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Kopij inleveren vóór 8 maart 

Als u te laat bent , dan is de redactie… 
 

Voorwoord van het bestuur.  
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Allereerst willen wij  jullie, als bestuur, een gezond en actief 
2012 toewensen. 
De feestdagen zijn weer achter de rug en de dagen zijn aan het 
lengen. Reden genoeg om met de lente in aantocht weer actief 
te worden.  
De nieuwe activiteit ( vrijdagmiddag-inloop in Willibrordzaal van 
de kerk) is een succes gebleken. Er wordt volop gekaart, maar 
voor andere activiteiten zouden zich nog wat meer mensen 
kunnen melden. Er is ook o.a. een sjoelbak ter beschikking 
gesteld. 
Als bestuur hebben wij in 2012 een aantal extra activiteiten 
gepland, die alleen maar kunnen slagen als onze  leden actief 
deelnemen.  
Naast de normale vaste activiteiten staan weer extra activiteiten 
op het programma zoals: 9 februari reis naar Meerseldreef 
(België).Op 15 maart Jaarvergadering en 22 maart themamiddag 
over overlijden en/of notaris. Zie activiteitenkalender verderop in 
dit boekje. 
Wij ontmoeten jullie gaarne terug bij een van bovengenoemde 
activiteiten. 
Het is belangrijk dat we voldoende vrijwilligers hebben om de 
activiteiten uit te voeren. Als jullie enkele uren per maand vrij 
hebben meld je dan aan bij een van de bestuursleden.  
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 

 
 
 
 
Namens het bestuur 
Jan Egelmeers, voorzitter. 
 

 
 

 
 
 

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
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Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 

 
jaarvergadering op donderdag 15 maart 2012, 

14.00 uur in het Patronaat. 

 

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

17 maart 2011. 

 Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, 
uitgave juni/juli 2011. 

5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2012. 

 De commissie 2011 bestaat uit de dames Boumans en 
Louwers. Aftredend en reglementair niet herkiesbaar is 
mevrouw Boumans. 

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

9. Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en herkiesbaar zijn: 
o Geert Coppelmans, penningmeester. 
o Mien van Grinsven, lid en vice-voorzitter en  
o Henk Willems, lid.  

 Het bestuur heeft geen kandidaatstelling voor deze 
vacatures ontvangen en stelt, zonder 
tegenkandidatuur, de vergadering voor tot 
herbenoeming over te gaan. 
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 Artikel 12 van het Reglement stelt leden in de 
gelegenheid zich kandidaat te (laten) stellen. 
De kandidaatstelling geschiedt schriftelijk, gesteund 
door tenminste vijf leden en vergezeld van een 
schriftelijke bereidverklaring. Deze dient  uiterlijk tien 
dagen voor de vergadering,dus op  5 maart 2012, in 
ons bezit te zijn..  

10. Vooruitblik 2012.   
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
Om aan de wens van vele leden tegemoet te komen zal minder 
tijd en aandacht besteed worden aan de formaliteiten en wordt 
de vergadering op hoofdlijnen gepresenteerd, zodat meer tijd 
resteert voor gezelligheid onder elkaar en een voordracht.   
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat 
ons weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons daarin.  
 
Met vriendelijke groeten,                   Het bestuur 
 
 
 

Activiteitenkalender 2012 
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K.B.O. Zeelst. 
            Wanneer            Wat 
Donderdag           9 februari     ½  dagreis Meerseldreef 

Donderdag           15 maart     Jaarvergadering 

Donderdag           22 maart     Notaris (zie voorwoord) 

Vrijdag                  23 maart     Koersbal toernooi 

Donderdag           19 april     Voorjaarsreis 

Donderdag           26 april     Koninginnedag 

Dinsdag                22 mei    Themamiddag voorjaar  

Donderdag           21 juni     Muziek/Voordracht  

Donderdag           19 juli     Zomerexcursie 

 ??                       augustus     Culturele dag 

ma-vr 3- 7            september     Meerdaagse reis 

Donderdag          18 oktober     Najaarsexcursie 

Donderdag          ?? oktober     Themamiddag najaar  

Donderdag         22 november     Spellendag met lunch 

Donderdag         20 december     Kerstviering 

 
Carnaval: 19 februari Pasen: 8 april Hemelvaart: 17 mei 

Pinksteren: 27 mei 
Vakantie:: Voorjaar 18-26/2: Mei 28/4-6/5: Zomer 30/6-19/8:  

                       Herfst 13-21/10: Kerst 22/12-6/1. 
 
