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  Kopij inleveren vóór 2 mei 
                Als u te laat bent , dan is de redactie…… 
 
 
 
 
 



Voorwoord van het bestuur.   
 
Op 17 maart jl. is de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van 
KBO-Zeelst gehouden in het patronaat. We 
hebben toen afscheid genomen van enkele 
bestuursleden: 
Ferd Vervoordeldonk was niet meer 
verkiesbaar, Sjef Hermsen wegens ernstige ziekte en Phil Nas om 
persoonlijke reden.  
Wij hebben hen namens u allen hartelijk dank gezegd voor hun inbreng 
gedurende een aantal jaren voor KBO Zeelst.  
Phil heeft wel te kennen gegeven, dat ze door wil gaan met het 
ziekenbezoek. Gelukkig blijft ze zich samen met Corry Coolegem ook 
inzetten voor de Rustverstoorder. 
Henk Willems wil stoppen als lid van de reiscommissie. Deze taak is 
voorlopig overgenomen door enkele bestuursleden. Hij blijft wel actief 
als bestuurslid en hij blijft  bezorger van de bladen aan de bodes. 
 
Wij zijn  nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, die 
net als de afgetreden bestuursleden een aantal jaren hun inbreng willen 
doen aan de vereniging. 
 
Gelukkig hebben we Remko Bos bereid gevonden om samen met  
Hans van Asperen de culturele commissie te vormen. 
 
De komende tijd staan er weer enkele speciale activiteiten op het 
programma:  

 Voorjaarsreis  op 7 april, helemaal volgeboekt,  

 Koninginnedagviering  op 28 april.   

 Themamiddag op 19 mei, hierover kunt u meer vinden verderop in 
dit boekje. 

In september gaan we dit jaar ook weer een meerdaagse reis 
organiseren. De presentatie heeft plaatsgevonden op de 
jaarvergadering.  
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers,  
 
 
 
 
 



 
 

Onderwerp: uw KBO ledenpas ! 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
Van harte welkom als lid van KBO 
Brabant ! 
In Brabant is één op de vier  
De ontmoeting tussen mensen 
staat centraal. Met genoegen 
bieden wij u onze KBO ledenpas 
aan met uw unieke lidnummer. 
Bewaar deze pas goed want het 
kan zijn dat er bij KBO activiteiten 
naar gevraagd wordt. Uw ledenpas geeft ook toegang tot 
dienstverlening en voordeelregelingen. 
 
Voorallerlei zaken die van belang zijn voor de ledenadministratie kunt u 
zich wenden tot de ledenadministrateur of de secretaris van uw 
Afdeling: 

 Wanneer er op de pas zelf foutieve gegevens staan kunt u bij uw 
Afdeling een nieuwe pas aanvragen. De foutieve levert u dan in.  

 Wanneer u naar een andere Afdeling verhuist kunt u daar een 
nieuwe ledenpas aanvragen. Uw oude ledenpas levert u dan bij 
uw oude Afdeling in. 

 Bij een verhuizing binnen het werkgebied van uw eigen Afdeling 
heeft u géén nieuwe ledenpas nodig, maar vergeet niet uw 
adreswijziging door te geven aan uw Afdeling.    

 Bij onverhoopte beëindiging van uw lidmaatschap, dient u de 
ledenpas eveneens bij uw Afdeling in te leveren. 

 
Het is vanzelfsprekend  dat wij uw privacy respecteren en de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens naleven. Wij dragen er zorg voor dat 
uw persoonsgegevens niet in onbevoegde handen komen.  
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze vereniging. 
 

Met vriendelijke groet, 
Marielle Peters – Sips 

voorzitter KBO Brabant. 



 
 

Nieuws van de redactie! 
 

