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Kopij inleveren vóór 1 november 
Als u te laat bent , dan is de 
redactie………. 
 



 
 
 
 
 
Voorwoord van het bestuur. 

Er  zijn een aantal positieve ontwikkelingen in onze 
vereniging: 

 Er hebben zich enkele leden aangemeld om de reizen te 
organiseren, voor de meerdaagse reis en voor de 
dagtochten. Bovendien heeft Henk zich bereid verklaard 
ook weer mee te willen organiseren en uitvoeren.  

 De fietsers zijn per 14 oktober gestopt. Uit die groep is het 
idee ontstaan om op vrijdagmiddag toch nog iets te 
organiseren. Men komt om ca. 13.30 uur samen in de 
Willibrordzaal in de kerk. Van daaruit gaan ze (afhankelijk 
van het weer) wandelen, kaarten of andere spelletjes 
doen. Dit is toegankelijk voor iedereen. Er wordt een 
kleine vergoeding betaald voor de koffie. Als dit 
experiment aanslaat dan kunnen we dat mogelijk 
uitbouwen naar andere dagen. Een mooi initiatief. 

 We hebben ook enkele mensen bereid gevonden voor de 
jubileumcommissie  2013. 

 Nu zoeken we nog enkele mensen die de themadagen 
e.d. mee willen organiseren. 

 Het bestuur heeft ook nog versterking nodig. 
 

Voor 22 december en 5 januari staan er weer naast de “normale” 
ook “extra” activiteiten op het programma.  
Zie de activiteitenkalender verderop in dit boekje. 
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond 2012 
toe. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Egelmeers, voorzitter. 

 



    Kerstviering 

Donderdag 22 december 2011  
 
 

 
 
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit deel te nemen aan 
deze viering. 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

 Heilige mis om 11.00 uur in onze kerk, opgedragen door 
pastoor Wim Jenniskens met begeleiding van het 
 Selster dameskoor. 

 Vervolgens opent het Patronaat na afloop van de 
eucharistieviering haar deuren.. 

 Koffietafel. 

 Muzikale verzorging door het duo Bagatelle  
uit Den Dungen vanaf 14.00 uur. 

 Inbegrepen: 2 consumpties en iets warms.. 

 De bijdrage: € 7,50 

 Deelname: opgave uiterlijk woensdag 14 december via 
bijgaande inschrijfformulier achter in dit boekje. 

 Einde van deze dag is voorzien om ong. 17.00 uur. 
 
Wij hopen velen van jullie welkom te 
mogen heten. Tot 22 december ! 
 

Het bestuur.  
    

 



Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 januari 2012 is er weer 
een Senioren Expo in “Koningshof ” te Veldhoven. 
Op vertoon van het KBO-pasje krijgen alle KBO-leden een 
korting van € 2,- op de entreeprijs van € 8,-. 
 
Op het KBO-Brabant- ontmoetingsplein kunnen bezoekers 
terecht met vragen over uiteenlopende zaken zoals: 
cultuur, educatie, kadervorming, belangenbehartiging en 
ouderenadvisering. Ook is het de ontmoetingsplek bij uitstek om 
andere leden te ontmoeten en informatie uit te wisselen. 
 Informatie: Busvervoer naar Koningshof : Lijn 15 
                                                Halte:  Bossebaan ( City-centrum )  

                                            
  
 
 

Advertentie Gemo garagebedrijf 
(Ruud, jij hebt deze advertentie al van 
ons gekregen!) 
 
 
 
 

Mogelijkheden Collectieve Zorgpolis KBO-Brabant. 
 



Wilt u van ziektekostenverzekering veranderen ? 
 
Afhankelijk van uw huidige polis bij bijvoorbeeld CZ of VGZ 
kunnen de leden van KBO-Brabant voor hun zorgverzekering 
2012 kiezen uit diverse mogelijkheden met een aantrekkelijke 
korting. 
 
