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Kopij inleveren vóór 3 januari 
Als u te laat bent , dan is de redactie………. 
 
 

 
 



 
 
 

Voorwoord van het bestuur. 
 

 
Wij kunnen terugzien op een geslaagde bezinningsbijeenkomst met 
pater van Moorsel. Het is de bedoeling om naast ontspanning in de 
nabije toekomst nog wat meer serieuze onderwerpen aan te snijden 
tijdens onze themamiddagen. 
 
U vindt in dit kerstnummer het jaarprogramma voor 2011.  
Er staat dit jaar weer het een en ander te doen. Vandaar een oproep 
aan jullie allemaal. 
 
Wij willen een activiteitencommissie oprichten die graag gebruik wil 
maken van jullie inbreng. Samen met het bestuur kunt u dan de 
activiteiten vorm geven.  
 
Verder vragen we enkele kandidaten voor ons bestuur. In de  
volgende jaarvergadering zal Ferd Vervoordeldonk terugtreden. 
 
Er is reeds meerdere malen gevraagd:” Wanneer komt er weer een 
meerdaagse najaarsreis?” Als er  hiervoor belangstelling is, dan  
kunt u zich bij het bestuur melden. De reiscommissie gaat dan  
op zoek naar een geschikte reis.  
Niet wachten tot half 2011 maar nu reeds opgeven als 
geïnteresseerde. 
 
De kerstbijeenkomst op 17 december nadert snel. Meldt u tijdig aan. 
Wij wensen jullie en ons gezegende kerstdagen en een gezond en 
voorspoedig 2011 toe. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitnodiging Kerstviering op 17 december in het patronaat. 
 
Namens het bestuur nodigen wij al onze leden 
uit, om samen op 17 december het kerstfeest 
te vieren. 
 
We beginnen de dag om 11 uur met een 
H.Mis in onze mooie St. Willibrorduskerk.  
Pastor Wim Jenniskens gaat voor en het 
dameskoor zal zingen. 
 
Na de H.Mis gaan we naar het Patronaat voor 
een heerlijke koffietafel. 
Het Patronaat gaat om12.15 u. open. 
Na de koffie is er tijd voor ontspanning. 
De viering wordt afgesloten met onze traditionele “kerst-loterij”. 
Onze kerstviering zal rond 17.00 u. afgelopen zijn. 
 
Uw eigen bijdrage is € 7,50. U komt toch ook naar deze viering?  
 
 

Op 29 december Kerststallentocht ! 
 

Kerststallentocht door de 
 mooie Kempen 

 Vertrek Huize Sele om 12.30 uur 

 Koffie met gebak in het museum “De 
Acht Zaligheden”. 

 Hier begroeten we de gids die ons 
door de  
“Brabantse Kempen” zal leiden. 

 Om 17.30 uur zijn we weer terug in Eersel. 

 Dan rijden we richting “Kruidenlucht “ waar een heerlijk diner voor 
ons klaar zal staan. 

 Om 20.30 uur zijn we weer terug bij huize Sele. 

 Prijs: De leden betalen €  32,- p.p. 
         Introducé’s                 €  37,- p.p. 

 Inschrijfformulier vindt u achter in dit boekje.    
      
 



Kent u iemand die lid wil worden van onze KBO ?? 
 
U kunt de naam van die persoon / personen aan één van de 
bestuursleden doorgeven. In dat geval zal Mien van Grinsven het 
nieuwe lid zo spoedig mogelijk bezoeken.  
Zij brengt een aanmeldingsformulier mee en samen met haar kan het 
meteen ingevuld worden. Bovendien kan het nieuwe lid vragen stellen.  
Mien zal zeker ook een “Rustverstoorder” en een “Nestor” meebrengen. 
 
Dit aanmeldingsformulier gaat naar Cees van den Berk. Hij beheert de 
ledenadministratie en zal alle gegevens invoeren in ons ledenbestand. 
 
Eenmaal per maand worden de gegevens van de nieuwe leden 
(eventueel met hun e-mail adres) doorgegeven aan onze eigen 
penningmeester en aan de KBO-Brabant. 
 
Ongeveer 14 dagen later ontvangen wij dan de ledenpassen 
van KBO-Brabant. Die pasjes worden vervolgens bij u thuis bezorgd. 
 