 Hebt u ook de voorjaarskriebels ? 
We zien weer knoppen aan de 
bomen. Wij denken al een stapje 
verder dan het voorjaar en we 
hebben al vakantieplannen.  
Dat betekent dat wij ook een vakantiepauze in hebben gepland. U 
zult het dan zonder de Rustverstoorder augustus/september 
moeten stellen. 
 

Let op !!! Voor de toekomstige reizen krijgt u te maken 
met een ander inschrijfformulier :  
Omdat er meerdere mensen zijn met dezelfde naam is 
het van belang dat uw lidnummer voortaan vermeld 
wordt op dat nieuwe inschrijfformulier. Verder kunt u 

bijzonderheden aangeven: of u een dieet volgt i.v.m. diabetes, of 
afhankelijk bent van een rollater enz. 
 

 Op 25 februari was er een avond 
voor de vrijwilligers die zich 
inzetten voor het kerkgebeuren. 
We werden met koffie en gebak 
welkom geheten. Vijf mannen uit 
Zeelst speelden nostalgische 
muziek afgewisseld door Grad 
Snelders die Zeelst en zijn 
bewoners op de hak nam. Hij 
schetste in een smeuïge 
conference een beeld van een ouderwetse processie.  Die kwam 
weer tot leven in een nieuwe bezetting. Om een idee te geven, het 
wemelde van heiligen, engeltjes etc. zelfs de maagd Maria liep 
mee( in de persoon van…..?).Het was een bont gezelschap, het 
werkte bij iedereen op de lachspieren.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het was een bijzonder geslaagde avond. Wij vinden het op zijn plaats 

om een complimentje over te brengen naar de organisatoren. 
 

****************** 

Lotgenoten in verdriet 
“Hoe lang is het nu alweer geleden? Een jaar al?” 

Voor de omgeving is het al weer een jaar geleden, maar 
voor degene met verdriet voelt het nog zó vers. 
Het is moeilijk om met al die verwarrende emoties en gevoelens die 
door je heen gaan om te gaan…. terwijl de omgeving zich al weer aan 
het terugtrekken is. Zij weten niet wat het betekent om alleen achter te 
blijven. 

Wat in zo’n moeilijke tijd enorm kan helpen is het contact met 
lotgenoten. Zij weten als geen ander hoe het is om een geliefde te 
verliezen omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt. In een 
lotgenotengroep kan en mag het verhaal weer verteld worden en  kan 
er weer gedeeld worden. Ieder  kan vertellen waar hij of zij tegenaan 
loopt en er wordt ook gesproken over hoe daarmee om te gaan.  
“Nooit gedacht dat ik ooit aan zo’n groep zou deelnemen, maar wat bèn 
ik blij dat ik het gedaan heb!”  
Dit is een  reactie die geregeld gehoord wordt. Dit geeft aan hoe 
belangrijk een lotgenotengroep is. 
 
In Veldhoven start in september weer een nieuwe  
ontmoetingsgroep voor mensen in rouw.  
Wie meer informatie wil kan daarvoor telefonisch contact opnemen met    
Jeanneke de Bot,   tel. 2531476, of   
José Roestenberg, tel. 2547760. 
 
 



Stichting Dodenherdenking nodigt u uit  
                op 4 mei 

 
Speciale aandacht gaat uit naar de 
Veldhovense burgers en militairen die in het 
belang van het Koninkrijk of tijdens 
vredesmissies zijn gevallen. 
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei een 
Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de 
Kleine Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
Herdenkingsbijeenkomst in de Caeciliakerk aan de Dorpstraat en na 
afloop van de Dodenherdenking is er in datzelfde kerkgebouw een 
gratis herdenkingsconcert. 
 

 Herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de 
Caeciliakerk .Na afloop van deze bijeenkomst gaan de 
aanwezigen in optocht, voorafgegaan door Het Veldhovens 
Muziekkorps en de Gildebroeders van het Gilde St.Caecilia naar 
het Klokmonument aan de Kleine Dreef 

 Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00 uur. 
Na het luiden van de klok houden we 2 minuten stilte. Daarna 
speelt het Veldhovens Muziekkorps “het Wilhelmus”en houdt 
burgemeester J.Mikkers een toespraak.Hierna volgt de 
kranslegging. 

 Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk om 21.00 uur. 
Dit gratis toegankelijk Herdenkingsconcert wordt verzorgd door het 
Veldhovens Kamerkoor. Uitgevoerd wordt het Requiem van 
Cherubini 
 

Komt u ook ? 
Op 4mei Dodenherdenking bij het 

Klokmonument! 
 
 

  Zie voor relevante informatie op de website 
   http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl  
 

 
 
 
 
 

http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl/


Herdenkingsgedicht 
 
Weten wij nog waarom we herdenken?            
Of is het een ingeslopen ritueel 
Gewoon maar even twee minuten stil zijn, 
want ach, die oorlogen, het zijn er nog 
teveel…… 
 
    
Niet één oorlog mag vergeten worden 
Geen mens vergeten die het leven liet 
We staan ook vandaag twee minuten stil 
bij de slachtoffers, maar ook vergeten  
wij de nabestaanden niet. 
 
 

 
 
 

BEGRIP… is geen kwestie van leeftijd ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie assurantiekantoor 
 J.van Beers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Modeatelier van Uden (halve pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de Schans makelaardij  
(halve pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koninginnedagviering 28 april aanvang 14.00 uur. 
 
 

 
 

Op 28 april a.s. vieren we traditiegetrouw binnen de KBO Zeelst 
Koninginnedag. Jullie zijn allen uitgenodigd om dit feest onder het genot 
van een hapje en een drankje samen met het bestuur te vieren. Het 
Reusels Muziekske zal de middag opluisteren met gezellige liedjes. We 
beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur. We hopen jullie 
allemaal te zien. 
 
 

Themamiddag 19 mei a.s. om 14.00 uur. 
Wim van Kreij uit St. Oedenrode (Rooi), bekend als schrijver van o.a. 
het boek “Gelukkiger Ouder Worden”, komt op 19 mei a.s. om 14.00 uur 
vertellen over de jaren ‘40-‘50 van de vorige eeuw. Aan de hand van 
dia’s neemt hij ons mee terug  naar onze jeugd. 
Wim is een ervaren en geroutineerd verteller.  Na afloop van de 
presentatie is er nog tijd om na te kletsen dan kunnen wij onze eigen 
herinneringen samen ophalen. Iedereen is welkom ! 
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. 
 
 
 
 
 
 



Sinaasappel-yoghurtbavarois 

Ingrediënten voor 6-8 personen: 

 6 gelatineblaadjes (geweekt in koud water)  
 3 dl yoghurt  
 3 dl slagroom (halfstijf opgeklopt)  
 3 sinaasappels  
 Sap van 1 citroen 
 200 gram suiker  

Voor de garnering: 

 6 eetlepels chocoladesaus (Tova)  
 slagroom  
 plakjes sinaasappel  

Voor de bereiding: 

1. Boen de sinaasappels goed schoon en trek met een citrustrekker 
mooie reepjes van de schil van de sinaasappels. Schil vervolgens 
de beide sinaasappels zodat alleen het vruchtvlees overblijft (geen 
wit meer) en pureer het vruchtvlees.  

2. Roer de yoghurt en de halfstijf geklopte slagroom door elkaar.  
3. Breng de sinaasappelpuree met de suiker en de sinaasappelschil 

van één sinaasappel aan de kook. Laat dit ca. 5 minuten zachtjes 
doorkoken. Los hierin de uitgeknepen gelatineblaadjes op. Doe het 
sap van de citroen erbij. Laat het wat afkoelen en meng het door 
het koude roommengsel. Blijf zachtjes roeren totdat het geheel 
lobbig begint te worden. Nu in een met water bevochtigde kom of 
vorm scheppen en 3 tot 4 uur laten opstijven in de koelkast. Tip: U 
kunt ook de vorm met eiwit insmeren i.p.v.water. 