Belangrijk 
Voor de IAK-polissen  geldt dat alle leden van KBO-Brabant altijd 
worden geaccepteerd. Voor de basisverzekeringen is dat 
vanzelfsprekend, maar in dit geval geldt het ook voor de 
aanvullende verzekeringen. 
Alleen bij het aanvragen van de meest uitgebreide 
tandartsverzekering dient de aanvrager aan te tonen dat hij of zij 
het afgelopen jaar ook al beschikte over een tandartsverzekering 
 
Nog vragen? 
Neem dan contact op met de vrijwillige verzekeringsadviseur van 
KBO-Brabant, de heer Aad Overvliet.  
U kunt hem bereiken op nummer 06–11959857 of  
e-mail hem op amov@planet.nl.  
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met IAK 
Verzekeringen, de heer Marc Roedts.te bereiken op 
nummer 040–2611610   of e-mail: marc.roedts@iak.nl. 
Voor algemene vragen:  Jan Egelmeers     040-2535613 
 

de belasting-invulhulpen  die werkzaam zijn voor de 
Afdeling Zeelst: 

 
Dhr.  J. Egelmeers  Gareel  1  5502 SB  Veldhoven   tel. 2535613 
 
Dhr.  J. Sloot           Ekster 3   5508 KJ   Veldhoven   tel. 2545663 
 

 
 

 
In memoriam 

mailto:amov@planet.nl
mailto:marc.roedts@iak.nl


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

 
Wim van der Vleuten  weduwnaar van Til v.d. Vleuten- van Wijk 
 

 
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 

 

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. 

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


 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. 

 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! 

 
Middaguitstapje naar Baetsen 

Donderdag 6 oktober 
De K.B.O. gaat vandaag op excursie naar Baetsen, het 
recyclingbedrijf in Son. 
Er was grote belangstelling voor, want wat wil je??? 
Het is een bedrijf van een “Zilster mens”!! 

tel:2534786


Bovendien hebben we er allemaal mee te maken: het ophalen 
van huisvuil. (Dat huisvuil wordt in Moerdijk verbrand.) 
 
Toen we in Son aankwamen, werden we in twee groepen 
verdeeld. Eén groep ging naar binnen. Zij kregen onder het 
genot van een kop koffie en een lekker stuk vlaai uitleg over het 
bedrijf d.m.v. dia’s.  
De andere groep kreeg een oranje hesje aan. We moesten 
achter de gele strepen lopen want er is veel verkeer op het  
terrein. We moeten natuurlijk wèl gezien worden! 

Een gids leidde ons rond. Het terrein is maar liefst 9 ha. groot! 
Helemaal voorzien van buizen: op twee meter hoogte stroomt het 
water daar doorheen. 
De brandweer komt ook regelmatig oefenen. 
Als de wagens het terrein afrijden, dan worden de banden 
afgesproeid zodat er geen stof op de openbare weg wordt 
verspreid. 
Baetsen heeft zo’n 100 voertuigen en 247 personeelsleden. 
De wagens kunnen op het terrein zèlf worden bijgetankt. 
 
Men verwerkt hier hout, grof huisafval en bouw- en slooppuin. 
In hun bedrijf in Limburg recyclen ze harde kunststof.  
Bijv. hard kinderspeelgoed, tuinmeubels, bloempotten etc. 
 
We gingen eerst naar het sloopafval. Daar staan de Poolse 



arbeiders aan de lopende band met een mondkapje op. Ze 
hebben een verstelbaar vloerbankje en een warmterooster aan 
hun voeten. 
 
Hier wordt alles gescheiden: plastic apart, hout, steen, ijzer.... 
Als de bakken vol zijn, dan worden ze automatisch omgekiept 
Zo gaat het ook bij het hout.  
De spijkers worden er automatisch uitgehaald. 
Het hout wordt verwerkt tot kleine splinters en daar wordt 
spaanplaat van gemaakt. 
Het puin wordt in kleine stukjes verwerkt tot materiaal dat 
gebruikt wordt bij de aanleg van nieuwe wegen. 
Aan de buitenkant van de hal is een grote sproei-installatie  voor 
het stof. 
 
Na de rondleiding gingen we naar binnen. 
Thieu kwam ons allemaal even de hand drukken. 
Een zekere Toon en Thieu begonnen spontaan het “Zilster 
volkslied” te zingen. 
Toen de koffie bruin was, kregen wij in een ander zaaltje óók 
koffie met vlaai en daar kregen wij ook de dia’s te zien. 
Na afloop kregen we een memobloc en een blocnote mee. Daar 
stond uiteraard het nieuwe logo op! 
 
Toen was het tijd om met de bus naar Casteren te rijden. In de 
“Kruidenlucht” wachtte ons een overheerlijk diner! 
Allemaal 1 of 1½ kilo zwaarder, gingen we voldaan naar huis. 
Veel mensen vinden zo’n halve dag toch óók héél erg gezellig!! 
“Tot weerrus” !     
                               