Zijn uw gegevens niet juist, neem dan contact op met onze 
ledenadministratie! Dit geldt ook voor de leden die gaan verhuizen. 
 
Wij hopen veel nieuwe leden te mogen verwelkomen! 
         Cees van den Berk  
         Ledenadministratie. 
 
 
 

                   
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! 

Een gezond 2011 toegewenst! 

 
 
 
 



Let op !!!! 
 

Belangrijke  
mededeling van onze penningmeester!! 

 
Informatie over de  

verhoging van de contributie  
 

De contributie is verhoogd naar € 22,50 p.p.  
Deze verhoging is in de ledenvergadering van maart aangekondigd en 
door de leden goedgekeurd. 
 
Wat moet u doen??? 
 
De leden die met een periodieke overschrijving betalen 
of met een “losse” betaalopdracht, moeten het bedrag dus (laten) 
wijzigen in € 22,50 ! 
 
 
De leden die per machtiging betalen (95% van de leden doet dit al)  
hoeven geen verandering aan te brengen. 
De machtiging wordt automatisch aangepast. 
 
Zijn er nog vragen? 
Stel die dan aan onze penningmeester Geert Coppelmans 
Telefoonnummer en adres vindt u aan de binnenkant van kaft (voorin) 
van elke Rustverstoorder. 
 
 

 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.                        

 



Ons jaarprogramma 2010 - 2011 
 

Vrijdag  17 december Kerstviering 

Woensdag 29 december Kerststallentocht 

Donderdag 6 januari Nieuwjaarsreceptie 

Donderdag   17 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 25 maart Koersbaltoernooi 

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 

 

Let op! 
 

Van 11 t/m 16 januari is er weer een Senioren Expo 
in “Koningshof” Veldhoven!! 

 
 

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 half april tot half oktober onder 
leiding van Jan en Henk. Vertrek om 13.30 uur vanaf de  
H. Willibrorduskerk 

 



Wandeling door Zeelst deel 9 (slot) 
 

De villa’s van de familie Bazelmans  
 

Op de Blaarthemseweg bouwde de 
familie Bazelmans hun villa's: links 
het fraaie witte huis uit ongeveer 
1930 van de weduwe Henri 
Bazelmans – Bucas. Later bewoond 
door de familie Koppens.  
 
 
 
      

Uit dezelfde tijd stamt de 
“villa ’t Jekt” (plaatselijk toponiem).  Nu 
is het een rijksmonument. De villa is 
door de zoon Frans Bazelmans 
gebouwd. 
Er tegenover staat/stond de villa van 
Jan Bazelmans, een andere zoon. Het 
pand is nu in gebruik door de 
Severinusstichting. Helaas is het pand 
ernaast, van het hoofd der school  
J. Wilbers, verdwenen. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een mens moet op zijn tijd zijn verhalen even kwijt ……. 

 



 
Kamp Zeelst 
 

Als we de wijk Zeelst-Oost 
doorwandelen, komen we in het 
Borghoutspark uit.  
De huizen zijn nog grotendeels in de 
oorspronkelijke staat, zoals ze door 
de Duitsers in de oorlogsjaren zijn 
gebouwd. Ze dienden als 
onderkomen voor de officieren die op 
vliegveld Welschap waren gelegerd.  
 
Na de oorlog werd het een Engels kamp.De Engelse officieren waren 
toen op hun beurt op Welschap aanwezig. Begin jaren tachtig kwam het 
complex leeg te staan. Veldhovenaren kregen van de gemeente de 

gelegenheid in te schrijven bij de 
verkoop van de kavels. Hier is toen 
goed gebruik van gemaakt. Op deze 
manier is het een mooie woonwijk 
geworden. Het is een van de twee 
nog aanwezige herinneringen uit de 
oorlogsjaren. Het andere is het kanon 
op de brink in Zand Oerle. 
De naam Borghoutspark is ontleend 
aan de familienaam van de 

verzetstrijder Peter Zuid. Zijn werkelijke naam was Johannes Borghouts 
(1910 – 1966) 
Een replica van zijn borstbeeld siert het Borghoutspark. 
 



 Slotboerderij 
 
(Via de Biezenkuilen en de Kruisstraat lopen we terug richting het startpunt van de 
wandeling museum ‘t Oude Slot). 
 

