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Kopij inleveren vóór 8 maart 
Als u te laat bent , dan is de                 
redactie………. 
 
 
 

 
 
 



Voorwoord van het bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het jaar 2011 alweer een maand oud.  
KBO Brabant heeft het lidmaatschap van de UNIE-KBO opgezegd om 
reden dat de dienstverlening van de Unie niet was  zoals gewenst. 
Bovendien wilde UNIE een commerciële koers gaan varen, terwijl wij 
toch een vrijwilligersorganisatie zijn en willen blijven. 
De dienstverlening die door de UNIE werd geleverd is geheel 
overgenomen door KBO Brabant. In tegenstelling tot wat de UNIE in 
diverse grote advertenties heeft gemeld, blijft de service minimaal gelijk 
of nog beter verzorgd door KBO-Brabant. De belastingservice etc blijft 
gewoon gehandhaafd. Kortingen op zorgpolissen blijven mogelijk etc. 
 
We hebben een gezellige en geslaagde kerstviering gehad op  
17 december. We zijn begonnen met een eucharistieviering in de  
H. Willibrorduskerk m.m.v het Selster Dameskoor. Daarna was er een 
koffiemaaltijd in het patronaat, uitstekend verzorgd door de vrijwilligers.  
Daarna zijn we in kerstsfeer gebracht door een kerstgedicht 
voorgedragen door mevr.Leentje van Doren. De dames van Stratum 
hebben ons vermaakt met hun liederen, zowel in de kerstsfeer als 
werelds.  
Er werd afgesloten met een loterij, waarvan de baten ten gunste komen 
van de KBO-Zeelst. 
Op 6 januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze was 
geslaagd. 
Op 17 maart a.s. om 13.30 uur wordt de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van KBO-Zeelst gehouden in het patronaat, 
aanvang 13.30 uur.  
De uitnodiging hiervoor vindt u in dit boekje.  
Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers, die een 
bepaalde activiteit mee willen organiseren. Meldt u s.v.p. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
 



KBO Kring Veldhoven 
 
Aan de KBO-leden die gebruik maken van de belastingservice. 
 
Beste mensen, 
Als  KBO-lid heeft u al één of meerdere keren gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid  om uw aangifte inkomstenbelasting en of 
zorgtoeslag/huurtoeslag door leden van uw eigen afdeling te laten 
verzorgen. 
Per 1 januari a.s. maakt KBO Brabant geen deel meer uit van de 
landelijke Unie KBO. 
In de speciale bijlage van de Nestor van december staat dat één van de 

gevolgen van het uittreden van KBO Brabant uit de Unie zal zijn: 
 Ik citeer: 

"Dat u geen gebruik meer kunt maken van de landelijk 
belastingservice die helpt bij het 
invullen van de belastingaangifte,…"  

 

             DIT IS PERTINENT ONJUIST !!! 
 

Ondanks deze onjuiste berichtgeving 
kunnen wij u mededelen dat er voor u 
niets verandert. Wij blijven uw aangifte, 
net zoals in de voorgaande  jaren, natuurlijk voor u verzorgen. 
Wij hopen dat wij met deze brief de onrust, die wij van diverse leden 
hebben vernomen, hebben weggenomen. 
 
Met vriendelijke groet,           

Uw belastinginvuller                                                                                  
Veldhoven, december 2010 

 

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 
 
 
 



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 
 

 
 

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. 
 

                   
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! 
 
 
 



Kring KBO Veldhoven organiseert :  
 

Groot koersbaltoernooi op vrijdag 25 maart 
In de Ligt. 

 
Dit jaar wordt het jaarlijkse koersbaltoernooi georganiseerd door de 
afdeling Heikant/ Kelen. 
U herinnert zich natuurlijk dat het vorige toernooi gewonnen was door 
Jan en Gerrie Lenting van deze afdeling. 
 
Dagindeling :  
 
10.00 u. :      Ontvangst met koffie of thee. 

De leider ontvangt de deelnemers-                                 
lijst  en de bonnen. 

 
10.30 u. :      Aanvang wedstrijden. 
        
12.30 u. :      Lunch.  
 