 Mien van Grinsven. 
 
  Jarig in december  
 
Mevr.   M.C. Arons 
Mevr.   R. Boeyen -Verhoeven 
Mevr.   A. Burgers-Geeven 



Mevr.  P.J.A.M.de Veer-van Venrooy 
Dhr.     J.C. van Delft 
Mevr.   G.M. Derks-Camps   
Mevr.  C van Eijsden-Schoonderwoerd 
Mevr.   M. Faasen 
Mevr.   C. van Gestel 
Mevr.   T. van Helmont 
Mevr.   A. van Hilten- Willemse 
Dhr.     W.J. Hölscher 
Mevr.   P.J. van Kemenade 
Mevr.  T.H. Klomp-Lamers 
Dhr.  G.M.S. Klomp 
Mevr.    M.C. van Lieshout- Hoeks 
Dhr.  B. Litjens 
Dhr.  L.J.Loijen 
Mevr.    H.C.C. van Nostrum- Coppelmans 
Dhr.       C.C. van de Pas 
Dhr.  L.A. Peperkamp 
Mevr.    J.M. Scheepers- van Beers 
Mevr.     E. Slits 
Mevr  Th.C. van Stiphout- Kivits 
Mevr.     M.J. Stolwijk-Houx 
Mevr.  A. Strijbos-v.d.Langenberg 
Mevr.   H.Swinkels 
Mevr.  C.H.M.Tops 
Mevr.   D.W.Th.Tournier-Boogers 
Dhr.   A.Verleg 
Mevr.  N.Verwimp-Kreuger 
Mevr.   M.J.Wispelweij-van Rijckevorsel 

 

Jarig in januari 
 
Dhr.   J.van Asperen 
Dhr.  W.Bakermans 
Mevr.   A.W.Beckers-Jansen 



Dhr.  P.A.J.M.Berkvens 
Dhr.  M.J.van den Broek 
Mevr.  M.A.G.M. Cremers-de Vries 
Dhr.  C.G.J.Dresen 
Mevr.  W.Egelmeers-Lebbink 
Mevr.  A.Feyen 
Mevr.  B.J.M. van Gemert-van Rooy 
Dhr.  J.J.Geven 
Mevr.  A.J. de Greef 
Mevr.   C.M. de Groot-Vermeulen 
Dhr.  J.B.Howes 
Mevr.  J.P.A.Howes-v.d. Broek 
Mevr.  A.P.M.Jansen 
Mevr.   J.A.Keijsers-Baken 
Mevr.  J. M.Kerkhofs 
Mevr.  H.T.M.Kox-Menting 
Mevr.  G.van Krochten-Wijnands 
Dhr.  A.van de Nieuwenhuizen 
Dhr.  G.J.Nijhof 
Mevr.  P.Oerlemans-van Keulen 
Dhr.  A.C.Prins 
Mevr.  M.Raymakers 
Mevr.  H.de Roo-Tutelaars 
Mevr.  C.S.Scheffers-Senders 
Dhr.  N.G.J. Schouteten 
Dhr.  J.G.P. Sloot 
Mevr.  A.Sneijders- Roosen 
Mevr.  W.M.van de Staay-Spijkers 
Dhr.  J.N. van den Tillaar 
Dhr.  P.J. de Veer     
Dhr.  G.M.Verberne      
Dhr.  H.C. van de Voorde 

Zelfstandig en vitaal wonen in 
nieuwbouwappartementen Parklaan.  

 
Zorg en welzijn op maat 



 
Aan de Parklaan worden per 1 november a.s. 67 
nieuwbouwappartementen opgeleverd. Deze 
zorgappartementen zijn geschikt voor senioren vanaf 55 jaar 
die zelfstandig en vitaal willen wonen in een parkachtige 
omgeving in Veldhoven. Senioren met een zorg-, of 
huisvestingsindicatie of een fysieke beperking genieten 
voorrang. Heeft u behoefte aan zorg? Of hulp bij het 
huishouden? Dat kan, de RSZK biedt u deze diensten aan.  
 