We komen nu aan bij Kruisstraat 47, 
een slotboerderij uit 1847.  
Deze boerderij is een prachtige 
voorbeeld uit vroegere tijden.  
De boerderij werd gebouwd door 
Wilhelmus Keijzers (1779-1862), die 
daarvoor ook eigenaar was van de 
boerderij 't Oude Slot. 
 
Zijn dochter Anna Maria Keijzers trouwt in 1854 met Josephus 
Schutjes. De familie Schutjes zal de boerderij tot in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw gedurende 4 generaties bewonen. 
De wandeling eindigt weer bij museum ’t Oude Slot. 
 
Einde van de groepswandeling door Zeelst. 
Tekst :  Jan Bressers 
Foto’s:  Jos Kastelijns 

 

Met onze dank aan deze beide heren!!! 
 
Voor een beschrijving van de volledige wandeling kunt u terecht op 
‘www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl’. 
Hier staat ook aangegeven dat er een mogelijkheid wordt geboden voor 
een groepswandeling onder leiding van een gids. 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      

Voor de groepswandeling geldt: “Weer of geen weer…..altijd welkom !”    

 
            
               Uitslag woordpuzzel uit het vorige boekje : 
 

1 erf      5 elftal 
2 advies     6 organisatie 
3 inbraak      7 actie   
4 oogst        8 opinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



KBO-reis naar Brussel op 8 juli. 
 
Het beloofde een heel 
warme dag te worden.  
Iedereen was op tijd 
aanwezig bij huize ‘Sele’. 
Gelukkig was er in de bus 
airco. Bovendien zou Henk 
iedereen, die daar 
behoefte aan had,voorzien 
van een fles gekoeld water. 
  
De chauffeuse stelde zich voor als “Marieke”, en we gingen op weg om 
er met z’n allen een gezellige dag van te maken. 
Maar al in de buurt van Eersel, moest de bus aan de kant! Een piepje 
waarschuwde dat er iets niet in orde was en we moesten wachten op 
een andere bus die ons veilig naar Brussel zou brengen. Marieke 
wenste ons nogmaals “Goede reis”; dat zou wel lukken in zo’n vrolijk 
met oranje vlaggetjes versierde bus!  
 
Een gedeelte van de verloren tijd hebben we ingehaald in Turnhout. In 
restaurant ‘De Kroon’ was het gebak wat droog en men was er ook niet 
zo vriendelijk; kwam zeker allemaal door de warmte.…, dus maar snel 
weer op weg, naar Brussel. 
 
We stopten daar voor een reusachtige Basiliek. (in volgorde van grootte 
de vijfde van de wereld, neogotisch, gebouwd in 1871, 5000 pelgrims 
hadden er zicht op het hoofdaltaar!)   
Wij zagen maar een klein stukje ervan: alleen het gedeelte waar een 
restaurant was ingericht en waar onze lunch klaar stond. En over die 
lunch willen we eigenlijk niet meer praten..…., 
hoewel… toen wij in het gebouw van het Europese Parlement waren, 
heeft Marieke gezorgd dat we elders in Brussel nog terecht konden 
voor een drankje en een broodje. 
Geert, onze penningmeester, moest daarvoor wel even extra in de 
buidel tasten! (veel dank van heel de ‘club’). 
 
Maar eerst een rondrit door Brussel. Een dame was onze gids in de 
bus. Zij vertelde over alles wat er te zien was en ook over wat wij niet 
zagen, maar toch geloofden… bijvoorbeeld: 



- dat er 80 metrostations zijn, 
- dat Brussel al vanaf de 17

e
 eeuw een zeehaven heeft en dat               

er in het kanaal een sluis is met een lift (hoogteverschil 75 mtr.!) 
- dat de patroonheilige van de stad St. Michiel is, maar 
 
- dat die concurrentie heeft gekregen van Ste Goedele;  
  (een mooie kathedraal draagt haar naam). 
 Wat we wel zagen:  
- er is een ‘Boven-‘ en een ‘Benedenstad’, 
- er is o.a een modewijk, een ambtenarenwijk en een  
diplomatenwijk; 
- ook een prachtig beursgebouw en een straat voor postzegel- en 
muntenverzamelaars.   
We reden langs het Museum voor Schone Kunsten en we kwamen 
langs het oudste huis van Brussel (1492). 
Er zijn ‘hangende tuinen’ en een ‘botanische’ tuin. In de laatste 
werd voor het eerst ‘brussels lof’ gekweekt; even aan denken 
als we thuis weer witlof eten. 
In de Koningsstraat staan het werkpaleis van de koning, 
(“áls ie werkt”, grapte de gids) en de koninklijke stallen. 
De Europese wijk is duidelijk te herkennen aan de blauwe vlaggen met 
de12 sterren: het Europese symbool voor samenwerking en perfectie. 

