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Voorwoord van het bestuur 
 door Mieke van Lisdonk 

Carnaval is voorbij en we zijn in deze vastentijd op weg 
naar Pasen.  
Het is een tijd om stil te staan bij het 'sterfelijk' zijn.  
De KBO organiseert op 14 maart om 14.00 uur in  
‘t Patronaat een themamiddag over "In gesprek over het levenseinde". 
Een zeer informatieve middag waarvoor U zich nog op kunt geven. U 
bent van harte welkom. 
Op 21 maart is de algemene ledenvergadering. U kunt mee praten en 
denken over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Naast het 
verantwoording afleggen over de financiën en de georganiseerde 
activiteiten willen we ook graag naar de toekomst kijken. Er is een 
zinvol gesprek geweest met een groepje KBO leden om hier over te 
praten. Er zijn veel nieuwe vrijwilligers bijgekomen naast de vrijwilligers 
die al actief zijn. Inmiddels is er werkgroep ”ledencontact” ,een 
“communicatie en activiteiten” geformeerd naast de bestaande 
werkgroep “reizen” en de werkgroep “educatie en cultuur”. Daarnaast 
zijn er ook voor alle wekelijkse activiteiten gastvrouwen en -heren 
gevonden als “aanspreekpunt” zodat iedereen zich welkom kan voelen 
bij alle activiteiten. Samenzijn en gezelligheid zijn toch de speerpunten 
van onze vereniging. Tevens krijgt het bestuur versterking bij het 
notuleren. Wilt u ook nog een handje helpen? Meldt u zich dan aan bij 
het bestuur.  
Tijdens deze jaarvergadering zal Jan Egelmeers terugtreden als 
bestuurslid maar gelukkig blijft hij wel aanspreekpunt voor het fietsen 
op vrijdagmiddag en lid van de werkgroep reizen. 
Na de pauze van de algemene ledenvergadering willen we dan ook de 
radertjes laten werken tijdens een luchtige quiz.  
Op 4 april is er een dagreis naar Ridderkerk en Rotterdam 
georganiseerd. We hopen op een volle bus en natuurlijk mooi weer! 
Op Witte Donderdag, 18 april is er een openbare generale repetitie van 
de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach. Alle koorwerken 
zullen door het Kempisch Kamerkoor met begeleiding van het 
barokorkest Concerto Barocco zullen worden uitgevoerd. Dirigent Cees 
Wouters zal van te voren een inleiding over deze Passion verzorgen  
Op 8 mei gaan we een wandeling door Eindhoven maken o.l.v. Willem 
Hornman. Een aanrader!  
In het voorjaar zullen ook de twee nieuwe jeu de boules banen worden 
geopend. Daar leest u in de volgende Rustverstoorder alles over. 
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Verslag jaarvergadering over 2017 op 15 maart 2018 
 

• Opening 
Om 14.00 uur opent de voorzitter met een hartelijk welkom voor de 
aanwezigen de vergadering en maakt melding van een aantal 
berichten van verhindering. In het openingswoord bedankt de 
voorzitter alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat we 
in het afgelopen jaar zoveel activiteiten hebben kunnen 
organiseren. Vervolgens gaat hij over tot het memoreren van de 
ons ontvallen leden van het afgelopen jaar (01-01-2017 t/m 31-12-
2017) en in het bijzonder ons erelid Mien van Grinsven en verzoekt 
de vergadering om een minuut stilte ter nagedachtenis. 

• Vaststellen verslag van de jaarvergadering van 16 maart 2017.  
Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, ongewijzigd 
vastgesteld. 

• Jaarverslag van de secretaris. 
Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over 
wat in 2017 zich binnen onze afdeling heeft afgespeeld.  

• Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
De penningmeester Hans van Hak geeft een overzicht van de 
inkomsten, uitgaven. Het resultaat over 2017 bedraagt € 247 
negatief.  
De vergadering laat blijken tevreden te zijn met de presentatie en 
de resultaten. 

• Verslag van de kascontrolecommissie. 
Tonnie van Hees (die met goedkeuring van de Algemene 
Vergadering haar man vervangt, die wegens ziekte verstek heeft 
moeten laten gaan) legt namens de commissie de verklaring af dat 
de boekhouding conform de regelgeving gecontroleerd is en in orde 
bevonden. Zij complimenteert de penningmeester voor het verrichte 
werk en stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de 
voorgelegde jaarcijfers. Vervolgens wordt het bestuur decharge 
verleend voor het gevoerde financieel beleid. 
De voorzitter bedankt de leden van de commissie. 

• Benoemen van de kascontrolecommissie 2018. 
Voor de commissie 2019 stelt zich beschikbaar Jan Meeuwis.  
Grard Snelders, die aftredend is, zal echter vanwege de 
gezondheidstoestand van Joop van Hees nog één jaar lid blijven 
van de Commissie. De vergadering gaat hiermede akkoord. 
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• Verkiezing bestuursleden 

• Aftredend en herkiesbaar: Kees van der Aa. Het bestuur stelt, 
zonder tegen kandidatuur, de vergadering voor tot herbenoeming 
over te gaan. De vergadering gaat hiermede akkoord. 

