deze enquête met uw wensen in zodat wij

misschien in de toekomst met het organiseren van reizen rekening 
kunnen houden. 

 Mijn voorkeur gaat uit naar:
o Maandag
o Dinsdag
o Woensdag
o Donderdag

o Vrijdag
o Zaterdag
o Geen voorkeur

 Heeft u suggesties voor nieuwe bestemmingen

 Nu zijn er 2 hele en 2 halve dagreizen. Wilt u hier in
verandering b.v. meer hele dagreizen of juist meer halve? Of
misschien met één overnachting erbij?

 Vindt u de verdelingen over het jaar geschikt (één per kwartaal)
of wilt u meer reizen in de zomer of juist in het voor- of najaar?

 Heeft u nog andere suggesties?
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Leefomgeving 

We wonen allemaal langer thuis. Dat willen we ook. In 
het huis dat ons vertrouwd is. In de buurt die ons 
vertrouwd is. Met de mensen vooral die ons vertrouwd 
zijn. 
Dat moet dan wel kunnen. Daar moet de woning dan 
wel geschikt voor zijn. Anders moet het huis daarvoor 
aangepast worden. Zo nodig kan daarbij een beroep op 

de gemeente worden gedaan. Die beschikt in het kader van de WMO 
2015 over middelen daartoe eigen woning Bij de aanpassingen van een 
eigen woning of van een huurwoning kan een KBO-cliëntondersteuner 
behulpzaam zijn. In een huurwoning moet ook de woningcorporatie 
worden aangesproken.  

Niet alleen het huis zelf moet het langer thuis wonen mogelijk maken, 
ook buitenshuis moet de ruimte goed ingericht zijn. Het gaat dan niet 
alleen om losliggende stoeptegels. Vaak zijn er amper trottoirs meer. 
Lantaarnpalen belemmeren vaak de doorgang voor een rollator of 
scootmobiel. De gemeente heeft er een heleboel taken bij gekregen. De 
gemeente moet in feite de verzorgingsstaat veilig stellen, die wij met ons 
allen hebben opgebouwd. Die mag niet verloren gaan. De kwaliteit van 
de openbare ruimte waarin degenen die nog thuis wonen, hun weg 
moeten zien te vinden moet gewaarborgd zijn.  
KBO-Brabant heeft sinds kort alle Afdelingen in gemeentelijke Kringen bij 
elkaar gebracht, juist om bij de gemeente aandacht te kunnen vragen 
voor de belangen van de senioren. 

Hoe wordt dat in Veldhoven vorm gegeven? 
De afgelopen maanden hebben Veldhovenaren, 
instellingen, organisaties en gemeente samen 
gesproken over hoe de sociale omgeving in Veldhoven 
vorm kan krijgen.  
Na enkele bijeenkomsten hebben we een beeld gekregen hoe de 
omgeving voor de senioren er in de toekomst uit kan gaan zien. 
Op dinsdag 10 oktober om 19.30 u wordt er in de raadszaal van het 
gemeentehuis een bijeenkomst gehouden waar de toekomstvisie 
gepresenteerd gaat worden.  
In december wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over 
deze inhoud. 
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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 de eerste dinsdagmiddag van de maand 
(14.00uur) kunt u op vertoon van uw ledenpas met 
korting naar de Cinema Gold bioscoop in het 
Citycentrum. 
Programma november en december:
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. 

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

tel:2341127
tel:2534786
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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  2½%
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: programmabladen 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 



28 



29 

Aanmeldingsformulier voor deelnamen aan de 

Themamiddag op 26 oktober a.s. 

  ‘TIS AALT WA’ 

Naam 1: …………………………………Lid nr. 3550  .  .  .  . 

Naam 2: …………………………………Lid nr. 3550  .  .  .  . 

U kunt zich opgeven voor deelnamen tot 19 oktober: 

Strookje in de brievenbus bij de kerk of afgeven bij Jos van 
Delft, Koraal 24.

Datum:  .  .  oktober 2017. [ingeleverd] 
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reprof 