4. Voor het serveren, de vorm kort in een heetwaterbad dompelen en 
de bavarois voorzichtig op een schaal storten. Serveer met 
chocoladesaus en garneer met de reepjes schil van de 
tweede sinaasappel, schijfjes sinaasappel en slagroom.  

5. Om het opstijven van het bavaroismengsel te 
versnellen, kunt u het mengsel in een bak met koud 
water en ijsklontjes  plaatsen.  

Prettige Paasdagen en smakelijk eten !! 
 

http://www.toetjes-recepten.nl/sinaasappel-yoghurtbavarois/


Dringende oproep van het dameskoor !!!! 
Ons koor bestaat al bijna 30 jaar ! het is een heel 
gezellige club ! 
Bovendien zijn we onmisbaar binnen onze 
parochie. Wij zingen bij de uitvaarten, 
jubileavieringen en u kunt ons regelmatig 
beluisteren in de weekendvieringen. Deze 

oergezellige groep houdt op zijn tijd ook van leuke dingen: uitstapjes, 
excursies of etentjes….maar het belangrijkste is natuurlijk het samen 
zingen. Wij staan graag ten dienste van de parochie. 
 
Maar...... 
Ons koor heeft dringend behoefte aan nieuwe leden.  
 
Vooral sopranen maar ook alten zijn van harte welkom.  
We willen de parochie en de pastor niet teleurstellen vanwege een 
tekort aan leden ! 
Ons koor repeteert elke woensdagmorgen van half tien tot half twaalf. 
Om half elf staat de koffie klaar !  
Je bent van harte welkom om eens vrijblijvend de sfeer in ons koor te 
komen proeven. 
Zangervaring en noten 
kunnen lezen is niet perse 
nodig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

       Het Selster Dameskoor !          
Voor verdere informatie : 
 

voorzitster  Ine v Boekel     Blaarthemseweg 54    5502 JW Veldhoven     

inevanboekel@chello.nl                tel:  2544268 
secretaresse Rina v/d Ven  Kapelstraat Nrd 103   5502 CB  Veldhoven 
noudenrina@online.nl                                                            tel :  2531722 
  
 

mailto:inevanboekel@chello.nl
mailto:noudenrina@online.nl


              Jarig in april 
 
Dhr.     E.   Baarends 
Hr.       J.J.C.       van Baren 
Hr.       P.H.        Coolen 
Mevr.  A.            Daanen-Scheyvens 
Mevr.  A.            van den Dijsel-Hendriks 
Hr.      A.G.        Flos 
Mevr. J.A.C.      van Glabbeek-Aarts 
Mevr. B.C.W.    Hoogers-Renders 
Mevr. A.C.        van Hout-Gijsbers 
Mevr. E.           Kees 
Mevr. M.              van Knegsel-Scheepers 
Mevr. W.          van Laarhoven-Jacobs 
Hr.     G.M.           Lammers 
Hr.      P.C.      Menten 
Hr.      A.               van Mol 
Mevr.  T.               Nijsen-Pennings 
Mevr.  M.C.P.    Ratz-Kunnen 
Hr.      H.J.            van Rens 
Hr.      A.P.C.        Sanders 
Mevr. H.               Sanders-Bierens 
Mevr. D.F.            Sanders-Raymakers 
Mevr. M.B.J.C.    Sandkuijl-Theuws 
Mevr. P.H.            Smits-v.d. Boomen 
Mevr. H.M.           Stikkelbroeck 
Hr.      P.               Strijbos 
Mevr. A.M.H.      Tops-van Os 
Mevr. T.                Versantvoort 
Hr.     W.H.J.        Waterschoot 
Mevr. H.               van Zandvoort 
 