 
Het gebouw van het Europese Parlement heeft een indrukwekkende 
entree, waar onze passen en tassen werden gecontroleerd en in de hal 



beneden hangen de vlaggen van alle deelnemende landen op een 
prominente plaats. 
Een Nederlandse ambtenaar heeft ons een uur lang heel duidelijk uitleg 
gegeven over het hoe en waarom van het instituut. 
Het begon allemaal in Straatsburg, in 1957 met 6 landen, de 
‘Gemeenschap voor Kolen en Staal’ en is uitgegroeid tot wat het nu is: 
een organisatie met 736 parlementsleden uit 27 landen. Samen 
vertegenwoordigen zij 500 miljoen burgers. 
Achter de schermen werkt nog een ‘legertje’ aan ambtenaren, 
diplomaten en adviseurs.  
Het was heel interessant. We weten nu: het kost een boel geld, maar ze 
doen goed werk daar in Brussel; alleen al het feit dat Europa al zoveel 
jaren VREDE kent!  
 
We mochten ook een kijkje 
nemen in de grote zaal, waar de 
commissies regelmatig 
vergaderen. Dat gaat allemaal 
heel strak georganiseerd en 
men krijgt een afgemeten 
spreektijd. 
Er zijn per land speciale cabines 
waarin de tolken hun belangrijke 
werk doen, zodat de diverse 
leden elkaar kunnen ‘verstaan’. 
Die spreken namelijk allemaal in 
de eigen landstaal. 
 
Dat het erg warm was, merkten we pas toen we buiten kwamen en door 
het fraaie park naar een plein moesten lopen tot aan ‘de rode luifel’. 
Daar konden we, zoals boven al gemeld, onze honger en dorst lessen 
voor we weer plaats namen in de bus om de thuisreis aan te vangen. 
Wat later dan gepland waren we in Casteren, waar we in ‘De 
Kruidenlucht’ heerlijk en méér dan voldoende konden eten. We werden 
prettig bediend en de KBO-reisleiding bood ons nog een drankje aan 
om de dag helemaal goed te maken.  
Zij kregen een verdiend applaus. 
Marieke bracht ons via en ommetje ‘over de dorpen’ weer netjes bij 
huize ‘Sele’.  
Bedankt allemaal en tot een volgende reis. 
                             Riky. 



KBO-reis op 30 sept. naar Rotterdam. 
 
Een lange rit in een lange bus, want we waren met veel reisgenoten,  
62 in totaal.De voorspelde regen viel gestaag uit een egaal grijze lucht. 
Chauffeur Harrieke, zoals hij 
zich aan ons voorstelde, bracht 
ons vlot naar Rotterdam en met 
een beetje oponthoud, naar de 
plek waar de boot lag 
aangemeerd. 
Daarmee zouden we naar 
Kinderdijk varen, door het oude 
havengebied. 
We zagen scheepswerven, al 
dan niet in gebruik en torenhoge 
gebouwen langs de kade.We voeren onder fraaie bruggen door, zoals 
de Willemsbrug en de moderne Erasmusbrug. 
Jammer dat het uitzicht minimaal was door laaghangende wolken en de 
miezerregen, maar intussen waren we wel allemaal voorzien van koffie 
met appelgebak en slagroom. Mmm….! 
Het bezoek aan Kinderdijk waar we de bekende molens graag 
wilden bewonderen, is een beetje ‘in het water gevallen’. 
Onze eigen paraplu’s gaven nog wat kleur aan de foto’s die men op 
zo’n plek toch hoort te maken. 
Er loopt een fraai wandelpad tussen de molens door, 
maar de meeste van ons hielden 
het snel voor gezien en waren 
weer ruim op tijd terug op de 
boot. Daar stond een 
lunchbuffet klaar en konden we 
kiezen uit verschillende broodjes 
en diverse soorten beleg. 
Intussen zagen we de bewolking 
breken en dat leverde weer 
mooie beelden op: Hollandse 
luchten!   
 