• Mieke van Lisdonk neemt bij dit deel van de agenda de 
voorzittersrol over en zal tot nader bekende datum als waarnemend 
voorzitter functioneren. 

• Jos Toussaint heeft aangegeven geen tijd meer te kunnen vinden 
voor een bestuursfunctie en treedt daarom terug. De waarnemend 
voorzitter memoreert het functioneren van Jos Toussaint. In het 
bijzonder komt daarbij aan de orde: het vervullen van het 
penningmeesterschap, het reorganiseren van de organisatie van de 
reizen en zijn betrokkenheid bij het inrichten van een nieuwe 
bestuursstructuur. Namens de vergadering dankt de waarnemend 
voorzitter Jos Toussaint voor zijn inzet en biedt hem een goede fles 
wijn, alsmede een cadeaubon aan. 

• Jan Egelmeers treedt terug als voorzitter, maar blijft vooralsnog lid 
van het bestuur. De waarnemend voorzitter geeft een overzicht van 
een aantal elementen, die typerend zijn voor Jan als bestuurder en 
ook als voorzitter. Kernpunten daarbij zijn: het op aimabele wijze 
vervullen van de voorzittersrol, het aansturen van een 
vrijwilligersorganisatie en het leggen van accenten op een van de 
kerntaken van de KBO namelijk: ontmoeting. Voor het vele werk 
dan Jan heeft verricht zijn er in het verleden al diverse 
onderscheidingen uitgereikt. Daarom is nu besloten Jan tot erelid 
van de KBO te benoemen. De vergadering gaat hiermede met luid 
applaus akkoord. Vanwege het afscheid krijgt Jan een fles wijn 
aangeboden en zijn vrouw Wil een mooie bos bloemen. 

• Vooruitblik 2018.  
De secretaris geeft in het kort een vooruitblik over het jaar 2018. Hij 
doet dit aan de hand van het activiteitenprogramma zoals dat door 
de loop van het jaar in de Rustverstoorder staat vermeld. 
Extra aandacht wordt daarbij gevraagd voor de in juni te houden 
“samenloop voor hoop”. KBO Zeelst wil daarbij zichtbaar aan mee 
doen. Er wordt inzameling gehouden die € 128,00 opbracht. 

• Rondvraag.  
Van de rondvraag wordt door de aanwezige leden geen gebruik 
gemaakt. Jan Egelmeers maakt van de gelegenheid gebruik de 
vergadering te bedanken voor de benoeming tot erelid 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
 
Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 21 maart 2019, 14.00 uur in  
‘t Patronaat. 
 
AGENDA: 

• Opening. 

• Mededelingen. 

• Vaststellen van de agenda. 

• Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 15 
maart 2018 

• Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, uitgave 
mei/ juni 2018 en ook in de Rustverstoorder van 
maart/april 2019 

• Jaarverslag van de secretaris. 

• Financieel jaarverslag van de penningmeester. 

• Verslag van de kascontrolecommissie. 

• Benoemen van de kascontrolecommissie 2019 

• De commissie 2019 bestaat uit de heer Meeuwis en de 
heer Snelders. (de heer Snelders is 1 jaar extra benoemd) 
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Snelders 

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

• Verkiezing bestuursleden. 

• Jan Egelmeers treedt terug als bestuurslid. 

• Aftredend en herkiesbaar is: Mieke van Lisdonk 
Tevens stelt het bestuur voor Mieke van Lisdonk te 
benoemen tot voorzitter 

• Het bestuur stelt voor Henry van Houten te benoemen 
tot lid van het bestuur. 

• 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. 
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• Vooruitblik 2019 

• Rondvraag. 

• Sluiting. 
 
Voor na de pauze ……Luchtige Kwis. 
 
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat 
ons weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons daarin.  
 
Kees van der Aa. secretaris 
 

Activiteitenkalender 2019 KBO Zeelst 
 

Wanneer Wat 

14 maart Themamiddag (levenseinde) 

21 maart  Jaarvergadering 
  4 april Dagreis Ridderkerk/Rotterdam 

18 april Openbare rep. Joh. Passion 

25 april Koningsdag 

  8 mei Stadswandeling 

  6 juni Dagreis Veere/Middelburg 

20 juni Muziek/Voordracht 

25 juli Dagreis Broekhuizen 

  3 oktober Dagreis Leerdam/Linge 

19 oktober Boswandeling  

21 november Bijeenkomst nieuwe leden 

    Nu kunt u vast uw agenda invullen om het niet te vergeten! 
 
Schoolvakanties: 
Carnavalsvakantie: 3 t/m 10 maart 
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 
Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 
Herfstvakantie: 12 oktober t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud  

KBO activiteiten gaan door tenzij anders vermeld! 
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UITNODIGING 

 

      
 

Koningsdagviering 2019: 
op donderdag 25 april  

aanvang 14.00 uur in ’t Patronaat 
voor de leden van de KBO-Zeelst. 