16.00 u. :      Prijsuitreiking. 
 
Voor dit toernooi mogen er per afdeling max. 10 teams van 2 spelers 
inschrijven.  
Elke afdeling benoemt een leider die zorgt voor de aanmelding. 
Dit gaat  d.m.v. een lijst met de namen van de deelnemende teams 
(van twee spelers). 
De leider zorgt ook voor de afdracht van de kosten aan de organisatie 
voor de deelname. 
De kosten zijn € 8,25 per deelnemer. Hiervan wordt € 5,50 door de 
deelnemer zelf betaald en € 2,75 door de afdeling. 
 
We spelen op drie of vier matten voor de wisselbeker. 
De afdeling die wint, mag het toernooi in 2012 organiseren. 
 
We wensen deelnemers en publiek een heel fijne en sportieve dag toe!! 
 
Tot ziens op 25 maart in de Ligt! 
De organisatie. 
 
 



 

Veilig op weg in het verkeer 

 
 

Veldhoven 
   Vrijdag 19 november 

     2010 
Broemcursus !!! 

       
                                              

Op vrijdag 19 november,nam ik deel aan de (jaarlijkse) Broemcursus 
50+,georganiseerd door ‘Veilig Verkeer Nederland’, afd. Veldhoven en 
gesubsidieerd door de gemeente. 
Het doel daarvan: het testen van de rijvaardigheid van mensen die 
misschien allang geleden hun rijbewijs haalden en na verloop van tijd 
hun rijgedrag wat op willen frissen en nog eens opnieuw kennis willen 
nemen van de verkeersregels en –borden; de laatste jaren is daaraan 
nogal wat veranderd en vernieuwd. 
Met een ervaren instructeur en in je eigen auto maak je een rit  in de 
omgeving. Tussendoor krijg je af en toe een vraag of opmerking, alles 
heel vriendelijk. Je kunt zelf ook vragen stellen. Het is geen examen, 
heeft geen gevolgen voor je rijbewijs, het is alleen maar leerzaam. Na 
afloop werd alles nog even doorgesproken met de instructeur en kreeg 
iedereen een fraai ‘BEWIJS VAN DEELNAME’. Oren en ogen werden 
nog getest, zo nodig kreeg je advies daarover. 
Ik vond het wel spannend om mee te doen, vooral ook omdat ik er 
niemand kende (waar waren al die K.B.O.ers van Zeelst?).  Toch goed 
dat ik het deed, want je bent op zo’n dag nog eens echt bewust bezig 
met je manier van rijden. Je ziet wat er 
toch niet zo goed gaat als je denkt en krijgt advies over wat je nog kunt 
verbeteren. 
Heel nuttig allemaal; en het was ook best gezellig! 
                                                                            Riky v. Nostrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karakteristiek Zeelst. 
 

  (Heemkundekring) 
 

Zeelst is als akkerdorp ontstaan. De bewoningsgeschiedenis, voor 
zover bekend uit de archeologie, gaat terug tot de Karolingische tijd.  
Zo rond de 7

e of  
8

e
 eeuw. 

De naam Zeelst sluit goed aan op deze tijdsperiode: éénlettergrepige 
namen worden meestal in die tijd geplaatst. 
Een bewijs van deze vroege bewoning is onlangs aan de Kruisstraat 
gevonden: bij de bouw van het gezondheidscentrum. 
Bij de bouw werden sporen van een plattegrond van een boerderij en 
een waterput gevonden uit de Karolingische tijd. 
 
Zeelst werd in 1560 een zelfstandige 
heerlijkheid. 
François Schotelmans kocht Zeelst 
toen van de koning van Spanje, die 
op dat moment de scepter zwaaide 
over de Nederlanden. De grafsteen 
van François Schotelmans, die in 
1561 overleed, is te zien in het 
museum “Het Oude Slot”. 
Na de Franse tijd werd Zeelst in 1811 
een zelfstandige gemeente en bleef dit tot de samenvoeging met Oerle 
en Veldhoven-Meerveldhoven in het jaar 1921. 
Ondanks hevig verzet van de kant van de Zeelstenaren koos de 
Tweede Kamer tòch voor de naam Veldhoven voor de nieuw gevormde 
gemeente. 
 