 
Met de bus, onze eigen chauffeur en een Rotterdamse gids, kregen we 
vervolgens een rondrit door de stad. 



Eerst een stukje geschiedenis: 

Dorpen aan de riviertjes de Rotte en de Schie werden in de 
late Middeleeuwen Rotterdam en Schiedam. Rotterdam kreeg 
in 1340 stadsrechten. Het ging aanvankelijk niet zo goed, te oordelen 
naar oude benamingen als ‘Pesthuis’ en ‘Galgenveld’. 
In de 16

e
 en 17

e 
eeuw groeide Rotterdam uit tot een welvarende 

handelsstad, en bracht grote namen voort als Piet Hein, 
Hugo de Groot, Witte de With en niet te vergeten: Erasmus. 

 
 

De Nieuwe Waterweg vormde een verbinding met de Noordzee 
en maakte Rotterdam in de 19

e
 –20

e
 eeuw tot een grote havenstad. Het 

bombardement in Mei 1940 maakte in een kwartier tijd 900 dodelijke 
slachtoffers en 100.000 mensen dakloos. De wederopbouw heeft 
Rotterdam veranderd. Het is nu een “on-Hollandse” stad, met veel 
evenementen. Er komen dan veel toeristen. Soms is er zelfs een tekort 
aan hotels. 

Een multiculturele stad met wel 170 nationaliteiten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De rondreis begon bij de ‘Kop van Zuid’, vroeger de ‘armenwijk’.Nu 
worden belangrijke bedrijven verplaatst naar Zuid.  

Torenhoge gebouwen (o.a. de Maastoren) gingen het beeld 
bepalen.De  ‘blikvanger’ de Erasmusbrug, is 800 mtr. lang. De stad 
heeft wel 100 kerken voor allerlei nationaliteiten en aan de ‘Laan van 
Zuid’ staat, na 8 jaar bouwen, de grootste moskee van Europa. Er zijn 
ook allerlei voorzieningen voor sport in ontwikkeling. (V.I.P-projects).  
We kwamen langs de havens, over de Brienenoordbrug 
(mooi uitzicht over de stad) en langs de Maasboulevard. 

Richting binnenstad zagen we de Laurenskerk (1525) en, 
in aanbouw, een nieuw Erasmus Medisch Centrum. 



De naam van die grote Rotterdamse filosoof wordt wel in ere gehouden: 
een Universiteit en een Hogeschool zijn naar hem genoemd. Een oude 
scheepswerf ‘De Delft’, waar wij wat zouden drinken, was gesloten. 
Een stukje terug dan maar, langs de Maas, door een chique wijk met 
rijke oude panden en scheepvaartskantoren. 
Hier staan ook veel ‘buitenhuizen’ van welgestelde Nederlanders en er 
is een luxe jachthaven (rijksmonument). 
In een ‘Maritiem Cafe’, konden we alsnog onze dorst lessen. 
Dat kostte wat extra tijd, zodat we achter raakten op het schema, maar 
gelukkig was de soep in Casteren nog warm. 

Met een heerlijke royale maaltijd, vlot opgediend en in een 

gezellige sfeer, zoals gewoonlijk in ‘De Kruidenlucht’, hebben 
we weer een mooie dag, ‘op stap met de K.B.O.’, afgesloten. 
Sjef en Henk, aan het weer konden jullie ook niks veranderen en verder 
was het allemaal prima geregeld. 
Ook: ‘petje af ’ voor de chauffeur.  “BEDANKT allemaal”. 
Riky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie assurantiekantoor  
J.van Beers 
 
 
 
 



Heerlijke “Kerstkoffie” 

Ingrediënten voor 4 personen: 

 300 ml volle melk  
 2 kruidnagels  
 1 kaneelstokje  
 125 gram pure chocolade  
 200 ml slagroom  
 8 kopjes sterke koffie (espresso) 
 150 ml baileys (of andere koffielikeur) 
 geraspte chocolade, chocoladevlokken of cacao voor de garnering  

Bereiding: 

1. Verwarm de melk in een steelpannetje maar laat hem net niet 
koken.  

2. Voeg de kruidnagels en het kaneelstokje toe.                              
Laat deze ca. 10 minuten trekken.  

3. Schenk de melk door een zeef en roer er de in stukjes gebroken 
chocolade doorheen totdat deze gesmolten is.  

4. Klop de slagroom stijf.  
5. Zet 4 glazen klaar.  
6. Maak de sterke koffie (of espresso). 
7. Giet in elk glas twee kopjes koffie en 30 ml baileys.  
8. Verdeel vervolgens de chocolademelk over de glazen en schep de 

slagroom er bovenop.  
9. Garneer de glazen met geraspte chocolade, chocoladevlokken of 

cacaopoeder.  

