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Kopij inleveren vóór 24 april   
                       (i.v.m.vakantie !!!!!) 

Als u te laat bent , dan is de redactie… 
 

 
Voorwoord van het bestuur. 
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Om persoonlijke redenen heeft Joop Sloot in januari  zijn functie 
als secretaris neergelegd. 
Joop, vanaf deze plaats hartelijk dank voor je inspanningen voor 
KBO-Zeelst namens ons allen. 
 
We zijn blij dat we weer een nieuwe secretaris kunnen 
verwelkomen: Kees van der Aa, uit de St. Jorisstraat . 
Hij zal op de jaarvergadering op 15 maart voorgesteld worden en 
meteen actief worden. Wij heten Kees vanaf deze plaats hartelijk 
welkom en we wensen hem veel succes toe. 
 
Op de jaarvergadering hebben we ook afscheid moeten nemen 
van Henk Willems, die jarenlang reizen voor ons heeft verzorgd. 
Hij heeft het lidmaatschap van het bestuur om persoonlijke reden 
beëindigd. Henk, nogmaals hartelijk dank voor je inzet. Henk blijft 
wel actief binnen KBO Zeelst o.a. als bode en contactpersoon 
voor bodes. 
 
We hebben inmiddels een nieuwe reiscommissie geïnstalleerd: 
Mien van Grinsven  en Gerard van de Ven maken daar deel van 
uit en indien nodig met assistentie van Phil Nas. De resultaten 
hiervan  vind je verder in dit boekje. 
 
Verder is er een jubileumcommissie  voor het 60 jarig bestaan 
in 2013 van start gegaan. Dit zijn Wilma van den Bosch,  
Nic Schouteten, Jos van Delft en ondersteuning  van Phil Nas. 
Namens het bestuur nemen Mien van Grinsven en Jan 
Egelmeers ook deel aan de organisatie.  
Wij wensen onze commissies veel succes toe. 
 
In de komende tijd staan de volgende activiteiten op het 
programma:  

 Voorjaarsreis 19 april naar de Achterhoek (reeds volgeboekt).  

 Donderdag 26 april Koninginnedagviering, 

 8 mei themamiddag in het Patronaat met uitleg van 
functionaris van Merefelt over diverse thema’s  
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( zie artikel verderop in blad). 
 
Het is belangrijk dat we voldoende vrijwilligers hebben om de 
geplande 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, 
 
JanEgelmeers,       
voorzitter. 

 

 
Bedankt Leden. 

 
Velen van u hebben ons gemachtigd om de contributie middels 
automatisch incasso te innen. Onze hartelijke dank voor het 
vertrouwen. 
Omdat wij verplicht zijn, tijdig, gedeeltelijk contributieafdracht te 
doen naar KBO-Brabant hebben wij voor een klein aantal leden 
een herinneringsnota uit moeten schrijven. 
Het zou ons veel  tijd en ongemak besparen wanneer u ons ook 
zou machtigen  om uw contributie in het vervolg af te mogen 
schrijven d.m.v. een automatische incasso. 
Met een telefoontje naar de ledenadministratie of via uw bode 
kan dat geregeld worden. 
Namens Penningmeester en Ledenadministratie,   
Geert Coppelmans en Cees van de Berk, 
                 
Bij voorbaat dank voor u medewerking! 

Vaste activiteiten: 
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 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. 
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 20 april tot half oktober 
onder leiding van Jan en Henk.  
Vertrek om half 2 vanaf de H.Willibrorduskerk. 

 Gezellig  samenzijn in de Willibrordzaal. 
 
 

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! 

 
Ledendag KBO-Brabant 22 mei 2012 in PSV Stadion 

 

tel:2534786
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Op 22 mei a.s. zal KBO-Brabant een ledendag organiseren in het 
PSV stadion. In de volgende ONS vindt u nadere gegevens hoe 
en waar u de gratis toegangskaarten kunt aanvragen. 
Bent u geïnteresseerd, noteer dan alvast deze datum in uw 
agenda. 

 
 

Themamiddag  8 mei  om  14.00 uur 
 
Samen met RSZK ( Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen) 

organiseren wij een informatiemiddag met als thema: 

“Zelfstandig blijven wonen ” 
Voor velen van ons zal dat een wens zijn om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
 
De Stichting RSZK kan zorg op maat bieden op die plek waar dat 
nodig is met een diversiteit aan diensten. 
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst vertellen zij u ook over de 
dienstverlening bij u thuis. 
Onderwerpen die zeker ook aan de orde komen zijn; 
 
Woonsituaties 
Appartement en Aanleunwoning; waarbij zelfstandig wonen 
met zorg op maat en met talrijke voorzieningen mogelijk is. 
Ook zullen financiële aspecten belicht worden. 
 