Het historisch netwerk van verbindingswegen van Zeelst met de 
omliggende dorpen is nu nog steeds te zien. 
Zo was de Heuvelstraat de verbinding met Oerle.De Kruisstraat was de 
verbinding met Eindhoven en de Kapelstraat met Meerveldhoven en 
Veldhoven. Het Djept was via de Linde de doorgaande weg naar 
Oirschot en het kerkenpad liep van de kerk naar de Hurk in Eindhoven. 
De eerste verharde wegen in de huidige gemeente Veldhoven kwamen 
er pas aan het eind van de 19

e
 eeuw. 

 
 



De Heuvel is altijd het centrum van Zeelst geweest. 
Als in 1900 in het centrum  de textiel- en sigarenindustrie opkomen, 
wordt het centrum volgebouwd.  
Dit is nog te zien aan de dichte bebouwing en aan de huizen in het 
centrum die pal aan de straat liggen. Door deze bebouwing ontstaat de 
karakteristieke “kronkel” van Zeelst. Deze kronkel geeft Zeelst een 
spannend straatbeeld. 
Op de Heuvel, Kruisstraat en Blaarthemseweg kun je maar een paar 
honderd meter ver kijken. Voorbij een bocht krijg je pas het volgende 
stuk van de straat te zien. 
Dit is een bijzonder gegeven.  
Weinig dorpen in de omgeving hebben zo’n stratenpatroon…. 
Einde deel 1  
Wordt vervolgd       Tekst: Leo Loijen 
 

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

Hoe blijft u fit ?? 
 
Wat kunt u zoal doen om zo lang mogelijk 
zelfstandig en fit te blijven ! 
Door het doen van bepaalde gerichte 
oefeningen kunt u b.v. soepel blijven om 
veters te strikken, iets boven uit de kast 
te halen, een wandeling te maken, 
boodschappen  te doen etc. 
Gezondheid is het vermogen om goed te kunnen functioneren: 
lichamelijk én geestelijk. Bij een gezonde leefstijl hoort voldoende 
beweging. Daardoor kunnen we sneller herstellen bij lichamelijke 
ongemakken. 

Er zijn drie cursussen: 
 

1.   “in balans” (valpreventie).  
De cursus bestaat uit twee delen: informatie en praktische        
oefeningen. 

 Hoe kan ik voorkomen dat ik val. 

 Is mijn huis zodanig ingericht dat ik zo weinig mogelijk risico 
loop om te vallen. 

2.   Als botten en spieren protesteren 
De cursus bestaat uit twee delen: informatie en praktische        
oefeningen. 



 De informatie is gericht op de mogelijkheden die mensen zelf 
hebben om artrose, osteoporose en nek- en rugklachten tegen 
te gaan. 

 Het praktische deel bestaat uit een serie van 12 oefeningen 
om eventuele klachten te voorkomen of te verminderen. 
 

       Let op!!  
Deze cursus is niet bedoeld als therapie voor mensen die al ernstige 
problemen hebben. 

 
3.   Fit door het leven !(conditie en lenigheid) 

De cursus is praktisch van opzet en vindt plaats in een sportzaal. 
Door verschillende vormen van sport en beweging ervaren de 
deelnemers de positieve effecten hiervan. Deze cursus is wat 
meer gericht op mobielere ouderen. 
 

Voor elke cursus geldt hetzelfde: 
het zijn 4 bijeenkomsten van 2 ½ uur. 

 
Informatie hierover:    Ivonne Megens      tel: 040 2535040 

 
 
 

 
 
 

Advertentie Merefelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht van Philomena !! 
 

Zo langzamerhand weet iedereen dat ik de zieken ga 
bezoeken met een bloemetje van de KBO-Zeelst. 
Ik hoor van sommige mensen dat de zieken mijn 
bezoekjes echt waarderen. 
Ik neem er ook de tijd voor, want elke zieke heeft zijn of 
haar verhaal te vertellen. Ik wil daar graag naar luisteren en misschien 
kan ik soms zelfs een bron van steun zijn. Ik doe mijn best om mijn 
oprechte medegevoel te tonen. Ik heb met zo’n zieke te doen. 
 