Met medewerking en afkomstig, helemaal uit Deurne: 

                Troubadour Tonny Wijnands 
    

  
 
Tonny treedt vooral solo op: zingt, speelt gitaar en 
vertelt grappige verhalen tussen het spelen door. 
Het wordt weer gezellig! Dit mag je niet missen en 
meldt U tijdig voor 11 april aan via het formulier 
achter in onze Rustverstoorder, want vol is vol !!!! 
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Tandprothetische praktijk 

“De Sitter” 
 

De Sitterlaan 26 – Veldhoven 

Telefoon: 040 – 253 03 39 

 

Voor al uw klachten over uw kunstgebit, 

b.v. loszitten, slechte kauwfunctie, enz. 
 

Ook de mogelijkheid voor een prothese of 

implantaten kunnen wij voor u onderzoeken. 
 

Samenwerking met een implantoloog in de praktijk. 
 

Wij kunnen ook de mogelijkheid bieden om uw 

kunstgebit aan huis te laten repareren of zelfs een 

geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 
 

 

Wij kunnen dit voor u verzorgen zonder extra kosten. 
 

Ook in het basispakket van het nieuwe zorgstelsel 

uitstekende vergoedingen. 
 

Bel voor een afspraak voor gratis advies! 
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Als u informatie wilt of een gesprek moet 
aangaan met de gemeente of zorginstelling, 
over welk onderwerp dan ook,weet dan dat u 
dan contact kunt opnemen met de 
clientondersteuners 
Corry Pollemans State 2 tel: 040 2549643 of  0620624306. 
Huub Bukkems Otter 3 tel: 2549047 

Website 
Op onze website staat heel veel informatie als 
aanvulling van de Rustverstoorder. 
Het gaat meestal over actuele onderwerpen. 
Ook staan de eerdere uitgaven van de 

Rustverstoorder volledig op deze website. 
Als u dus iets meer wilt weten over zorg, activiteiten, of adressen 
die van belang zijn of foto’s en films wilt bekijken van 
bijeenkomsten kijk dan op onze website:   www.kbo-zeelst.nl 

Vaste activiteiten: 
• Koersbal op maandagmiddag v.a. 13.45 tot 16.00 uur in het

Patronaat o.l.v. Geert en Jan.

• Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen
(programma zie verderop in het boekje)

• Fietsen op vrijdagmiddag van 12 april tot half oktober.
Vertrek om half 2 vanaf de H. Willibrorduskerk.

• Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10.00 uur.

• Gezellig samenzijn in ‘t Patronaat op vrijdagmiddag.

• Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 uur in ’t Patronaat
met zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken !!

Het bestuur en de redactie van de 
Rustverstoorder wenst u fijne 

Paasdagen toe! 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Wandelprogramma t/m 12 juli 2019 

 Start op startlocatie om 9.30 u.  
  Coördinator: Ad Schoofs, Tel: 0611582290
 E-mailadres: adenrinie@gmail.com

Datum Startlocatie Pauze-adres Km 
ca. 

    C. 

  8 mrt ”de Kegel” Oude Grintweg 69, 
Oirschot 

’t Stroom, Oirschot  11 Ad 

15 mrt G.Majellakerk, Weebosch 75 ,
5571 LW Bergeijk (Weebosch)

de Drie Linden, 
Luycksgestel 

 11 Henk 

22 mrt Hut van Mie Pils, Leenderweg 1, 
5583 TC Aalst 

de Boerderij, Heeze  11 Harry 

29 mrt St.Pancratiuskerk, Hoofdstraat 52, 
5528 AK Hoogeloon 

Kruidenlucht, 
Casteren 

 11 Matthie 

  5 april in het Wilde Zwijn, Witrijt 28, 
5571 XH Bergeijk 

in het Wilde Zwijn, 
Bergeijk 

6 of 
11 

Ad 

12 april sportpark vv BES, Bruggerdijk 23, 
5556 XA Borkel 

de Woeste Hoeve, 
Borkel 

 11 Henk 

19 april GVAC Kempen Campus , 
Knegselseweg 40, 5504 NC 
Veldhoven 

de Kempen, Knegsel  10 Martin 

26 april Dagtocht Limburg nadere mededelingen 
volgen 

Harry 

  3 mei ‘t Nekkermenneke, 
Groot Terkooijen 6, 
5531 NV Bladel 

‘t Nekkermenneke, 
Bladel 

6 of 
12 

Ad 

10 mei Parkeerterrein 1 hoek de 
Roond/Huisvennen, 5281 SH Boxtel 

de Posthoorn, 
Oisterwijk 

 11 Henk 

17 mei Sanders graszoden, Weijerseweg 2, 
5507 RN Veldhoven 

de Rosdoek, Wintelre  12 Harry 

24 mei t.o. Mensinck, Kuikeindseweg 29A,
5091 TC Middelbeers

de Cultuurboerderij, 
Westelbeers 

 12 Matthie 

31 mei Willibrorduskerk, Markt 22, 
5581 GK Waalre 

‘t Brabants Genot, 
Waalre 

 12 Ad 
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  7 juni d’n Toel, Pastoor Smitsstraat 4, 
5491 XN St.Oedenrode (Olland) 