Na afloop van de presentatie kunnen wij daar samen over 
napraten. 
Wij beginnen om 14.00 uur 
en eindigen 16.30 uur. 
Wij zien u graag in het Patronaat ! 
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Inloop op vrijdagmiddag.  
Iedere vrijdagmiddag rond half twee komen er zo’n 24 tot 26 

vrouwen en mannen naar de Willibrordzaal in de kerk om 

gezellig een potje te rikken of te jokeren. Ze zijn binnen en 

willen geen tijd verliezen: er komt meteen kaartengeld op 

tafel en ze beginnen met 

delen. 

Dan zijn er ook nog mensen 

die graag met de sjoelbak 

spelen… 

Ook daar gaat het om 

punten. Ze maken er een 

echte competitie van. Dan is 

het tijd voor de koffie. Die 

wordt netjes geserveerd met een koekje maar het kaarten en 

sjoelen gaat tussen de bedrijven gewoon door.  

Het is zo half vijf/ kwart voor vijf eer we klaar zijn en weer 

op huis aan gaan. 

Denkt u nu daar wil ik ook 

eens gaan kijken of 

meedoen, welkom hoor. 

Hebt u nog ideeën  voor 

andere activiteiten ( red: 

puzzelen, breien, haken, 

gewoon kletsen….) 

Kom dan onze groep op 

vrijdag versterken ! 

 

     Mien van Grinsven 
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Muziekmiddag 

 
Op 26 april vieren we Koninginnedag  in het Patronaat. 

Ons feest wordt muzikaal opgeluisterd door “Ikken en IJ”. 
Ze noemen zich zelf  “amuseurs”. 

Hun programma bestaat uit bekende , gezellige Nederlandstalige 
liedjes. Het zijn meezingers en luisterliedjes van vroeger en nu. 
Ze praten de liedjes op een humoristische manier aan elkaar. 

 
U wordt ontvangen met koffie en iets lekkers. In de pauze een 

consumptie. 
 
 

 
 

 
 

 

 
                Eén ei is geen ei…. 

Twee ei is een half ei 
Drie ei is een PAASEI !! 
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Samen uit  eten  
 

kosten: € 14,- p.p. 
 

 di  17 apr.          Crème de la crème  Meiveld 162 

 di  15 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                          
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Roodfruitcoupe met witte chocoladeroom 
 

 250 gr .aardbeien in vieren 

 250 gr. frambozen 

 125 gr. bramen 

 150 gr. witte chocolade 

 125 ml. slagroom 

 ½ liter roomyoghurt aardbei 
 

 
Bereidingswijze: 
 
Schep de vruchten voorzichtig in een ruime kom door elkaar. 
Breek in een steelpan de chocolade in stukjes. 
Hang deze steelpan in een pan kokend water en laat de chocola 
al roerend smelten. 
Klop de slagroom in een andere kom stijf. 
Spatel de gesmolten chocolade er voorzichtig door. 
Schaaf met een dunschiller krullen van de rest van de chocolade. 
Verdeel de yoghurt over de 4 coupes en verdeel het fruit hierop. 
Schep de chocoladeroom hierover heen en garneer het geheel 
met chocoladekrullen. 
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Jarig in april 
 
Dhr.     B. 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. E. Kees 
Mevr. M.van Knegsel-Scheepers 
Hr.     G.M. Lammers 
Hr.     J. Leenheers 
Hr.      P.C Menten 
Hr.      A.van Mol 
Mevr.  T.Nijsen-Pennings 
Mevr.  M.C. 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. H.M. Stikkelbroeck 
Hr.      P. Strijbos 
Mevr. A.M.H.Tops-van Os 
Mevr. T. Versantvoort 
Mevr. J.de Waal - van Loon. 
Hr.     W.H.J. Waterschoot 
 
 

Jarig in Mei 
 
Hr. A.J.M .van Acken 
Hr. J.A.M. van Agt 
Mevr. M. Baars-Heeren 
Mevr. H.C.M. Bakermans 
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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. A.C. van Hout-Gijsbers 
Mevr  P. Janssen-van Agt 
Mevr  P. van Keulen 
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. 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 
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 
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Activiteitenkalender 2012 

K.B.O. Zeelst. 
            Wanneer            Wat 

Donderdag           19 april     Voorjaarsreis 

Donderdag           26 april     Koninginnedag 

Dinsdag                8 mei    Themamiddag voorjaar  

Dinsdag                22 mei    Bijeenkomst PSV stadion 

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 

 
 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. 
 