                       Jarig in Mei 
 
Hr.   A.J.M.  van Acken 
Hr.   J.A.M.  van Agt 
Mevr. M.    Baars-Heeren 
Mevr. H.C.M.  Bakermans 
Mevr. H.A.C.M. van Barschot 
Mevr  H.C.M.  van den Berk-van Beuningen 
Hr.   J.B.M.  van den Boom 



Mevr  A.M.U.C. van Brussel-der Kinderen 
Hr.   G.A.C.  Coppelmans 
Mevr. A.J.  Daniëls-Vervest 
Mevr. W.M.  van Duren 
Mevr. C.   van Engelen-Lewis 
Dhr.   B.A.J.  van Glabbeek 
Mevr. W.M.  de Groot-Driessen 
Mevr  H.G.M.  van Herwijnen-van Knegsel 
Mevr  J.P.M.  van den Heuvel 
Mevr  P.   Janssen-van Agt 
Mevr  A.   van de Kerkhof-Huls  
Mevr  P.   van Keulen 
Hr.   P.   van Knegsel 
Hr.   H.C.M.  Kox 
Hr.   W.Th.   Kuster 
Mevr. A.   van Laarhoven 
Dhr.   T.   Laurenssen 
Mevr  M.T.M.  Liebrechts-van Hout 
Hr.   F.G.M.  Lijten 
Dhr.   P.G.  Lucassen  
Mevr  M.J.  van der Mark-Voets 
Mevr. C.M.  van den Mierden- de Lepper 
Mevr  P.T.C.M. Nas 
Mevr  A.W.  van Oorschot-v.d. Graaf 
Hr.   C.L.A.  Oostdijk 
Mevr  C.   Oosterbosch-Wijnands 
Hr.   E.P.  de Roo 
Mevr  Th.M.  Roubos-Hart 
Mevr  H.C.L.  Schijven 
Hr.   H.J.  Schoonen 
Mevr  M.   van Tatenhove-de Poorter 
Hr.   J.M.M.  van Trier 
Mevr. A.T.H.  Verberne 
Hr.   W.   Versantvoort 
Mevr. M.W.  van de Vorst-Sloots 
Hr.   J.   Wijers 
 
 

 
Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zo veel !!!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie hele pagina 
 
Tandprothesepraktijk “de Sitter” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karakteristiek Zeelst. 
 

(Heemkundekring) deel 2 

 
Beeldvormend in het centrum en ook karakteristiek voor Zeelst is o.a. 
de sigarenfabriek uit 1900 tegenover de kerk. Deze fabriek was het 
begin van een rijke tabaksindustrie in Zeelst. 
Ook bepalend zijn de vele café’s in het dorp. 
Een opvallend café is café “de Hoek” dat 
mooi de hoek Kruisstraat-Heuvel vult.  
De karakteristieke Heuvel is een typische 
dorpsstraat waar helaas veel elementen uit 
vroegere tijd zijn verdwenen. 
Maar waar ook enkele waardevolle panden 
bewaard zijn gebleven. 
Zoals het mooie pand Heuvel 48. Gebouwd als fabrikantenwoning 
annex winkel, door de eigenaar van de sigarenfabriek “Karel de Stoute”. 
Richting Kapelstraat zien we de prachtige korenmolen van Zeelst. 
Een overblijfsel van het vroegere agrarische dorpsleven. 
Alles wat van een dorp een dorp maakt, is nog aan gebouwen met hun 
specifieke functies in Zeelst aanwezig. 
Zoals de kerk met zijn imponerende toren, daarbij aansluitend het 
kerkhof en de pastorie. De school en zorgcentrum “Huize Sele ” 
In het centrum staan nog de fabrieken van vroeger.   
De café’s maken van het centrum van Zeelst een levendig geheel. 
En dan niet te vergeten de kiosk die als een deftige dame staat te 
pronken op de Heuvel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 7 april Voorjaarsreis 

Donderdag 28 april Koninginnedag 

Donderdag 19 mei Themadag 

Donderdag 16 juni Bijeenkomst nieuwe leden 

Donderdag 14 juli Zomerexcursie 

 ?? augustus Culturele dag 

 5 t/m 9 september Meerdaagse reis 

Donderdag 6 oktober Najaarsexcursie 

Donderdag 20 oktober Themamiddag 

Donderdag 22 december Kerstviering 

 
 

Vaste activiteiten: 

 Kaarten op maandagmiddag in huize Sele onder leiding van Bets 
Verberne en Greet Henselmans.  