Maar soms moet ik constateren dat er zieken zijn die niet door mij 
bezocht worden….waarom? Niet omdat ik dat niet wil, of omdat ik 
onderscheid zou maken…. 
Nee, gewoon omdat ik het niet wéét dat die persoon ziek is! 
Het gebeurt wel eens dat men mij later verwijtend zegt dat “die en die 
persoon” ernstig ziek is geweest (!!!) en dat ik er niet ben geweest met 
een bloemetje!! 
Ik schrik dan echt, want men heeft mij niet gemeld dat er een zieke 
was… Dit zijn dingen die niet mogen gebeuren! 
Daarom doe ik een oproep : 
Als er een zieke is, bel mij dan! 
Ga het niet alleen aan andere mensen vertellen, maar vertel het vooral 
aan mij. Ik kan dan naar de zieke toe. 
Mijn telefoonnummer staat altijd in de Rustverstoorder.   
Philomena is onze ziekenbezoekster en die taak wil zij zo goed mogelijk 
vervullen. 
Alle zieken wens ik nu nog eens extra veel sterkte en ( zo mogelijk) van 
harte beterschap!  
 
Ik hoop dat deze oproep gehoord zal worden, 
dan kan ik de zieken namens ons allen een 
bloemetje brengen. 
Ik wil nu ook meteen namens ons allen een 
extra groet naar  
Sjef Hermsen sturen. 
Hij ligt nog op intensive-care, dus ik mag hem niet bezoeken, maar wij 
wensen hem heel veel sterkte. Hij weet nu dat we positieve gedachten  
naar  hem sturen. 
We moeten denken aan alle zieken!     Phil Nas 
 



              Jarig in februari 
 
Mevr A.W.M. Baetsen- de Haas 
Dhr.  W. Bataille 
Dhr.  F.J. Beckers 
Mevr. B. Beerens 
Mevr. C. Bevers-Fransen 
Mevr. H.H. Bijnen-Drees 
Mevr. E.M. van Boekel-v.d. Berk 
Mevr. C.F. Borgers-v.d. Boomen 
Mevr. J. Borgers-Kapiteins 
Dhr.   R.J.Bos 
Mevr. E.M.C. van den Broek 
Mevr. L.M. van Deursen 
Dhr.  F. van Diessen 
Mevr. H.C. van Doren-Jansen 
Dhr.  W.J.J. van Eeten 
Mevr. J.H.M.E. van Eeten-Vlemmix 
Mevr. P.l.M. Favié-Frenken 
Mevr. E. van der Graaf-Bernecker 
Dhr.  H. Gradus 
Mevr. W.M.C. Haerkens-van Boekel 
Mevr. H. van Heiningen 
Mevr. H.M.W. van Hoek-Martens 
Dhr.  P.C.M. Hoskens 
Mevr. J.E.J. Jacobs-Berkers 
Mevr. M.J.A. Kerkhofs-Coppelmans 
Mevr. H.P.M. Kox-v. Lierop 
Mevr. A.M.W.C. van Leeuwen-Louwers 
Mevr. M.F. Litjens-Poelmann 
Mevr. M.E. Nellen-v.d. Rijdt 
Dhr.  H. Oerlemans 
Mevr. M.G.H.M. van de Pas-v.d. Eijnde 
Dhr.  J.A. Renders 
Mevr. M.C.C. Rojas-Wouters 
Mevr. A.F. van Rooij-v. Leeuwen 
Dhr.  J. Spiljard 
Dhr.  P. Theunisse 
Mevr. J.M.A. Tops-Baetsen 
Dhr.  H.W.M. Tops 
Mevr. D.W.M. Verberne-van Rooy 