 

Themamiddag donderdag 22 maart a.s. 
Op donderdag 22 maart 2012 om 14.00 uur organiseren wij een 
themamiddag voor u. Enkele actuele onderwerpen zoals erfrecht, 
personenrecht en het onderwerp wilsbeschikking zullen we aan 
de orde stellen. 
We hebben  notaris van Kruijsdijk  gevraagd om hierover uitleg te 
geven en vragen te beantwoorden.  
U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur in het Patronaat. 

  Op het eerste gezicht. 
 

Met ons, Senioren, is niets aan de hand  
Wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand, 
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Al hebben we spijkers in heupen en knieën 
En krijgen wij last van teveel calorieën, 
Van zenuwen, reuma,spierpijn en jicht…. 
Wij zijn nog fantastisch… zo op het eerste gezicht. 
 
Het lopen met steunzolen valt echt wel mee 
En met ons gebit zijn we allen tevree. 
Wij willen nog veel; dat willen we weten 
Maar wat we NU willen…dat zijn we 
vergeten… 
Al groeien we krom, naar de aarde gericht 
We zijn nog fantastisch… zo op het eerste gezicht. 

 
De jeugdige liefde was mooi en 
apart, 
Nu dragen we pacemakers onder 
ons hart. 
We denken met weemoed aan 
vroegere jaren… 
De tijd dat wij vurige minnaars 
waren! 
Nu voelen we scheuten in elk 
gewricht. 
We zijn nog fantastisch… zo op het 

   eerste gezicht. 
 
Wij ouderen worden wat langzaam en traag 
En slikken nu pillen voor darm en maag. 
We kruipen ‘s avonds doodmoe in ons bedje 
En nemen voor het slapen een zenuwtabletje. 
Al valt voor bejaarden het leven niet licht 
We zijn nog fantastisch… zo op het eerste gezicht. 
 
De adem wordt korter,de kelen te droog 
De pols is te snel en de bloeddruk te hoog.    
De jaren gaan tellen, maar we willen niet zeuren 
ondanks de rampen die met ons gebeuren. 
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We hebben teveel of te weinig gewicht, 
We blijven toch fantastisch… zo op het eerste gezicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al geven de zintuigen ons 
kommer en kwel, 
Met bril en gehoorapparaat gaat 
het nog wel. 
Al brengt ons ouderdom kleine 
verdrietjes 
Spontaan zingen wij nog steeds onze liedjes 
En hopen dat u zegt na dit laatste gedicht: 
Wij zijn toch fantastisch … 
ZO OP HET EERSTE 
GEZICHT ! 
 
 

Ingezonden door:  
Jos van Delft 

 
 
 
 

 
 

Vaste activiteiten: 
 

 Kaarten op maandagmiddag in huize Sele onder leiding 
van Bets Verberne en Greet Henselmans.  
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 Kienen op woensdag- en vrijdagmiddag onder leiding van 
Laura van Baren in huize Sele. 

 Koersbal op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in 
het patronaat onder leiding van Hendrik, Gerard en Jan. 
Wij zoeken weer nieuwe leden!  

 Wandelen elke dinsdag van 14.00 u tot 16.00 u. U kunt 
gewoon aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De wandeling gaat door Zeelst. Vertrek vanaf het 
Patronaat. Ook mensen die moeilijk ter been zijn (rollator) 
kunnen gewoon aansluiten. Na afloop koffie, maar dat is 
wel voor eigen rekening. 

 Fietsen op vrijdagmiddag vanaf 15 april tot half oktober 
onder leiding van Jan en Henk. Vertrek om half 2 vanaf de 
H.Willibrorduskerk. 

 In de wintermaanden gezellig  samenzijn in de 
Willibrordzaal (zie pag.21) 

 
 
Als er KBO leden  in uw omgeving ziek zijn 
dan kunt u contact opnemen met 
Philomena. 
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
  
Phil Nas   Tel: 2341127  
Tonny Schouteten tel:2534786 bezoekt de 
zieken in het ziekenhuis 
 
Wij  doen dat vol overgave, 

“Zo’n bezoekje geeft ons echt een goed gevoel!” 
        