d’n Toel, Olland 6 of 
12 

Henk 

14 juni IVN V’waard, Bosstraat 25, 
5553 CK Valkenswaard 

‘t Oude Wandelpark,  
Valkenswaard 

 12 Harry 

21 juni Neutkens, Eerselseweg 35, 
5511 KL Knegsel 

de Leenhoef, Knegsel  11 Ad 

28 juni de Broeders, dr. Ruttenpark 6, 
6029 TK Sterksel 

de Soete Inval, 
Someren 

 12 Henk 

5 juli ‘t Stationskoffiehuis, Willibrorduslaan 
137A, 5581 GD Waalre 

gemeentehuis, 
Waalre 

 6 of 
11 

Harry 

12 juli St.Jan Geboortekerk, Smitseind 38, 
5525 AP Duizel 

de Panberg, Eersel  11 Ad 

Nieuwe leden 

Nettie Bijnen-Luijkx 
Saskia van Beers-KarsmakersTonnie 
Janssen-v.d. Hijden 
Ad Cuylits Ton Kleiweg 
Maria van Delft Margreet Kruik-Leppers 
Diny Feller-Jansen Anja van der Looy-Megens 
Sjan van Geffen-van Gerwen Corry Mehagnoul-v.d. Vleuten 
Annie van Hoek Marie v.d. Oever-Willems 
Rina v.d. Ven-Kerkhofs Puck Vredenberg-Faulhaber 

Wij hopen dat zij zich spoedig thuis gaan voelen bij onze 
K.B.O.afdeling Zeelst 

24 april Toon Sanders

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0_P27t_TAhUNL1AKHawMCAMQjRwIBw&url=http://www.obsdeleeuwerik.nl/Groepen/Groep-1-2/Nieuws-groep-1-2/art/1647/thema-welkom&psig=AFQjCNFiOd0wdDfxsBqYCcx1bna7yZbFFg&ust=1494317927128559
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D'n uil zat in de olmen in de………..(zoekplaatje!) 

In dit geval was het een eik waar deze uil in zat. Deze foto is 
gemaakt in het buiten gebied van Oerle op 1-2-2019 
Harry Bakkers 
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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!” 

Jacob Verhagen echtg. van Koosje Verhagen-van Erp 
Harrie Verberne 

Truus Brust 

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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Rijbewijskeuringen met uw KBO-ledenpas! 

Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260  

Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452. 

Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u.  
Veldhoven: Dhr. C.J.Swijgers; den Bond tel 0497 681 066 of 

 06 457 161 17. 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten, 

 Nieuwe Waalreseweg 69,  
 afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau 
 tel. 085-4883616 rijbewijskeuringen. 

www.goedkopekeuringen.nl Hier kunt u zelf een datum 
     reserveren 

Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

Rijbewijskeuringen!!!!! 

In de Rustverstoorder van november/december heeft Jos van 
Delft aangegeven dat het verlengen van een rijbewijs met een 
keuringsarts veel tijd kost en ergernis geeft. Nu hebben wij van 
een CBR keuringsarts nogmaals een waarschuwing gekregen dat 
u tenminste 5 maanden voordat uw rijbewijs verloopt de
verlenging moet aanvragen.
Als u na enkele weken nog
niks van het CBR heeft
gehoord moet u informeren
of de papieren wel zijn
aangekomen, want
waarschijnlijk liggen ze
tussen de stapel papieren
die nog niet verwerkt zijn.
Bij het CBR is een chaos en
vaak raken papieren kwijt. U
loopt dus het risico dat u
niet op tijd uw verlenging in huis heeft en dan geen geldig
rijbewijs hebt. Bij het CBR is men druk bezig de problemen op te
lossen

http://www.goedkopekeuringen.nl/
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Samen uit eten € 14,- p.p. 

Voor dit bedrag kunt 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. 
dinsdag 12 maart De Wok 
donderdag 11 april De Kers 
dinsdag 14 mei Route 66 
Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen u kunt zich 

opgeven bij: 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 

Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst 750 jaar jong 

Jubileumprogramma: 

• Zondag 12 mei: Koning der Koningen schietwedstrijd.
Verzamelen om 14.00 uur bij het parkeerterrein van de Spar.

• Zondag 30 juni: Kleine Gildedag met 5 Veldhovense Gilden
12.30 uur Gildemis in de Willibrorduskerk

• Zaterdag 24 augustus Gemeente Schild schietwedstrijd om
14.00 uur. Kruisboogwedstrijd tussen Veldhovense Gilden.