Dhr.  L. van de Vondervoort 
Mevr. N. van der Zande-Senders 
 

              Jarig in Maart 
 

Mevr. A.J. Aben-Minheere 
Mevr. W. van Acht-Preusting 
Mevr. C.A.M.J. Bartels-van Vlokhoven 
Dhr.  J. van Beers 
Mevr. G. Bijnen-v. Assen 
Dhr.  J.W.C. Bijnen 
Mevr. P.S. Boogers-Kox 
Dhr.  J.J. van den Bosch 
Mevr. H.C. Bressers-v.d. Ven 
Mevr. J. Buurman-v. Halen 
Mevr. H.G.E.A. Doomen-v.d. Spijker 
Dhr.  J. Egelmeers 
Mevr. M. Gradus 
Mevr. W.H.J. van Grinsven-v. Happen 
Dhr.  P.F.G. de Groot 
Dhr.  P. de Groot 
Mevr. A.C.J. Hermans-v.d. Bosch 
Mevr. H. van Hoessel-Hessels 
Dhr.  P.T.J. van Hooff 
Mevr. J.M.T. van Hooff-v.d. Wildenberg 
Dhr.   M.H.P. Hoogers 
Mevr. Hoornweg-Boender 
Mevr. H.W.M.Keijsers--Sneijers 
Mevr. A.M.C.F. Ketelaars 
Dhr.  P. van Knegsel 
Dhr.  J.G. Kroese     
Mevr. M.N. Louwers  
Mevr. W.A.M.Lucassen-Sleegers 
Dhr.  G.T.J.van Os    
Mevr. M. van der Peppel    
Dhr.  F. Rojas 
Mevr. A. Sanders-Louwers 
Dhr.  M.W.J. Schellens 
Mevr.  H.A.C.H. Schouteten-Packbeers 
Mevr. J.R. Steijntjes 
Mevr.  W.B.M. Verbaandert-Boogers 



 
Mevr. G.A.A. Verhagen-Geevers 
Mevr. Z. Verleg-van der Dussen 
Mevr. M.J.C. van de Vleuten-v. Wijk 
Dhr.  A.A.J. van de Voort 
Mevr.  J. Wijers-Eickmans 
Dhr.  A.Wijffelaars 
Mevr. A. van Zeeland. 
 
 

Jarig op 4 februari……Corry Coolegem !!! 
Hartelijk gefeliciteerd ! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Advertentie van Beers 
assurantiekantoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING. 
 

Het bestuur van de KBO afdeling Zeelst nodigt u uit voor de 
jaarvergadering 

op donderdag 17 maart 2011, 
om 13.30 uur gaat het Patronaat open 
om 14.00 uur begint de vergadering 

 
AGENDA: 
 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 18 maart 

2010. 
5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2010. 

a. Aftredend en reglementair niet herkiesbaar is Nic Schouteten. 
9. Verkiezing bestuursleden. 

a. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Ferd Vervoordeldonk en Sjef 
Hermsen. 

b. Aftredend en herkiesbaar is Jan Egelmeers. Het bestuur stelt, 
zonder tegen kandidatuur, de vergadering voor tot 
herbenoeming over te gaan.  

c. Het bestuur heeft geen kandidaatstelling voor de twee 
vacatures. 

d. Artikel 12 van het Reglement stelt leden in de gelegenheid zich 
kandidaat te (laten) stellen. De kandidaatstelling geschiedt 
schriftelijk, gesteund door tenminste vijf leden en vergezeld van 
een schriftelijke bereidverklaring, uiterlijk tien dagen voor de 
vergadering, 7 maart 2011.  

10. Vooruitblik 2011.   
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 
Kom naar deze vergadering, laat je 
belangstelling blijken, denk mee en 
ondersteun onze afdeling daar waar uw 



mogelijkheden liggen. 
 
Met vriendelijke  
groeten, 
 
Joop Sloot 
Secretaris 
 
 

 

Tijd voor elkaar is géén zonde van de tijd. 
 
 
 

Hier zijn we weer !!!!!  