Naastenliefde  voelt  gezond! 

Wist u dat !!! 
 
 Er iedere vrijdagmiddag een inloopmiddag is in de 

Willibrordzaal van onze kerk ? Het is een heel groot 
 succes ! Iedereen is welkom, niet alleen de leden van de 

tel:2534786
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K.B.O. De mensen kunnen kaarten of sjoelen etc. Tot onze 
verbazing zien we nog niemand die komt handwerken.  
U ziet het wel…alles is mogelijk. Uiteraard kunt u ook, tegen 
een kleine vergoeding, een kopje koffie komen drinken en 
gezellig kletsen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Mevr. Leen van Doren tijdens de kerstviering een lang 
kerstgedicht heeft opgezegd. Ongelooflijk dat iemand zo’n 
lang gedicht zo maar uit de mouw kan schudden. 
Onze complimenten !! 

 Ria Emonds,de oud-huishoudster  van Pastoor Frans de Kort 
op 70-jarige leeftijd is overleden ? 
Zij was eigenlijk dé gastvrouw van de parochie H.Willibrordus.  
Ze was voor iedereen heel gastvrij. Moge zij rusten in vrede ! 

 
Dringende vraag van Jan Egelmeers:”Ik zoek versterking 
bij mijn taak als belastinghulp!!!! Wie helpt mij hierbij ??”  

 

 
de belasting-invulhulp  die werkzaam is voor de 

Afdeling Zeelst: 
 

Dhr.  J. Egelmeers  Gareel  1  5502 SB  Veldhoven   tel. 2535613 
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Kerstviering 
 
Op 22 december hebben we samen het Kerstfeest gevierd. Het 
begon om 11 uur met een heilige mis in de Willibrorduskerk.  
Pastor Jenniskens zorgde ervoor dat er weer een fijne sfeer was 
in de kerk.Ofschoon er geen dirigent was zong het Selster 
dameskoor toch de sterren van de hemel. 
Toen we dachten dat de mis was afgelopen, kwam pastor 
Jenniskens nog met een “uitsmijter”: 
Een korte overweging  over het nadenken over God.Deze 
overweging sprak mij persoonlijk erg aan.   
Het  verhaal ging als volgt: 
 
Toen hij nog een kind was, zeiden de mensen uit zijn omgeving: 
“Hij is nog te klein om aan God te denken!” 
 
Toen hij 18 geworden was en een meisje had leren kennen, 
zeiden ze:“Hij is veel te verliefd om aan God te denken.” 
 
Hij werd ouder, trouwde en kreeg door hard te werken een goede 
baan; Hij was altijd bezig met zijn zaken en soms met zijn gezin. 
Hij vond dat hij het te druk had om aan God te denken. 
 
In het bejaardenhuis werd hij ziek en was te moe om aan God te 
denken                       Op zijn graf staat nu: 
                TE  LAAT  OM  AAN  GOD  TE  DENKEN ! 

 
Na de kerstviering in de kerk gingen we 
naar “het Patronaat”. Daar werden we 
ontvangen met een heerlijke lunch.  
Na de lunch trad het duo Bagatelle 
op.Er werd flink gezongen. Ook 
mevr.Leen van Doren droeg een lang 
gedicht voor , helemaal uit het hoofd. 
Het geheel was erg sfeervol !  
 
Phil Nas 
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Jarig in februari 
 
Mevr A.W.M. Baetsen- de Haas 
Dhr. W. Bataille 
Mevr. B. Beerens 
Mevr. H.H. Bijnen-Drees 
Mevr. E.M. van Boekel-v.d. Berk 
Mevr. J. Borgers-Kapiteins 
Mevr. E.M.C. van den Broek 
Mevr. L.M. van Deursen                   
Dhr. F. van Diessen 
Mevr. H.C. van Doren-Jansen 
Mevr. A.M. Dresen-Pennings 
Dhr. W.J.J. van Eeten  
Mevr. J.H.M.E. van Eeten-Vlemmix 
Mevr. P.l.M. Favié-Frenken 
Mevr. E. van der Graaf-Bernecker 
Mevr. W.M.C. Haerkens-van Boekel 
Mevr. H. van Heiningen 
Mevr. H.M.W. van Hoek-Martens 
Dhr. P.C.M. Hoskens 
Mevr. J.E.J. Jacobs-Berkers 
Mevr. M.J.A. Kerkhofs-Coppelmans 
Mevr. H.P.M. Kox-v. Lierop 
Mevr. A.M.W.C. van Leeuwen-Louwers 
Mevr. M.F. Litjens-Poelmann 
Mevr. M.E. Nellen-v.d. Rijdt 
Dhr. H. Oerlemans 
Mevr. M.G.H.M. van de Pas-v.d. Eijnde 
Dhr. J.A. Renders 
Mevr. M.C.C. Rojas-Wouters 
Mevr. A.F. van Rooij-v. Leeuwen 
Dhr. J. Spiljard 
Dhr. P. Theunisse 
Mevr. J.M.A. Tops-Baetsen 
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Dhr. H.W.M. Tops 
Mevr. D.W.M. Verberne-van Rooy 
Dhr. L. van de Vondervoort 
Mevr. N. van der Zande-Senders 