• Zaterdag 7 september: om 17.00 uur Gildemis op het
Gildeterrein, daarna receptie om 19.00 uur en vanaf 20.30 uur
feestavond.
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“In gesprek over het levenseinde” 

Praten over het levenseinde…  
veel mensen vinden het eng. 
Toch is het wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het 
maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder 
bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. 
Daarom biedt KBO ZEELST een lezing over dit onderwerp aan. 
Maatschappelijke discussie 
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, 
staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u 
dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak 
is? Over het onderwerp “levenseinde” is zoveel meer te weten 
dan dat alleen dat, wat er regelmatig in de publiciteit komt. 

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen 
in vogelvlucht aan bod: 

• Het gewone sterven

• Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden
(zoals niet behandelen/stoppen)

• Palliatieve sedatie

• Euthanasie en hulp bij zelfdoding

• Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen einde?

• Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament)

• Uitvaart en afscheid nemen
Over vrijwel al deze onderwerpen
bestaan misverstanden
Als u over deze zaken goed geïnformeerd bent, geeft dat rust.
Daarom biedt KBO ZEELST haar leden deze lezing aan, waarbij
er volop gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Wanneer?    Datum: 14 maart 2019 
Tijd:  14.00 uur 

Waar?         Locatie: ’t Patronaat Blaarthemseweg 18 
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Koersbaltoernooi 4 april in d’Ouw School Oerle. 

Op 4 april wordt het koersbaltoernooi van de KBO Kring 
Veldhoven georganiseerd. 

• Plaats van handeling: d’Ouw School in Oerle

• Ontvangst deelnemers met koffie of thee om 9.30 uur

• Aanvang wedstrijden 10.00 uur

• Lunch om ca 12.30 uur

• Prijsuitreiking om ca 16.00 uur
Er wordt gespeeld op 3 matten. 

We wensen de deelnemers en publiek een heel fijne en sportieve 
dag toe. 
Kom gerust een keer kijken,  de Organisatie. 

Vervoer op maat in Veldhoven 
Omdat van ons verwacht wordt dat we langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en 
onze sociale contacten kunnen blijven 

onderhouden of uitbreiden, heeft SWOVE een vervoersdienst op maat 
in het leven geroepen, ”de Veldhopper” 

Vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto, de ouderen alleen binnen 
Veldhoven van deur tot deur 
U kunt op werkdagen van “de Veldhopper” gebruik maken. Het is 
mogelijk om een rollator mee te nemen. U moet zelf, eventueel met een 
beetje hulp, in en uit de auto kunnen komen. 
U dient uw rit bij voorkeur 2 dagen van te voren aan te melden. Dit kan 
alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 
040-254 00 66.
De chauffeur van “de Veldhopper” biedt zo nodig extra service aan.

Het lidmaatschap voor “de Veldhopper” kost € 20,- per jaar. Per rit 
betaalt u € 2,50, retour € 5,-. Het is de bedoeling dat u dit bedrag direct 
afrekent bij de chauffeur. Een begeleider mag gratis mee.  

In de “Seniorenwijzer”, die u enige tijd terug ontvangen heeft, kunt u 
onder het kopje “vervoer” de andere mogelijkheden bekijken.  
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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 Nelly Snelders-Kouwenberg 
  8 maart Riky Doomen-van de Spijker 
  8 maart Jo Steijntjes 
  9 maart Ton van de Voort 
  9 maart Lies van Asperdt-Cuylits 
10 maart Jan Bijnen 
11 maart Fien van den Dungen-Kox 
12 maart José Edelbroek 
14 maart Miel Hoogers 
15 maart Jan van den Bosch 
15 maart Adrie Aben-Minheere 
15 maart Gonny Leenheers-Kivits 
16 maart Rianne Kriesels-van de Water 
17 maart Tiny Schellens 
18 maart Martin Swarts 
19 maart Toos Bartels-van Vlokhoven 
19 maart Alie Rekkers-Vloemans 
19 maart Gerrie van Dijck-van den Brand 
20 maart  Beppie de Wette 
21 maart Mevr. Boogers-Kox 
21 maart Rietje Stremmelaar 
22 maart Wil Op ’t Ende 
23 maart Ger Verhagen-Geevers 
23 maart Annie van Rooij-van de Rijt 
24 maart Piet van Gestel 
25 maart  Jan Bressers 
26 maart Riet Louwers 
27 maart Lucy Louwers-Frijters 
30 maart Netta Timmermans-v. Els   
30 maart Francien Cornelis  31 maart Jan Egelmeers 
31 maart Frans Rojas   31 maart Tonny Schouteten-Packbeers 
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Jarig in april 