Zorg en diensten binnen handbereik 
Wilt u zelfstandig wonen maar heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij 
het huishouden of steunkousen aantrekken? Of bij uw 
persoonlijke verzorging? Dan is wonen in één van deze 
appartementen ideaal. 
In het atrium bevindt zich een gezellig restaurant en bruin café. 
Maar ook een kapsalon, wintertuin en internetcafé. Ook worden 
er welzijns- en ontspanningsactiviteiten aangeboden.  
Daarnaast is er de praktijk van RSZK KempenVitaal gevestigd 
met fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.  
 
Indeling appartementen 
De zorgappartementen zijn gelegen in RSZK Merefelt en zijn via 
één van de drie liften of het trappenhuis bereikbaar. De gesloten 
galerij, waaraan de voordeur grenst, brengt u naar het 
appartement. Deze is tevens gelijkvloers en dus geschikt voor 
rolstoelgebruikers. 
De netto woonoppervlakte is ca 70 m2. Vanuit de gang komt u in 
de ruime woonkamer met open keuken. Naast een ruime 
slaapkamer biedt het appartement een hobby- of logeerkamer. 
De slaapkamer heeft een directe doorgang naar een volledig 
uitgeruste badkamer met inloopdouche. In de inpandige berging 
bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine en droger.  
Elk appartement is bovendien voorzien van een videofoon met 
beeld- en spraak/luisterverbinding. Zo kan men zien en horen wie 
er op de begane grond aanbelt. De galerij is voorzien van een 
stallingruimte met oplaadpunt voor een scootmobiel. 



 
Huurprijs 
De huurprijs bedraagt € 627,52 per maand. Huurtoeslag is 
mogelijk.  
 
Meer informatie of aanmelden 
Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen 
met Woningstichting de Kempen, de heer Ton Smeets te 
bereiken op tel. (0497) 33 19 84 of via dienstverlening@rszk.nl 
Neem ook eens een kijkje op www.wsdekempen.nl    
 
 

 
 

Brief Seniorenraad Veldhoven 
Susidiebeleid voor ouderenorganisaties. 

Tot nu toe hebben alle Veldhovense afdelingen van 
ouderenorganisaties  gemeentesubsidie ontvangen.                    
In totaal kregen ze samen  € 9000 voor al hun leden en € 48.000 
voor de zaalhuur per jaar. 

http://www.wsdekempen.nl/


Voor de activiteiten van de KBO’s en PVGE  zijn wij aangewezen 
op zalen in de wijk. Meestal maar een zaal per wijk ! 
De activiteiten  van de gemeente zijn WMO (Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning) gerelateerde activiteiten: 
bewegen voor ouderen, ontmoeten in de wijk en 
eenzaamheidsbestrijding. 
De nieuwe subsidieregeling, die vanaf 2013 ingaat, is dan een 
basisbedrag per lid. Deze regeling lijkt niet veel af te wijken van 
de huidige subsidieregeling, omdat uitgegaan wordt van 
hetzelfde totaalbedrag per jaar gedeeld door het aantal leden 
van de ouderenbonden.Dit is echter maar schijn. Wij hebben 
géén invloed op de hoogte van de zaalhuren. Die moeten 
gewoon betaald worden.  
De gemeente wil dat wij maatschappelijk gaan ondernemen. Die 
mogelijkheden zijn voor ons niet weggelegd. Wij zijn 
wijkgebonden met onze activiteiten en er is geen concurrerende 
zaalruimte beschikbaar. Immers de commerciële zaalverhuurders 
willen ons niet hebben omdat wij te weinig verteren als ouderen. 
De Seniorenraad Veldhoven heeft een ronde gemaakt langs alle 
fracties van politieke partijen in Veldhoven. We hebben onze 
situatie uitgelegd. Er leek draagvlak en begrip te zijn voor ons 
standpunt. Ook is er in de commissievergadering gesproken door 
onze voorzitter, de heer Wim de Jonge. Ook hebben we  een 
gesprek gehad  met de verantwoordelijke  wethouder Caroline 
van der Weijden. Dit alles mocht niet baten. De subsidieregeling 
is door de gemeenteraad goedgekeurd. Bovendien zijn de 
(kwetsbare) ouderen ingedeeld in de hoogste categorie wat 
bezuinigingen betreft. Dit betekent, als deze regeling 
daadwerkelijk zo wordt doorgevoerd, dat er vanaf 2013 bij de 
ouderenbonden minder geld beschikbaar komt voor de 
zaalgebonden activiteiten .De ouderen zullen dan een hogere 
bijdrage moeten leveren voor die activiteiten. Als dat voor veel 
ouderen niet haalbaar is, dan zullen we als bonden veel 
activiteiten moeten laten vallen. Door de bezuinigingen op allerlei 
gebied en door hogere bijdrage (b.v. voor zorgkosten)  zullen  de 
leefomstandigheden van veel ouderen nadelig beïnvloed worden. 
Dit mag toch niet gebeuren!  