 

    Jarig in Maart 
 
Mevr. A.J. Aben-Minheer 
Mevr. W. van Acht-Preusting 
Mevr. C.A.M.J. Bartels-van Vlokhoven 
Dhr. J. van Beers 
Mevr. G. Bijnen-v. Assen 
Dhr. J.W.C. Bijnen 
Mevr. P.S. Boogers-Kox 
Dhr. J.J. van den Bosch 
Mevr. H.C. Bressers-v.d. Ven 
Mevr. J. Buurman-v. Halen 
Mevr. H.G.E.A. Doomen-v.d. Spijker 
Dhr. J. Egelmeers 
Mevr. W.H.J. van Grinsven-v. Happen 
Dhr. P.F.G. de Groot 
Dhr. P. de Groot 
Mevr. A.C.J. Hermans-v.d. Bosch 
Mevr. H. van Hoessel-Hessels 
Mevr. J.M.T. van Hooff-v.d. Wildenberg 
Dhr.  M.H.P. Hoogers 
Mevr. Hoornweg-Boender 
Dhr.   J.G.Keeris 
Mevr. H.W.M.Keijsers—Sneijers 
Dhr. P. van Knegsel 
Dhr. J.G. Kroese 
Mevr. A.F.M.Leenheers-Kivits 
Mevr. M.N. Louwers  
Mevr. W.A.M.Lucassen-Sleegers 
Dhr. F. Rojas 
Mevr. A. Sanders-Louwers 
Dhr. M.W.J. Schellens 
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Mevr.  H.A.C.H. Schouteten-Packbeers 
Mevr. J.R. Steijntjes 
Mevr.  W.B.M. Verbaandert-Boogers 
Mevr. G.A.A. Verhagen-Geevers 
Dhr. A.A.J. van de Voort 
Mevr.  J. Wijers-Eickmans 
Dhr. A.Wijffelaars 
 
 
Jarig op 4 februari……Corry Coolegem !!! 
Hartelijk gefeliciteerd ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Huldiging Cisca 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het etentje voor de bezorgers van de “Rustverstoorder” 
en “Ons” en de losse blaadjes werd Cisca Sanders terecht in het 
zonnetje gezet. Jarenlang heeft zij zich ingezet voor de K.B.O. 
Helaas werd het voor haar steeds moeilijker en daarom heeft ze 
nu afscheid genomen. 
Jan Egelmeers heeft lovende woorden gesproken en als blijk van 
waardering kreeg ze naast de bloemen ook het `Boeltje`. 

Kring K.B.O. Veldhoven organiseert 
Groot Koersbaltoernooi vrijdag 23 maart 2012 

in “de Ligt” 
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Dit jaarlijkse koersbaltoernooi wordt georganiseerd door 
de winnaars van 2011: 
afd. Heikant /Kelen.  
 