 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.  

 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. 

 
                   
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 
 
 

Aandacht voor zieken is gezond! 

 
 



Uitnodiging Ouderenbeleid in Veldhoven. 
 

Wij nodigen  alle ouderen in Veldoven uit voor een middag die zal gaan 
over het “Ouderenbeleid”. 
Die middag wordt georganiseerd door de SENIORENRAAD Veldhoven 
in samenwerking met de gemeente.( De Seniorenraad is de nieuwe 
naam voor het OVO: Overleg Veldhovense Ouderenorganisaties.) 
Deze Seniorenraad behartigt de belangen van alle Veldhovense 
ouderen. 
 
Het is de bedoeling dat alles wat te maken heeft met ouderenbeleid op 
die middag aan de orde komt. 
Dus waar gaat het over ? 
Misschien heeft u er wel eens iets over gehoord of gelezen, maar is het 
u toch niet helemaal duidelijk. 
 
Op deze middag hoeft u niet alleen maar te luisteren. 
Integendeel : als iets niet duidelijk is kunt u om verheldering vragen en 
in discussiegroepjes kunt u naar voren brengen wat u belangrijk vindt 
voor een goed ouderenbeleid in Veldhoven.!! 
 
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en vinden plaats in : 
De Ligt,       Ligt 157,     Meerveldhoven        op   donderdag    7  april 
De Leus,     Leuskenhei 3,  Heikant        op   vrijdag      8  april 
D’n Bond,   Rapportstr.29, Veldhoven-dorp  op  woensdag    13 april 
t Patronaat,Blaarthemseweg 18, Zeelst     op  donderdag  14 april 
 
De toegang is gratis. 
De organisatoren stellen het zeer op prijs  als u even wilt laten weten op 
welke dag en met hoeveel personen u komt. 
U kunt dit doorgeven op telefoon  2535613  dhr.Egelmeers,  
                                                      2547904  mw. De Neve,   

      2538049  dhr.Smaal 
Mochten er onvoorziene wijzigingen optreden dan zullen die 
gepubliceerd worden in de Ahrenberger, het Veldhovens Weekblad en 
op de volgende websites :  

www.pvge-veldhoven.nl  ,   www.kbo-kringveldhoven.nl  ,  
www.swove.nl 

Wij rekenen op uw komst en veel goede ideeën. 
Het comité. mrt.2011. 

http://www.pvge-veldhoven.nl/
http://www.kbo-kringveldhoven.nl/
http://www.swove.nl/


Seniorenraad Veldhoven 

  Overleg Veldhovense Ouderenorganisaties (OVO) 

wijzigt naam in 

   Seniorenraad Veldhoven 
 
Waarom naamswijziging in Seniorenraad Veldhoven? 
Sinds ongeveer 10 jaar bestaat in Veldhoven het Overleg Veldhovense 
Ouderenorganisaties afgekort het OVO. Dit overleg was sterk 
gekoppeld aan de uitvoering van de gemeentelijke ouderennota. 
 
Wij menen dat een bredere doelstelling gewenst is en willen dat doen 
onder de landelijk meer bekende naam van Seniorenraad Veldhoven. 
 
Aan de Seniorenraad Veldhoven wordt deelgenomen door de 
ouderenorganisaties die in Veldhoven vertegenwoordigd zijn. 
De raad staat ook open voor ongeorganiseerden. 