 

Hier zijn wij ook weer….(we kijken terug op het afgelopen jaar) 

 Onder het genot van bovenstaand kopje koffie (wij hebben het al 
getest mmmm!!! heerlijk) willen wij allereerst iedereen                 
fijne feestdagen toewensen !  

 Zoals u in deze “Rustverstoorder” kunt lezen, heeft de fietsclub 
een winterstop. De “kerstkoffie” zorgt echter voor “bandjes”die men 
er pas in de lente weer kan affietsen. 

 Wij zijn erg blij met de reacties die wij het afgelopen jaar hebben 
gekregen. Meestal waren ze positief. 



 Er gaat ook wel eens iets mis. In het vorige boekje had een 
verslag geplaatst moeten worden van de reis naar Brussel, 
gemaakt door Riky van Nostrum. Tot onze spijt waren wij het toen 
vergeten… In dit boekje maken wij het dubbel goed: in deze 
“Rustverstoorder” staan zelfs twee verslagen van haar. 

 Ook ons verhaal over de familie Ebbing tijdens de oorlog zal 
hoogstwaarschijnlijk toch nog een vervolg krijgen. Wij houden u op 
de hoogte. 

 Om jullie allemaal persoonlijk “fijne kerstdagen” te kunnen 
wensen zouden wij het leuk vinden als we jullie op 17 december bij 
de kerstviering kunnen ontmoeten. 

 Op 6 januari proosten we op het nieuwe jaar en we proberen onze 
goede voornemens  waar te maken in 2011. 

  Tot slot: als jullie ideeën hebben voor de redactie dan weten jullie 
ons hopelijk te vinden. 
 

 
Verhuisbericht SWOVE ! 

 
 
 
In december gaat SWOVE  
(Stichting Welzijn Ouderen 
Veldhoven) verhuizen.  
 
 

Ons adres wordt: 
Burgemeester Van Hoofflaan 73 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       
                                          

 
 

mailto:info@swove.nl
mailto:steunpuntmantelzorgveldhoven@swove.nl
mailto:vtz.veldhoven@swove.nl
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Samen uit  eten!!..       kosten: € 14,- p.p. 

 
 di  18 januari     “Heel Gewoon”  Dorpstraat 17 

 do 17 februari   “Oude Garage”  Peter Zuidlaan 4 

 di  15 maart      “De Wok”   Heuvel 15 

 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                          
 



                 
         Pimpelmiske 
 
Pimpelmiske, ’n vuggelke vlug, 
Wipt er van tèksken op tèkske, 
Ge zie-g-et van onderen of op de rug 
Of ’t rust op z’n dooie gemèkske. 
 
     

    Dan kijk et oe aon, mee z’n köpke scheef, 
    Mee eugskes die blinken as kraole, 
    Of ’t wandelt hil dèftig rond deur de dreef 
    Um hier en doar ète te haole. 
 

   Pimpelmiske, ’n vuggelke vlug, 
                                                   Snèppert en snapt mee z’n bèkske, 
                                                   Vangt er ’n vliegsken of vangt er ’n mug 
                                                   En rust dan wir uit op z’n tèkske. 
 

Reizen met de OV-chipkaart ! 
 

Op 20 oktober was er in “Den Bond” een bijeenkomst om de mensen te 
vertellen hoe het in z’n werk gaat om te reizen met de OV-chipkaart. 
De heer Herman Bouman verzorgde de middag. De belangstelling was 
verrassend groot. 
Iedereen wil / moet op de hoogte zijn, want we krijgen  er toch allemaal 
mee te maken : in de trein, bus, tram…. 
Als je in de trein instapt moet je “inchecken”. Als je op de plaats van 
bestemming bent, moet je niet vergeten om bij het uitstappen ook  
uit te checken! Dit laatste is zo belangrijk omdat daarmee de reistijd 
bepaald kan worden! Zodoende kan het juiste bedrag in rekening 
worden gebracht ! 
Let op !! 
Zorg er altijd voor, dat er genoeg geld op je kaart staat! 
Dus: de kaart op tijd opladen. Dat kan op het perron of bij de 
boekhandel Bruna in het City-centrum. 
Er is ook een oplaadpunt op het Kastelenplein. 
Je kunt de kaart aanvragen bij Hermes op Neckerspoel.  
of via internet www.hermes.nl 
 

http://www.hermes.nl/


Hedde efkes, lieven Heer ?               
 