 

 

Attentie Attentie!!! 

In verband met de vakantie in mei hebben wij de 

datum van het inleveren van de kopij moeten wijzigen 

 

Denk eraan: 
vóór 24 april moet de kopij in ons bezit zijn ! 

De volgende Rustverstoorder is voor  

3 maanden:juni,juli,augustus. 
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Meerseldreef 

 

Op donderdag 9 februari maakten we een reisje naar 

Meerseldreef. 

Voor de mensen die dit Mariapark niet kennen: 

Ongeveer 10 km. ten zuiden van Breda, op de grens 

van Nederland en Vlaanderen ( België) ligt het dorpje 

Meersel-Dreef. 

Op 10 km 

 ten zuiden 

van  Op 15 

km  ten 25 

km ten no 

 

 

 

 
Daar staat een klooster van de Kapucijnen. Ik geloof 

dat er nu nog vier(!!) paters zijn. Vroeger was dat wel 

anders! 

Het klooster heeft een enorm kloosterpark. Sinds 

1890 is dat ook voor publiek toegankelijk. 

Toen Pater Jan Baptist naar de missie in Pakistan 

vertrok, beloofde hij een Mariagrot als hij heelhuids 

terug zou mogen keren…. 



16 

 

Zo te zien is dat wel gelukt, want in de kloostertuin 

staat een grote grot en er is een volledige kruisweg 

met 14 staties die eindigen op de Calvarieberg. De 

laatste devotieplaats is ter ere van Pater Pio.  

Zijn beeld is in 1999 geplaatst. 

Als het mooi weer is, dan zijn er Heilige Missen bij 

de Mariagrot. 

Tijdens ons reisje was dat niet het geval…het was zó 

koud, dat we niet konden genieten van een wandeling 

door het park. 

De mensen gingen vlug-vlug een kaarsje opsteken bij 

de Mariagrot en dachten toen alleen maar aan een 

lekker kopje warme koffie of thee. 

Dat kopje koffie kwam er ook en nog wel met een 

warme appelflap……  heerlijk! 

 

Toch was het niet “Meerseldreef” zoals ik het ken… 

In de zomer ga ik vaak met mijn zus fietsen. Zij 

woont in Breda, en ons reisdoel is dan vaak (u raadt 

het al) Meerseldreef! 

We fietsen dan langs het water “de Mark” (= altijd 

druk !) naar de Mariagrot om een kaarsje op te 

steken en om lekker op een terrasje te zitten met 

een hapje en een drankje en een ijsje en om daarna 

even in een overvol souvenirwinkeltje ( vol met 

“kitsch”) wat rond te neuzen…. 
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Ja, echt waar, het is er dan heel erg gezellig! 

Dan is er echt “Leven in de brouwerij van de paters” 

zal ik maar zeggen…. 

 

Terug naar onze koude winterdag: 

Nou ja, de koffie en de appelflap smaakten heel 

goed. We waren weer warm van binnen! 

De chauffeur bracht ons met de bus naar Casteren 

voor het diner. 

We reden de toeristische route (tijd genoeg!) 

We reden door Baarle- Nassau en andere dorpen. 

Zo kwamen we bij de “Kruidenlucht”. 

Iedereen verheugde zich op de maaltijd. 

Ook deze keer: fantastisch gegeten met een zeer 

vriendelijke bediening.  

Volop te eten, en prima verzorgd! 

Rond 21.00 u. waren we terug in Zeelst. 

Meerseldreef is geen oord om op zo’n koude dag te 

bezoeken, maar ik ben blij dat ik het andere gezicht 

van Meerseldreef óók ken! 

Ga er nòg maar eens heen op een mooie dag in de 

lente of in de zomer….dat is genieten! Je bent er snel 

èn je bent er weer even uit! 

 

( Nee, ik werk niet voor een reisbureau!!!!) 

Groeten van Phil 
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Van de redactie……. 
 
Hier zijn we weer!!! 
Deze keer melden we ons vanaf onze nieuwe laptop !! 
Ja, wat is nu een redactie zonder eigen laptop ? 
Bovendien hebben we een eigen emailadres gekregen: 

rustverstoorder@onsmail.nl 

Dus als u post voor ons heeft (en dat vinden wij leuk!) maak dan 
a.u.b. gebruik van bovenstaand emailadres. U vindt het ook aan 
de binnenkant  van de kaft in iedere Rustverstoorder. 
 