                 Dagindeling:   
 
10.00 u.   ontvangst met koffie of thee 
10.30 u.   aanvang wedstrijden 
12.30 u    lunch 
16.00 u    prijsuitreiking 
 
 
 
Voor dit toernooi mogen per afdeling max. 10 teams van 2 
spelers inschrijven. Elke afdeling benoemt een leider die zorgt 
voor aanmelding d.m.v. lijst met namen van deelnemende teams 
van 2 spelers. De leider zorgt ook voor de afdracht van de kosten 
van deelname aan de organisatie. De kosten zijn € 8,25 per 
deelnemer. Hiervan wordt € 5,50 door de deelnemer zelf betaald 
en € 2,75 door de afdeling.Er wordt op 4 matten gespeeld voor 
de wisselbeker. De afdeling van de winnaar van de wisselbeker 
organiseert in 2013 het toernooi. We wenden deelnemers en 
publiek een heel fijne en sportieve middag toe. 
Tot ziens op 23 maart 2012 in “de Ligt” 
 
De organisatie 
 
 

Vermijd misverstanden of ruim ze uit de 
weg! 
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In memoriam 
 
 

Piet van Hooff –       echtgenoot van J. v.d.Wildenberg  
Hein Verbaandert -  echtgenoot van MienBoogers 
Nella Smits –            weduwe van Hendrik Smits 
Jan Eliëns –              echtgenoot van H. van der Velden 
 

 
Namens het bestuur willen wij ons medeleven betuigen aan de 
naaste familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking 
van dit verlies. 
Bestuur en leden van KBO Zeelst. 
 
 

 
  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij    De Horizon Uitvaartverzorging 
 
 
                Dinie Toonders – Verberne 
                                         
              Uitvaartcentrum De Horizon  
     Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
       Te                        Tel. 040 254 95 96 /06 53 25 81 41 
 

                                           www.dehorizon-uitvaartverzo 
                               info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl 
 

Samen uit  eten in het nieuwe jaar !!! 
kosten: € 14,- p.p. 

 

 di 14 febr   De Wok  Heuvel 15 

 do 15 maart  De Kers  Oude Kerkstr.11 

http://www.dehorizon-uitvaartverzo/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl


18 
 

 di  17 apr.          Crème de la crème  Meiveld 162 

 do 17 mei  Hof van Holland Kapelstr Zuid  5 
Drankjes en andere gerechten komen voor eigen rekening. 

 
       We beginnen altijd om 17.30 uur. 
Tijdig opgeven bij:   Mien van Grinsven 
      Bij verhindering even bellen:  tel: 2547136 
“Samen uit eten” is bedoeld voor alle ouderen en 
alleenstaanden van de gemeente Veldhoven. 

In de maand december is er géén “samen uit eten”.  
 

Keuringsartsen voor uw rijbewijs 
Rijbewijskeuringen voor KBO leden(70-plussers)  voor € 25,00. 
De artsen doen dit alleen op vertoon van uw KBO-ledenpas !! 
Nuenen:  Dhr. Aarts; tel. 2838260 
Dommelen:  Dhr. Bertens; tel. 2016493 
Veldhoven:  Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452. 
Zij is te bereiken tussen19.00 en 20.00 u   
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven        10% 
Fixet Prinsen Veldhoven         5% 
Sportschool Cardo      10% 
Strick Optiek       15% 
Braderie Heesakkers, Kapelstraat-Zuid    10% 
Tuincentrum Veldhoven          5% 
ConXions  computerondersteuning     5% 
Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)   10% 
Daniëlle’s Kniphuis:   korting op vertoon van uw 65+ pas 
Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat    
Zeelsterstraat   15% op de bruto-prijs                          
 

Dagtocht “DAGJE UUT DE OLDE DOOS” 
Donderdag 19 april 

 
Let op !!!Vandaag vertrekken we om 9.00 uur vanaf Huize Sele naar 
Doesburg, waar we ontvangen worden  met koffie en gebak. 
Aansluitend maken  we een rondrit (met gids) naar Hanze-Torenstad 
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Zutphen en omstreken. Er zijn veel mooie plekjes en veel 
bezienswaardigheden te bekijken. Het wordt vast en zeker een 
onvergetelijke tocht ! Na de rondrit gaan we terug naar Doesburg voor 
de lunch. Na de lunch volgt een rondleiding en bezichtiging in het 
Doesburgse Mosterdmuseum. Met natuurlijk een gratis potje 
Doesburgse mosterd !.Er  is ook tijd ingepland om te wandelen of om 
te winkelen in Doesburg. Tot slot volgt,( weer in Doesburg), het diner. 
We zullen rond 19.00 uur huiswaarts keren en hopen zo rond 20.30 uur 
thuis te zijn. 
 
Zin gekregen in deze reis ?  
Het inschrijfformulier staat  achter in dit boekje. Op tijd inleveren ! 
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Hoe bepalen we het winnende getal van  
de lotto ? 