  1 april Bernard Geboers 
  1 april Hannie van Hak-van Oorschot 
  2 april Antoinet van den Dijsel-Hendriks 
  3 april Jan van de Putte 
  3 april Sjan van Geffen-van Gerwen 
  4 april Jeanne Hikspoors-Janssen  
  4 april Mieke Sandkuijl-Theuws 
  4 april Henny Jacobs-Tcheng 
  5 april Thera Versantvoort 
  5 april Corry Deumens  
  6 april Jo van Glabbeek-Aarts 
  6 april Corrie Snelders-van Hak 
  7 april Cris Scheepers 
  8 april Riet Sanders-Bierens 
  8 april Margreet Kruik-Leppers 
  9 april Jean Heller 
  9 april Rina van de Ven-Kerkhofs 
10 april Jan Leenheers 
11 april Gerda van de Ven-Waterschoot 
11 april André Flos 
11 april Tony Egelmeers-van Beers 
11 april Janus van Mol 
11 april Diny Sanders-Raymakers 
11 april Els Kees 
11 april Ria Broens-Moonen 
13 april Maria van Delft 
13 april Mathie Lammers 
14 april Phia Eliëns-van Rhee 
15 april Ton Verhulsdonk 
16 april Eddy Kerkhof-Graumans 
16 april Mia van Knegsel-Scheepers 
18 april Ria Meulendijks-van der Looij 
19 april Bob Baarends 
20 april Toon van de Moesdijk 
22 april Piet Strijbos    27 april Anja Louwers 
23 april Wim Waterschootq    27 april Fokko Bakker 
23 april Henk van Rens   28 april Peer v.d. Dungen 
23 april Corrie van Limpt   28 april Anny Leijen-v.d. Heijden 
24 april Toon Sanders   29 april Riet Stikkelbroeck 
24 april Arianne van Hout-Gijsbers   30 april Brieg Hoogers-Renders 
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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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DAGREIS NAAR RIDDERKERK EN ROTTERDAM 
OP DONDERDAG 4 APRIL 

Wat gaan we op de eerste 
excursiedag van dit jaar zoal 
beleven? 

In Ridderkerk brengen we een bezoek aan de bonbonfabriek 
van de fa. Van NOPPEN. Daar gaan we zien hoe al die 
heerlijkheden gemaakt worden en onder het genot van een kopje 
koffie wordt er ook geproefd.  
Na de demonstratie staat er voor ons een heerlijke lunch klaar 
met belegde broodjes, kroket, krentenbol, melk, jus d’orange, 
koffie, thee en fruit. 

Vervolgens gaan we naar Rotterdam. 
Daar maken we een kleine rondrit door de stad en brengen we 
een bezoek aan de MARKTHAL.Hier heeft U voldoende vrije tijd 
om alles in U op te nemen en wat “boodschapjes” te doen. 
Om 16.45 uur vertrekken we naar ons diner-adres. 

Bij de “Gouden Leeuw” in Terheyden gaan we 
genieten van een drie-gangen pannetjesmenu. 
Daarbij 2 soorten groenten, sla, appelmoes, aardappelkroketjes 
en frietjes.  

Om 19.45 uur vertrekken we daar en hopen dan om 20.45 uur 
weer terug te zijn in Veldhoven. 
We maken er een lange dag van, want ‘s morgens vertrekken we 
al om 8.15 uur.!!! bij huize Sele. 
De kosten voor deze dag bedragen €.61.-. voor leden. 
Introducees betalen €65.- 
Inschrijfformulier op blz. 34 Inschrijven kan tot 27 maart. 
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STADSWANDELING EINDHOVEN op 8 mei 2019. 

Wilde u ook altijd al wat meer weten over historie, kunst, oude en 
nieuwe architectuur van Eindhoven? Ga dan mee met onze 
stadswandeling door Eindhoven Centrum op woensdagmiddag 
8 mei. 

We hebben onze plaatsgenoot Willem Hornman (VVV-gids) 
bereid gevonden om ons tijdens een wandeling van 1 ½ a 2 uur 
rond te leiden langs de bekende en onbekende aspecten van 
Nederlands 5e stad. U moet dus wel goed ter been zijn.  
We sluiten af met een gezamenlijk kopje koffie 

We verzamelen om 13.45 in de hal van station Eindhoven  
aan de stadszijde. Ieder komt dus op eigen gelegenheid naar 
Eindhoven. 
Kosten van deze excursie: € 6,-- (incl. kopje koffie). Dit bedrag 
wordt automatisch geïncasseerd door de penningmeester. 
Er kunnen maximaal 20 personen mee, dus schrijft u snel in. 
Aanmelden kan via het formulier achter in deze Rustverstoorder 
op blz. 36 

Inlichtingen bij Werkgroep Educatie en Cultuur, 
Anny Castelijns 06-1306 3289 of Jeanne Smetsers 040-255 3168 
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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% 

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% 
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Dames zoeken Heren…… 