Dat er bezuinigd moet worden daarvan zijn wij overtuigd, maar 
dat ouderen onevenredig hard aangepakt worden is niet reëel. 
Bovendien bestaat er bij het college van B&W en leden van de 
gemeenteraad, ondanks onze uitleg nog steeds het idee, dat alle 
senioren draagkrachtig zijn, in grote huizen, wonen en een paar 
keer per jaar op vakantie gaan. Wij weten dat dit niet waar is. Wij 
zullen dit verkeerd beeld ook steeds blijven bestrijden. Help ons 
daarbij en protesteer bij uw politieke partij ! 
           Seniorenraad Veldhoven, vertegenwoordigers voor alle 
           ouderen in Veldhoven,             Jan Egelmeers , secretaris 

 
 
 
 
 
Advertentie Zorgcentrum Merefelt  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingekomen post ! 
 
Van Sjef Hermsen kregen we het 
volgende email-bericht: 
 



Beste mensen, 
Hoe was de reis naar de geschiedenis van een oorspronkelijk 
Zeelster bedrijf ? Was alles goed verlopen ?Het was maar een 
korte rit naar ”Baetsen recycling Son”. In gedachten was ik er bij. 
Ik heb daar nu wel tijd voor. Ik ben nu bijna uitgerevalideerd. Het 
is nog niet duidelijk of en wanneer ik naar Dommelhoef 
Eindhoven kan. 
Ik doe iedereen heel veel groeten en zeg op z’n brabants: 
“Houdoe en bedankt”. 
Groeten Sjef Hermsen. 
 
(Mailadres is bekend bij de redactie) 
 
 
 
 
 

Advertentie Versantvoort b.v. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUIS 

 

 



 
Pakjesavond met een mand vol pakjes, voor iedereen, behalve voor 
mijn man, hij kreeg helemaal niets !! 
Door een domme fout van de pieten was er iets verkeerd 

  gegaan met het "briefjes trekken", en werden er 
  twee briefjes  "mama" en geen enkel briefje  "papa" gemaakt en dat          
ontdekte men pas op pakjesavond. 
 Mama kreeg het ene pakje na het andere en papa he-le-maal niets!! 
 Want ook een extra bestelling voor papa van "zìjn lieve Sint" was  
verlaat en zou pas met Kerst komen. 
 Er werd hartelijk om gelachen, de pieten hadden wel de goeie 
uitgekozen, want mijn man vond al dat Sinterklaasgedoe van rijmen en 
surprises maken  maar niks. 
Toch was hij blij verrast toen onze dochter hem daags daarna kwam 
troosten met een prachtig boeket roosjes en we waren helemaal 
overgelukkig toen ze vertelde dat het geen gewone roosjes waren, maar 
BABY-roosjes!! 
Na bijna 5 jaar verlangen was ze eindelijk in verwachting !! 
Daar kon geen pakje of surprise tegenop!! 
Het werd een onvergetelijke Sinterklaas !  
De a.s. moeder kreeg van mijn jongste zusje een lieve grijze 
knuffelmuis, de a.s. oma komt n.l. uit een grote familie uit  Maarheeze en 
dat zijn daar  "MUUZENVANGERS"! 
Een grijze muis.....maar deze grijze muis is al ruim 5 jaar 
lang het trouwe vriendje van Charlotte. 
Hij was haar troost en toeverlaat bij vreugde en 
verdriet, want ALTIJD  was MUIS aanwezig. 
Zo'n muis is onbetaalbaar !! 
 
  Jeanne Kerkhofs-van Himbergen 
 
 

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

 

 do 12 jan.     Oude Garage  Peter Zuidlaan 4 

 di 14 febr   De Wok  Heuvel 15 

 do 15 maart  De Kers  Oude Kerkstr.11 



 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                          

Fietstochten ?....even wachten tot 
volgend jaar!!!!  