- K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen, Kring Veldhoven, namens 
de K.B.O.-afdelingen: “Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, ’t Look”; 
“Meerveldhoven - d’ Ekker”; “Heikant/De Kelen”; “Oerle“ en 
“Zeelst”  (2400 leden) 

- PVGE Vereniging van senioren, afdeling Veldhoven e.o.  
(1600 leden) 
 
 
Wat is het doel van de Seniorenraad 
Veldhoven?  
De Seniorenraad Veldhoven stelt zich ten doel om 
de materiële en immateriële belangen van alle 
ouderen in Veldhoven te behartigen.   
 
 

De basis hiervoor wordt gelegd door: 
Een vruchtbare samenwerking tussen de 
ouderenorganisaties onder erkenning van 
elkaars zelfstandigheid en met eerbiediging 
van elkaars beginselen. 

- Het gezamenlijk optreden van de 
ouderenorganisaties ten opzichte van 
gemeente en andere partijen. 

          Belangenbehartiging voor alle senioren in Veldhoven 
 
 
 
 

 Secretariaat:  
Gareel 1, 
 5502 SB  
Veldhoven    
 Tel: 040-
2535613       
  



- Het gezamenlijk uitvoeren van overeengekomen activiteiten ten 
behoeve van de ouderen in Veldhoven.  

 
 
Wie zijn belangrijke partners in deze samenwerking? 
Belangrijke organisaties die medebepalend zijn voor het bereiken van 
de gewenste resultaten van de Seniorenraad Veldhoven zijn: 
de gemeente, de Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE), 
Merefelt, Zuidzorg, Aert-Swaens , Woonbedrijf enz. 
 
Waar is de Seniorenraad Veldhoven mee bezig? 
Voor 2011 heeft de Seniorenraad Veldhoven zich ten doel gesteld: 

 Het adviseren en begeleiden van de uitvoering van een aantal          
actiepunten uit de gemeentelijke   Ouderennota 2008 –2012. 

 Inbreng bij de totstandkoming van ouderennota 2012-2016. . 

 Het adviseren van de gemeente over ouderenbeleid en daarmee 
verbonden onderwerpen. 

 Het kritisch volgen van ontwikkelingen en activiteiten van de vele 
partijen die belangrijk zijn bij de realisatie van een goed 
ouderenbeleid. 

 
Indien u interesse heeft om mee te werken aan de realisatie van betere 
zorg en welzijn voor ouderen in Veldhoven, dan kunt u dit kenbaar  
maken bij het secretariaat van uw ouderenorganisatie of bij de 
Seniorenraad Veldhoven. 

************* 
 

     
Matthäus Passion in de Willibrorduskerk 

op maandag 18 april aanstaande, aanvang 20.00 u 
(kerk open om 19.30 u) 

 

 
Op maandag 18 april a.s.geeft het Kempenkoor een uitvoering van de 
hoogtepunten uit de Matthäus Passion van J.S.Bach. 
 
Kaartjes  kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar bij de kassa van theater  
“de Schalm”. U kunt ze: 
telefonisch bestellen (2533578) tussen 11.00 u en 16.00 u. 
of aan de balie: dagelijks geopend van 10.30 u tot 14.30 u 
of op www.deschalm.com    

http://www.deschalm.com/


Samen uit  eten!!..       kosten: € 14,- p.p. 

 
 do  14 april     “De Kers”   Oude Kerkstraat 11 

 di  17 mei     “Crème de la crème” Meiveld 162  

 do  16 juni     “Hof van Holland” Kapelstraat Zuid 5 
 

 Drankjes en andere gerechten komen daar nog voor eigen rekening bij. 
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. 
 
 

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: 

Spar        gratis thuisbezorging 
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                          
 
 
 
 

 



 

 
Rectificatie: 
 
In het parochieblad stond vermeld dat de solidariteitsmaaltijd en de 
lezing over het project in Bangladesh gehouden wordt op 7 april.  