Nee, heren het is niet wat u denkt. Het betreft 
koersballen. Wie had er niet van gehoord? Ik niet 
en daarom ben ik maar eens gaan kijken op 
maandagmiddag in ’t Patronaat in Zeelst bij de 
KBO. Wat mij meteen opviel was de mooie 
uitgerolde groene loper voor de koersballers. 
Daarop zijn lijnen getekend waar je de jack, een klein wit balletje, 
overheen moet laten rollen. De opperscheidsrechter Jan Egelmeers 
met zijn charmante assistente Dora van de Vorst en natuurlijk Geert 
Coppelmans verzorgt de organisatie en puntentelling. Twee 
hulpscheidsrechters Piet van Acht en Henk Willems hebben extra grote 
hockeysticks, waar hockeyers jaloers op zijn, om het balletje precies in 
het midden van de loper te kunnen leggen. Daarna rolt de koersballer 
een gele of zwarte kleine mislukte kaas, ook wel koersbal ofwel bowl 
genoemd, over de loper die hij/zij zo dicht mogelijk bij het balletje moet 
laten rollen. En dat valt niet mee. Want deze kleine mislukte kaasballen 
zijn aan de ene kant zwaarder dan aan de andere zijde, waardoor zij bij 
het rollen een bocht maken. Nu is het de kunst deze bal zo ongelukkig 
mogelijk krom te gooien dat de bal met de zware kant via een bocht 
naar het balletje rolt. Wie met zijn bowl het dichtst bij het balletje komt 
te liggen heeft de punten verdiend.  
Aan weerskanten van de loper zitten de deelnemers tegenover elkaar. 
Aan de ene kant de heren, aan de andere kant de dames, net als 
vroeger bij een galabal, waar men probeerde jongedames aan 
jongeheren te koppelen. Dat is hier niet de bedoeling. Wie met wie 
speelt bepaalt het lotnummer dat men uit het potje trekt. Wie aan de 
beurt is met gooien houdt de spelleider/hoofdscheidsrechter bij. 
Afijn heren en ook dames, wil je zien of je het leuk vindt om mee te 
spelen ga dan op maandagmiddag naar ’t Patronaat tussen 13.45 en 
16.00 uur. Je behoeft absoluut geen conditie te hebben. Na iedere 
worp mag je weer op je stoel gaan zitten om te zien of een 
tegenstander voor jouw neus de punten wegkaapt. Het koersballen is 
gewoon een kwestie van met het juiste effect en de juiste snelheid de 
bal zo dicht mogelijk bij het balletje te laten rollen en tussendoor nog 
een bakje leut als doping te drinken. Dit is een uitdaging voor een ieder 
die denkt dat het niets voorstelt. Om niet teveel muurbloempjes te 
krijgen zijn vooral heren van harte welkom. Heren, maar ook dames, 
kom uit je relaxfauteuil of sta-op stoel en beweeg gezellig mee! 

Henk van Sonsbeek 
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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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K.B.O. KRING VELDHOVEN. 

PASSIE MUZIEK IN DE GOEDE WEEK.

Op donderdag 18 april wordt in de St. Petrus Bandenkerk in Bladel 
de generale repetitie gehouden van de koorwerken van de Johannes 
Passion  van J.S. Bach. 
De avond begint op 19.30 uur met uitleg door de dirigent Dhr. C. 
Wouters. Dit gebeurt in het zaaltje naast de kerk. 
Na de uitleg en een kopje koffie of thee begint in de kerk de uitvoering. 
Wij mogen hierbij aanwezig zijn tegen een betaling van € 10.- p.p. 
Iedereen die er bij wil zijn is van harte welkom, maar moet wel zelf 
voor vervoer zorgen of mogelijk met iemand meerijden. 
Inschrijven vóór 25 mrt a.s. 
We stellen het minimum aantal deelnemers op 20. Bij minder 
deelnemers kan het helaas niet doorgaan. 
Het bedrag van € 10.- s.v.p. overmaken aan: K.B.O. KRING 
VELDHOVEN. 
Banknummer: Nl65RABO0138513430 o.v.v. JOHANNES PASSION. 

…………………………………………………….. 

AANMELDING JOH. PASSION DO. 18 APRIL .ST. PETRUS 
BANDENKERK BLADEL. 

NAAM:...................................................................................................... 
Adres en ev.e-mailadres en tel.nr:………………………………………….. 
K.B.O. lid nr: ………………………………………………………………… 

NAAM:...................................................................................................... 
Adres en e.v. e-mailadres en tel.nr:………………………………………. 
K.B.O.lid nr:.…………............................................................................... 

AANMELDING INLEVEREN BIJ: ANNEKE SPIEGELS, FORT 44. 
5509 MP VELDHOVEN 
0651096063.  

OF BIJ 
ADJE PINXTEREN TASVELD 14, 
5502DD VELDHOVEN 
0402531613. 
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Gehoord…..hoe ouwer…hoe gekker ! 

Als op donderdagmorgen de boulers aan het 
koffie drinken zijn komt een van de bewoonsters 
van huize Sele binnen met een vrolijke “goede 
morgen allemaal”. Terwijl zij de boulers passeert 
krijgt ze een compliment dat ze er zo verzorgd 
uitziet. Nou is haar reactie: “Gij magt er ook zijn! 
Trouwens mag ik wat vragen?” 
“Ja natuurlijk!”. “Hedde gij nog 'n vrouw?”.  
Het antwoord is een duidelijk, “ ja”. 
“Non de ju des jammer!!!”. 

Ook heb ik nog een leuke spreuk gehoord vanmiddag. 