Ik kan ’t oe mer beter zelf zeggen 
’t kumt eigenlijk hier op neer 
’t is lastig um uit te leggen. 
Ge waart haost familie van mijn 
En die loatte nie zo hendig vallen. 
Mer ’t liep al ‘nen tijd op ’n eind 
Ik hoef nie te gaon, want ik was al weg 
Onvermijdelijk en geleidelijk. 
Dus ’t wordt tijd 
Um ’t hardop te zeggen;                               Gerard van Maasakkers 
Lieven Heer, ik vuul ’t nie meer. 
 

   Nou moet ik zeggen, Lieven Heer 
Da oew volgelingen ook nie helpen. 
Ze zijn zo recht in de leer. 
Hoe ik leven moet, ze weten ’t wel 
Ze weten precies 
Wa ik zou moeten doen en laoten 
En ze hebben ’t Boek in de hand. 
Stijf is de kaft en stijf zijn de woorde. 
Tussen de regels lezen ze nie. 
Hard is d’n taal;                                 

   Ik hoef ‘m nie meer te heuren 
   Lieven Heer, vur mij hoeft da nie.   

 
Nou moet ik ook nie, Lieven Heer 
ineens as ’t begint te nauwen 
as ik ’t heb verkloot gauw weer 
hendig van den Heer gaon houwen. 
Trapt er nie in, en ge moet 
’t ook nie willen heuren                             
en m’n bidden en zo evenmin. 
 
Mar as ge ooit ’n kaarske ziet branden 
kan ’t van mijn zijn, vur die me lief zijn 
en vur oew volgelingen recht in de leer 
da ze verzachten, Lieve Heer…. 
da ze verzachten, Lieve Heer…. 



Modeatelier Van Uden 
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Van de Schans makelaardij 
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Wist u dat……. 
 De contributie per 1 januari 2011 € 22,50 p.p. bedraagt ? 

 Er op de website van de K.B.O. www.kbo-zeelst.nl foto’s en 

verhaaltjes staan van al onze uitstapjes? 

 U nog meer informatie over de wandeling door Zeelst kunt vinden 

op de website www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl  

 Thieu Vlemmix een nieuw boek heeft uitgebracht:                        

De titel is “Die van Zeelst” een onbuigzaam volk.  

 Wij iemand kennen die op zoek is naar het boek over de 

middenstand van Zeelst van “Zeelst schrijft geschiedenis”. Heeft 

u zo’n boek te koop dan kunt u contact opnemen met de 

redactie.  

 Er van 11 tot 16 januari 2011 in “Koningshof” Veldhoven weer 

een Senioren Expo wordt gehouden. 

 Er op de reis naar Rotterdam een bruingeblokte paraplu in de 

bus is blijven liggen. De eigenaar kan hem  afhalen bij Henk 

Willems.  

 

 

 
 
 
 

Op 15 oktober was onze laatste fietstocht van dit 
seizoen.We hebben die zeer nat met veel regen 
afgesloten. 
Toch waren we om half zes allemaal weer droog 
bij “Hof van Holland” voor ons afsluitend etentje. 

Het was erg gezellig!  
Bij deze gelegenheid  tevens een dankwoordje aan Jan en Henk 
voor de mooie routes en goede begeleiding.                              
We hopen het volgend jaar allemaal weer van de partij te zijn! 
 
                                           Riet Louwers 
 

     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

http://www.kbo-zeelst.nl/
http://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/


 
 

  Jarig in december  
 
Mevr.   M.C. Arons 
Mevr.   R. Boeyen -Verhoeven 
Mevr.   A. Burgers-Geeven 
Mevr.   M. Cloosterman 
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.     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 
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.Kerkhofs 
Mevr. H.T.M.Kox-Menting 
Mevr. G.van Krochten-Wijnands 
Mevr. M.van Limpt-van de Borne 
Dhr.  A.van de Nieuwenhuizen 
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.  G.M.Verberne      
Dhr.  H.C. van de Voorde 

 
 
 
   

 
 

 

 

 
 



 
 

Hoe gaan we verder met de Culturele Dag ??  
 