 
De “grijze KBO-wolk” maakte op  



14 oktober de laatste fietstocht van 
 dit jaar.Wekelijks fietsten er zo’n 22 personen mee. Onder 
leiding van Jan en Henk hebben we veel mooie routes gereden 
en veel mooie terrasjes gezien. Bovendien zorgden zij ervoor dat 
wij veilig de weg konden oversteken.Daarom hebben we Jan en 
Henk tijdens het afscheidsetentje bij “Hof van Holland” heel 
hartelijk bedankt.  
 
Als er mensen zijn die denken:”Volgens mij zijn ze daar nog niet 
geweest”, laat het ons dan weten.  
We gaan graag in april 2012 verder. 
We hoeven niet zo lang te wachten om bij elkaar te komen. 
 
We hebben afgesproken dat we iedere vrijdag tussen half twee 
en  twee uur in de Willibrordzaal in de kerk samen komen. 
We kunnen dan kaarten of een 
spelletje doen … Misschien wilt u wel 
gaan handwerken….ook goed!  
Als het mooi weer is kunnen we 
natuurlijk ook gaan wandelen. 
Vandaag (28 okt.) is het goed weer en 
daarom zijn we nog met elf mensen 
even gaan fietsen. Vier personen 
bleven in de zaal en hebben daar gekaart. 
Als je interesse  is gewekt…kom dan gerust kijken en doe mee ! 
Breng je buurvrouw of buurman mee.Hij of zij hoeft geen lid te 
zijn van de KBO !!! 
Niks moet….alles mag !!!! 
 

Tot ziens, 
Mien van Grinsven.  
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Optiek Verhoeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iets belangrijks om over na te denken!! 

 
Stel dat de situatie zich voordoet dat de 
langstlevende ouder dement wordt of niet 



meer handelingsbekwaam is. Dat is natuurlijk een situatie waar 
men nu nog liever niet aan denkt. Toch is het noodzaak dat er op 
tijd iets beschreven wordt 
 i.v.m. eigen huis /appartement en/of andere eigendommen. 
 
U kunt bij de notaris terecht voor een algemene volmacht of 
voor een levenstestament (dit is uitgebreider dan de algemene 
volmacht en regelt tevens de tekeningsbevoegdheid b.v. bij 
ziekenhuisopname). 
U kunt ook via de kantonrechter  iemand aanwijzen als 
bewindvoerder. 
 
Dit alles is belangrijk want…. 
Stelt u zich voor: 
Als het huis uw eigendom is en u wordt in een verpleeghuis 
opgenomen, dan staat het huis onbewoond.  
Uw kinderen zijn dan niet gemachtigd om uw huis eventueel te 
verkopen. 
Dat kan wel als u bovenstaande regelingen hebt getroffen. 
 
Een meedenkend KBO lid. 
 

 
Herinnert u zich nog de bijgevoegde folder over de 
dienstverlening KBO Brabant ?  
Heeft u er al iets mee gedaan ?  
Wij hopen u uw folder aan familie en vrienden heeft laten 
zien en dat wij die binnenkort als nieuw KBO-lid mogen 
begroeten. 
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De Sitter 
 
 
tandprothese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRAMISU  

500g mascarpone * 3 eidooiers * 160g suiker * boudoirs * 
amaretto * koffie *cacaopoeder  

Klop de eiwitten stijf. Meng de 
mascarpone met de eidooiers en de 

suiker. Schep hier het eiwit onder. Leg in 



een schotel eerst in koffie geweekte lange vingers. 
Besprenkel ze met amaretto en dek af met mascarpone, leg 
een tweede laag boudoirs en tenslotte terug mascarpone. 

Afwerken met cacaopoeder. 

U kunt van papier wat kerststerren knippen. Deze op de 
tiramisu leggen en met een zeefje cacaopoeder eroverheen 

strooien! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Advertentie J.van Beers 
 
 
 
 
 

 
 

Activiteitenkalender 2012 K.B.O. Zeelst. 
            Wanneer            Wat 
Donderdag            5 januari     Nieuwjaarsreceptie 

di-za               10-15 januari     Seniorenbeurs 

Donderdag           9 februari     ½  dagreis 

Donderdag           15 maart     Jaarvergadering 

Donderdag           22 maart     Maatschappelijk thema 

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: Kerst 24/12- 8/1: Voorjaar 18-26/2: Mei 28/4-6/5: 

Zomer 30/6-19/8:  
                       Herfst 13-21/10: Kerst 22/12-6/1. 
 