 
 

Ergens in een winkel 

daar scharrelt op de grond 

van een etalage 

een piepklein kuiken rond. 

 

      Hij pikt tegen de ruiten 

      en gaat op zoek naar graan 

       hij kijkt verbaasd naar buiten 

       waar heel veel mensen staan. 

 

       Maar als hij 't lege eitje ziet 

       is hij pas écht verrast 

en vraagt zich vol verbazing af: 

         heb ik dáárin gepast ? 
 

mailto:rustverstoorder@onsmail.nl
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In memoriam 
 

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

 

Gerrit - Jan Nijhof         weduwnaar van A. Nijhof-Baeten 

Piet van Knegsel              echtgenoot van H. Dierickx 

Mien van Laarhoven-Jacobs  weduwe van J.van Laarhoven 

Jan Liebregts                 echtgenoot van Maria van Hout 

 
 
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     
 
 
 
 

                  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-uitvaartverzo/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Op weg naar Pasen komen mijn herinneringen 

boven…… 

Eind vorig jaar maakten  we met 23 mensen uit 

Veldhoven onder leiding van 

Pastor Myriam Schoutsen een 

reis naar Israël. We bezochten 

plaatsen die in de bijbel genoemd 

worden. Of alles zo precies 

historisch juist is, is niet 

helemaal duidelijk. Wat wel 

gebruikelijk is  bij de Joden, een 

heilige plaats blijft, ongeacht de 

talloze verwoestingen en 

wederopbouw, altijd een heilige 

plaats. Niet de bouw maar de plaats is authentiek.  

Op  talloze 

plaatsen lazen we 

uit de bijbel de 

stukken waarin 

die plaatsen 

genoemd worden. 

Dat was heel 

indrukwekkend. 

Je kon je 

voorstellen hoe 

de Joden de tocht maakten door de woestijn;  
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hoe David zich verstopte voor koning Saul in een 

heuvelachtig gebied en  hoe Mozes water uit de rots 

kon slaan. 

Misschien waren het  gewone natuurlijke 

verschijnselen  die dan later als wonder werden 

aangemerkt…….maar toch ! 

We bezochten de zaal van het Laatste Avondmaal en 

de originele trap 

die Jezus  

gelopen heeft op 

weg naar het 

huis van Kaifas. 

De weg loopt 

omlaag naar het 

Cedrondal. Aan 

de andere kant 

ligt de Olijfberg. 

Toen we die enkele dagen later afdaalden naar de 

stad Jeruzalem, kwamen we langs de plaatsen waar 

Jezus de laatste zware dagen van zijn leven heeft 

doorgebracht.  

Het verraad van Judas, de ontkenning van Petrus, de 

foltering en miskenning. Het was een echte 

“Kruisweg”. 
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Aan de voet van de Olijfberg ligt de Hof van Olijven, 

de plaats waar volgens 

traditie Jezus gevangen 

genomen werd.  Het is een 

tuin vol oude olijfbomen.    

  

Die kruisweg werd vervolgd 

in de stad Jeruzalem. De 

“via Dolorosa” gaat nu door 

een drukke winkelstraat. 

Midden in die straat kun je 

via een trap naar beneden 

en dan kom je op het eigenlijke straatniveau met nog  

bestrating uit de tweede eeuw. Weg van alle drukte 

kom je in een kapel bij een nonnenklooster. In deze  

kapel hielden we een viering die veel emoties opriep. 

 

De H. Grafkerk was 

erg druk en 

toeristisch. Men zegt 

dat Jezus op die 

plaats begraven is. 

Vroeger lag die kerk 

buiten de stad.  
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Volgens een Anglikaanse  onderzoeker is Jezus 

echter begraven in de rotswand van de Graftuin een 

eind verderop.  

 

In deze paastijd spreken deze beelden voor ons nu 

een duidelijkere taal. Je kunt je er iets bij 

voorstellen. Je kunt bijna voelen hoe Jezus de 

kruisweg is gegaan. 

Dit wilde ik met jullie delen ! 

 

Dit is maar een klein gedeelte van de prachtige reis 

die we gemaakt hebben. 

Corry Coolegem 

 

 

 
 

 

 

Ik geloof in God 

Zoals een blinde gelooft 

in de zon, 

Niet omdat hij ze ziet 

Maar omdat hij ze voelt ! 
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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.   
 



28 

 

 