Dat moet zijn dinsdag 5 april 
Een  bisschop uit Bangladesh Paul Sarkar is op uitnodiging van  
Kerk in Actie een week in Nederland. Hij komt op die dinsdagavond om 
acht uur een lezing houden over het project in noordwest Bangladesh.  
Voorafgaand aan de lezing is er om half zeven een Bengaalse 
maaltijd. Uiteraard kunt u daar aan deelnemen.  
Uitnodigingen liggen achter in de kerk. 
Deelname aan de maaltijd kost € 3,-  
U kunt zich opgeven op het parochiebureau. 
Deelname alleen aan de lezing is gratis. 

Deze bijeenkomst is dus op 
dinsdag 5 april in de zaal van de St.Maartenskerk. 

p.s.  
Wij komen nog enkele mensen tekort die op 14 of 15 april         
vastenzakjes willen rondbrengen en op 18 april de zakjes willen 
ophalen. 
In het centrum van Zeelst komen wij nog mensen te kort. 
Informatie: Corry Coolegem tel: 2531553 
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In memoriam 
 

Het bestuur van KBO Zeelst ontving het bericht 
dat is overleden: 
 

 
Dien Bakermans      echtgenote van Wim Bakermans 
Cor Senders    echtgenoot van Lies Senders - de Laat  
 

 
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. 
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Oplossing kruiswoordpuzzel uit het vorige boekje: 
 

 
                             

   Pasen 

Lagen er bij jou ook eitjes 

zomaar in het malse gras? 

In mijn tuintje lag er eentje 

midden in een grote plas. 

En toen kwam meneertje merel. 

Vrouwtje, riep hij, kom eens zien.                                                                                

Zeg eens, vrouwtje, zeg eens even: 

Is dit ei van jou misschien? 

Het Bruine merelwijfje lachte. 

   Gekke man, je hebt het mis.                                    

Kijk eens goed, dan zie je zeker 

    dat dit ei, een paasei is !  
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Verhuisbericht SWOVE ! 

 
 
In december gaat SWOVE  
(Stichting Welzijn Ouderen 
Veldhoven) verhuizen.  
 
 
Ons adres wordt: 

Burgemeester Van Hoofflaan 70 in Veldhoven.tel: 2540066 
Email: info@swove.nl  
 
In hetzelfde gebouw is Steunpunt Mantelzorg te vinden. 
Tel: 2534230 
Email: steunpuntmantelzorgveldhoven@swove.nl         
 
Ook is er de Vrijwillige Thuiszorg gevestigd. 
Tel: 2011159 

         Email: vtz.veldhoven@swove.nl       
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Inschrijfformulier voor......... 

 

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

Introducé: 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefoon:  

Bijzonderheden: 
 

 

Dieet: zo ja welk 
 

 

Rollator:  

Tel. nr. waarop thuisfront 
bereikbaar: 

 

Indien u afhankelijk bent van een rolstoel, gelieve dan contact op te 
nemen met:                                                 
om uw mogelijkheden tot deelname te bezien. 

 
Aanmelden via deze strook voor  ..........                    
in te leveren bij een van de bestuurders. 
Betaling gaarne voor .......2011 op rekening 153659238 van 
KBO Zeelst onder vermelding van:.......... 
 

 
Vergeet niet uw lidnummer in te vullen! 

 
Dit is een voorbeeld – inschrijfformulier !!!!! 
 
Voor de toekomstige reizen gaan wij zo’n 
formulier voortaan gebruiken. 

 
 
 



 
    Attentie 
deelnemers !!! 
 Hoe bepalen we  

   het winnende  getal van  de  lotto ? 
 

Ons winnende getal is het laatste getal dat getrokken wordt.  
 

De trekking is op zaterdagavond om 19.40 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 rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor eventuele    
giften of  donaties.                        
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