Uitnodiging 
Waarvoor: Nieuwjaarsreceptie 

Waar: het Patronaat 
Wanneer: donderdag 5 januari 

Tijd: 14.00- 17.00 uur 
Allen van harte welkom namens bestuur KBO Zeelst. 

 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 

Volg de aankondigingen in de Rustverstoorder 
 

    
 
 

Modeatelier Van Uden 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Makelaardij van de Schans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Attentie 

           deelnemers !!! 
           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.                        

Van de redactie 
 

Wij wensen jullie een kerst vol vrede 
en een jaar zonder verdriet of tegenslag. 

Mogen de dagen,weken, maanden 
gevuld zijn met liefde en een lach. 

Dat vrede jullie deel mag zijn, 
voorspoed, liefde, harmonie…. 



Mogen uren, dagen, maanden, 
worden tot een symfonie. 

 
 



 

Kleurplaat voor de (klein)kinderen. 



Een kind 
 

In een kind echoot het verleden, 

neuriet de toekomst en schatert het heden. 

In een kind groet ons hartelijk 

een warme wereld van licht en vrede. 

 

In een kind blijkt het diepste 

spreekt het liefste wat in mensen leeft. 

In een kind huist het volle leven 

tikt de hemel de aarde zachtjes aan. 

 

In een kind:één en al vertrouwen 

en geheel op trouw aangewezen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



De historie van de kerststal: 
De stal van Bethlehem werd in 1223 voor de eerste keer opgesteld 
door Franciscus van Assisi. Koning Honorius stond hem toe Jezus' 

geboorte uit te beelden met behulp van personen die het 
kerstverhaal uitbeeldden. In een bos in Italië bij Greccio werd de 

stal gebouwd. Maria, Jozef, de herders en het kindje Jezus 
moesten het verhaal uitbeelden. Ook werden de os, de ezel en 

schaapjes er bij gezet. Franciscus droeg zelf, als diaken, de mis op 
bij de stal. De gelovigen konden nu, net als de herders in 

Bethlehem, de kribbe bezoeken. Ook de talrijke kerstspelen, die het 
kerstevangelie uitbeelden, ontstonden in deze tijd. Al gauw stonden 

er kribben in vele kerken en kloosters, later ook in scholen en 
huiskamers. 

 
 

 
Verslag van de lezing op 3 november in het Patronaat 
 
Ongeveer 35 mensen toonden hun belangstelling voor de 
themamiddag verzorgd door de fa. de Boer. 
De lezing ging over de ouderwordende mens. Hoe blijven we fit ? 
Hierbij zijn belangrijk: voeding, beweging en voldoende nachtrust.De 
mens heeft ong. 8 uur slaap nodig. 
Wat komt een gezonde nachtrust ten goede ? 
Onder andere: regelmaat, ventilatie in de slaapkamer, en na 20.00 uur 
beter geen koffie drinken, ook geen alcohol, maar een “slaapmutsje” is 
prima. 
Bovendien is het  van groot belang om vooral op gezonde materialen 
te slapen. De fa. de Boer toonde matrassen, merinowollen boven- en 
onderdekens, matrasdekjes,ook merinowollen kussens die steun 
bieden aan hoofd en nek. 
.  
Na de lezing kregen we de kans om de materialen te voelen.  
Uiteraard was er de mogelijkheid om het een en ander te bestellen. 
Hier werd best goed gebruik van gemaakt ! 
In de hal  werd een “winkeltje” ingericht waar kleine dingen gekocht 
konden worden (kussentjes,zadelhoesjes,enz.) 
Bij het afscheid kregen we ook nog een cadeautje. 
Bij voldoende belangstelling gaan we in het volgende boekje hier 
dieper op in. 



 
Deelnameformulier voor Kerstviering 

donderdag 22 december 2011 

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

Introducé: 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefoon: 
 

 

E mail adres: 
 

 

Bijzonderheden: 
 

 

Dieet: zo ja welk 
 
 

 

Bijdrage: € 7,50 

 
Aanmelden via deze strook voor 14 december 2011 in te 
leveren bij:  
Geert Coppelmans,  Hoogepat 31. 
Henk Willems            St.Severinuslaan 31 
Bijdrage te voldoen voor 14 december  2011  
op rekening 153659238 van 
KBO Zeelst onder vermelding van: Kerstviering. 
of contant  bij aanmelding. 
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