 
       

VELDHOVEN      

           
Op 2 september j.l. was onze commissie voor een vergadering bijeen. 
Onze commissie organiseert een aantal activiteiten voor de kring 
KBO-Veldhoven. 
Het eerste agendapunt was de evaluatie van de culturele dag. 
Wij waren het er allemaal over eens dat de dag goed verlopen was. 
Het ochtendprogramma was zéér de moeite waard. Onze mensen uit 
Veldhoven lieten zien met welke hobby’s ze bezig zijn.  
Of het nu vlechten was met wilgentenen of het fokken van konijntjes…. 
Of het maken van mooi houtsnijwerk, sigarenbandjes, of het maken van 
mooie raamdecoraties of schemerlampen, alles was fraai opgesteld en 
de mensen bleven staan om te kijken. 
Dit ochtendprogramma had best langer mogen duren, maar ja, om 
13.00u ging de zaal open voor het middagprogramma, daarom moesten 
we wel ( jammer genoeg) afsluiten. 
 
De medewerkers van “Koningshof” zorgden voor koffie en cake. Daarna 
kon men luisteren naar mooie jazzmuziek. 
Daarna trad Arie Spin op: de orgelman, troubadour en goochelaar. 
De commissie heeft hierover alleen maar positieve reacties gehoord! 
Maar….het was zo jammer dat er maar zo weinig mensen aanwezig 
waren! Zowel ’s morgens als ‘s middags! 
Er waren maar 127 kaartjes verkocht, terwijl wij toch minstens op 200 
kaartjes hadden gerekend. 
 
De grote vraag is en blijft: wat moeten we hier aan doen?  
Wat moet er veranderd worden om meer mensen naar “Koningshof” te 
krijgen?  
Eén van de opties die wij overwegen is, om de afdelingen zèlf de 
culturele dag ( of een gedeelte daarvan) te laten invullen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat er heel veel talent bij onze mensen 
aanwezig is! Gelet op het ochtendprogramma van de laatste culturele 
dag,daar zagen we bijv. de dansgroep van de afdeling Heikant Kelen. 



We weten ook dat er afdelingen zijn die een liederentafel hebben. 
Bovendien denken we dat er personen zijn die alleen of met een 
groepje een deel van de dag prima kunnen opluisteren! 
 
Wij doen daarom een beroep op de afdelingen om na te denken over 
zo’n nieuwe opzet voor het komend jaar. 
Wij denken namelijk: als onze eigen mensen zo’n dag verzorgen dan 
komen er vast en zeker meer bezoekers. 
Iedereen wil dan toch zien wat deze mensen kunnen!! 
 
Samengevat: 

 De dag was goed verlopen. 

 De locatie was geweldig. 

 Het aantal bezoekers was te laag. 
Willen we met de Culturele Dag doorgaan? Dan moeten we zeker iets 
doen aan het lage bezoekersaantal. 
Heeft u nog één of meerdere suggesties? Laat het ons horen!  
Voor onze afdeling is de contactpersoon  Mien van Grinsven. 
 

Namens het comité,  J. v.d. Oetelaar 
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Tandprothese “De Sitter” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In memoriam 
 

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

 
Jos Cremers     echtgenoot van Margot de Vries 
 

 
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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    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 5 minuten vóór 8 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. 
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INSCHRIJFFORMULIEREN ! 

 
 
 Kerstviering 17 december in “het Patronaat” 
 
Naam:…………………………………….. 
 
geeft zich op voor de Kerstviering op 17 december 
  
Aantal personen………………………… 
 

Ik betaal:      

o Contant aan een van de bestuursleden 
 

o Per Rabobank  nr: 15.36.59.238   
                                 t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
                                 G.Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Kerststallentocht 29 december 

 
Naam:…………………………………….. 
 
geeft zich op voor de Kerststallentocht op 29 december  
 

Aantal leden……                             Aantal introducé’s …………… 
  

 Lid: €  32,- p.p.     Introducé’s  €  37,- p.p. 
 

Ik betaal:      

o Contant aan een van de bestuursleden 
 

o Per Rabobank  nr: 15.36.59.238   
                                 t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
                                 G.Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven 
 
(Aankruisen wat van toepassing is). 