“Van een schouderklopje is nog nooit iemand geblesseerd” 
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Wist u dat….. 

• We voor de mensen die nog geen lid zijn van de lotto een
inschrijfformulier achter in het boekje geplaatst hebben zodat
u zo snel mogelijk mee kunt spelen! Heeft u het hele jaar
geen prijs dan krijgt u op het einde van het jaar een doosje
bonbons.

• Het voor ons makkelijk is, als u zelf geen email-adres heeft,
dat wij dan misschien gebruik kunnen maken van het email-
adres van een van uw kinderen zodat wij altijd dringende
informatie door kunnen geven.

• Op 14 maart een themamiddag gehouden wordt met als
onderwerp “het levenseinde”

• Op 21 maart de jaarvergadering gehouden wordt . Noteer
deze datum vast in uw agenda.

• Op 12 april de fietsgroep weer start met zijn wekelijkse rit

• U nog tot 25 maart in de gelegenheid bent om u aan te
melden voor de Johannes Passion op 18 april in Bladel.
Tel. 06 51096063 of tel. 040-2531613.

• Er zich een aantal mensen hebben aangemeld die als
aanspreekpunt willen dienen bij de verschillende activiteiten,
zoals bij de vrijdagspelletjes-middag, zodat nieuwkomers zich
thuis kunnen voelen.

• Dat er in de “Seniorenwijzer”(het blaadje dat de Seniorenraad
heeft samengesteld) adressen en telefoonnummers staan
over allerlei onderwerpen o.a., belasting en administratieve
hulp, dementie, financiële ondersteuning, klushulp enz.

• We 11 maart gaan beginnen met de aanleg van de jeu de
boule banen

Ziekenbezoek 

Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan 
kunt u contact opnemen met Tonny.  
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed wordt 
namens ons allen. 
Tonny Schouteten tel: 2534786  
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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 
zaterdagavond of zondagmorgen 
controleren twee personen, Geert en Henk via internet, Google, 
YouTube, welk getal als zesde is getrokken. Dat getal krijgt de 
prijs. 
Let op!!! De laatste zaterdag van de maand zijn er twee 
trekkingen achter elkaar! Het winnende getal is dan het zesde 
getal van de eerste trekking. 

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_______________________  E-mailadres: 

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 ____---____2019   Handtekening voor akkoord 
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Aanmelding: dagreis Ridderkerk en Rotterdam 

Vertrekdatum: 04-04-2019, 08.15 uur
Bestemming: Ridderkerk/Rotterdam 
Aanmelden voor: 27 maart 

KBO lidnummer: 35500 …………..  en  35500 ……..…………. 

Naam 1:………………………………………………………………. 

E-mailadres:…………………………………………………………. 

Naam 2:………………………………………………………………. 

E-mailadres:................................................................................ 

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 € 61,-- .pp*     introducé  €65,-- pp * 

Let op! leden hebben voorrang! 

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  _ _  / _ _ 2019 
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Inschrijfformulier Stadswandeling Eindhoven 8 mei 

KBO lidnummer: 35500 ………  en  35500 ..………… 

Naam 1:……………………………………………………………… 

E-mailadres:………………………………………………………… 

Naam 2:……………………………………………………………… 

E-mailadres:............................................................................... 

Introducé……………………………………………………………. 

Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig het 
bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende  
bankrekening nummer. (kosten € 6,- inclusief koffie) 
Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding 
Maximum aantal deelnemers 20 personen  

Handtekening voor akkoord  __________________  

Datum  _ _  / _ _ 2019 

KONINGSDAGVIERING  
25 APRIL 14.00 uur in ’t Patronaat 

KBO Lidnummer: 3550  -  -  - -  en  3550  - -  -  

Naam 1……………………………………………… 

Naam 2:…………………………………………… 

Datum: -  - / -  - / 2019 
Opgeven vóór 11 april in de brievenbus bij de kerk of bij 
Jos van Delft, of via e-mail: josvandelft@onsbrabantnet.nl 



                                   Begunstigers 
 
Café Lukken    Autobedrijf Sanders 
Café de Kleine Man   Autobedrijf van de Heuvel 
Café ’t Stuupke   Gemo Garagebedrijf 
Café-zaal St. Joris   Lemmens Motoren 
      

   
Autohandel Scheffers.nl 

Bakkerij Moeskops 
Cafetaria Zilst 

Cor Vorstenbosch Zuivelhandel 
 De Malle Goedzak 

De Spar Supermarkt 
De Waterslaper slaapkamerspeciaalzaak 

 De Wit verzekering 
De Wok Chinees Oriëntaals restaurant 

Eethuis Zeelst 
 Glance & Vision buitenreclame 

HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 

Manders Tegelwerken 
Restaurant Jan’s Polder 

Tat2Tal tattoo 
Tielemans Banden 

Tuincentrum Groenrijk 
Restaurant Amigo BBQ 

Zilster Pub 



© 2019 KBO Afdeling Zeelst 