Ons winnende getal is het laatste getal dat 
getrokken wordt. 

 
Verandering: 

De trekking is op zaterdagavond om  22.45 u op SBS 6. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Lotto inschrijfformulier : 

 
Naam:………………………………………………….. 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto. 
Ik kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 
 
 
Ik speel mee met het/de nummer(s) 
 

    

 
Er zijn 52 trekkingen per jaar. 
Ik betaal € 2,- per getal per maand. 
Ik betaal per Rabobank 15.36.59.238 onder vermelding van 
“Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO 
 
De contributie bedraagt                                                                                        
€ 22,50 voor een heel jaar.                                                                                      
RABO-banknummer  15.36.59.238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst                                                                                                                 
G. Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties.   
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Een verhaal voor echte Brabanders…. 
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Die stadse fratsen…. 

‘k willet nie zien ! 

 
Een goede stofzuiger. 

 
Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een 
boerderij. 
Hij klopt aan en de boerin doet open. 
De vertegenwoordiger begint te praten: 
“Dag mevrouw,ik ben vertegenwoordiger van heel goede 
stofzuigers. 
Die zuigen echt  ALLES !!  Alles wordt prima schoon! 
En om het te bewijzen, maak ik uw tapijt even vuil.” 
De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over de 
vloerbedekking en hij zegt:”Met mijn stofzuiger maak ik dat weer 
brandschoon. 
Ik garandeer u : Elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van 
de vloer!” 
 
Zegt de boerin:”Begint dan mor te 
freten, want waai hebbe 
genen elektrik!” 
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Ontstaan en geschiedenis van Carnaval 
 

Waar de betekenis van het woord “carnaval “vandaan komt is 
niet zeker.In de rooms-katholieke kerk wordt er aan vast 
gehouden dat carnaval is afgeleid van “carne (=vlees) levare” dat 
opruimen of wegnemen van het vlees betekent. Dit heeft te 
maken met de vastenperiode die begint na afloop van de drie 
carnavalsdagen. 
Een andere verklaring is dat “carnaval”afstamt van het Romeinse 
“carrus navalis” een verwijzing naar de scheepswagen die in 
optochten voorkwam. Deze optochten waren een vermenging 
van een lentefeest en een offerfeest uit de Romeinse/Germaanse 
riten.De komst van de lente was wel een heidens feestje 
waard.Door de hele geschiedenis van carnaval is er een 
vermenging van religie en heidense gebruiken. 
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Waar is Opa… 

We waren onze Opa kwijt, 

waar zou die man toch zijn. 

Heel de buurt hebben we afgezocht 

gevraagd aan groot en klein. 

 

Maar nergens was die man geweest. 

Niemand had hem gezien. 

Waar hing die sukkelaar toch uit, 

was hij verdwaald misschien? 

 

Om twaalf uur kwam hij achterom 

met een feestmuts op zijn kop 

en aan zijn lopen zo te zien 

had hij er heel wat op. 

 

Hij zong van ´n “bloemetjesgordijn” 

en van een “gouden bal”. 

En weet je waar hij was geweest??? 

´t Bejaardencarnaval. 
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Carnaval is om te zingen 

Om te dansen en te springen 

Gekke kleren. Malle hoedjes 

En wat schmink op onze snoetjes 

Ja, dat is nu carnaval 

Dan doen alle mensen mal ! 
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Inschrijfformulier voor: 
Dagtocht naar Doesburg en Achterhoek  

Donderdag 19 april 2012 

KBO lidnummer(s) 35500.......      
                                  35500....... 

Introducé: 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefoon: 
 

 

E mail adres: 
 

 

Bijzonderheden: 
 

 

Dieet: zo ja welk 
 

 

Rollator: 
 

 

Tel. nr. waarop thuisfront bereikbaar 
: 

 

Prijs bij minimum deelname van 50 personen: leden € 51,00 pp en 
introducé € 56,00 pp. 
Let op! Leden hebben voorrang op introducé’s. 

Let op: geen rolstoelbus! 

 
Aanmelden via dit formulier voor 1 maart  in te leveren bij Geert 
Coppelmans, Hoogepat 31 of bij Mien van Grinsven, Sele 4. 
Betaling gaarne voor 1 maart op rekening 153659238 van 
KBO Zeelst onder vermelding van: Achterhoek 
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