 
Allereerst nog de beste wensen voor 
het nieuwe jaar 2011.Hopelijk zijn 
jullie de feestdagen goed 
doorgekomen. Als jullie uit het vorige 
boekje de “kerstkoffie” hebben 
gemaakt, dan zijn jullie waarschijnlijk 
een paar pondjes zwaarder 
geworden. Het is goed dat er een 
cursus is “Hoe blijft u fit !”( zie blz.8) 
In dit boekje is ook een artikel  
opgenomen van  de heemkundekring “Zeelst schrijft geschiedenis”.  
We kregen best veel positieve reacties op de wandelverhalen over 
Zeelst. Op verzoek van een van onze lezers, Theo Loijen, komen er 
nog twee aanvullingen. Een deel daarvan is nu vast geplaatst. 
Wij vinden het altijd fijn als we reacties krijgen. Als u suggesties heeft 
laat het ons alstublieft weten. 
Wij zijn van plan om weer wat interviews op te nemen. Kent u nog 
iemand die interessante verhalen kan vertellen? Wij nemen dan graag 
contact op met die persoon/personen. 
 
Corry en Phil 
 
 
 
 



                                Jetje 
 

 
Op een dag sprak grootmoe blijde tot onze kleine Jetje: 
“raad eens wat jij gekregen hebt…..wat ligt daar in dat 
bedje?” 
En Jet, ze kraaide van plezier, want wat had zij gekregen? 
Een broertje, wel haast een pop, was in de wieg gelegen! 
 

“Wacht, ik heb mijn koekje nog bewaard, dat zal ik aan hem geven. 
Ach grootmoe, het ligt daar in de kast, wilt u het grijpen even?” 
Doch grootmoe zei:” maar broertje kan nog niet bijten hondje, 
hij heeft nog niet, als jij en ik, al tandjes in zijn mondje.” 
 
Zij keek eens goed haar grootmoe aan of deze haar soms fopte… 
Maar nee, toen zij haar kleine hand in broertjes mondje stopte, 
riep ze uit:“ ach ja, ‘t is waar, zijn mondje is leeg van binnen. 
Ik voel alleen een stukje vlees…wat zullen wij beginnen?” 
 
Maar nauwelijks was ze ’n ogenblik op het antwoord blijven wachten, 
daar schiet een goed idee haar eensklaps in gedachten! 
Met de oogjes dichtgeknepen en de handjes samengevouwen 
sprak zij met helder stemmetje en kinderlijk vertrouwen: 
 
“U bent bedankt, o Lieve Heer, voor broertje mij gezonden. 
Ik heb hem dadelijk mogen zien en o, zo lief gevonden! 
Maar weet u wat zo jammer is, U bent nog iets vergeten: 
de tandjes in zijn mond te doen…nu kan hij heel niet eten! 
 
Ach toe, laat straks een engeltje zijn tandjes brengen even 
en of hij die aan grootmama of moesje af wil geven. 
Die zullen dan, ik beloof het U, wel heel voorzichtig samen 
de tandjes in broertjes mondje doen!  
 
Dag Lieve Heertje……. 
Amen.” 
 
 
 
 
 
 



De tuinman en de dominee. 
           

De tuinman van de dominee gaat met 
pensioen, maar vóór het zover is, moet hij de 
nieuwe tuinman  gaan inwerken.  
Op maandag lopen zij met zijn tweeën de tuin 
in naar de grasmaaier. De oude man vraagt 
hem of hij een man van Gods woord is.  
“Nee joh, ben je gek”, antwoordt hij, “daar 
moet ik helemaal niets van hebben!”  

”Oh”, zegt de aankomend gepensioneerde, “maar de dominee komt 
regelmatig checken of je wel het een en ander van de Bijbel weet… als 
je deze baan wilt houden zal je toch enige kennis moeten vergaren…. 
Weet je hoeveel geboden er zijn?  
“Een stuk of dertig of zo ” antwoordt de nieuweling.  
“Nee joh, dat zijn er tien! Hier heb je een krijtje, schrijf het maar op de 
grasmaaier”. Een 1 en een 0 verschijnen op het apparaat.  
“En weet je hoeveel verschillende testamenten er zijn?”   
“Geen idee!” 
“Dat zijn er twee: het oude en het nieuwe testament.” 
Hij schrijft op de grasmaaier een duidelijke twee. 
 
Als de nieuwe tuinman volledig ingewerkt is en alleen aan de slag is, 
komt de dominee naar hem toe. 
“Zo, u verricht hier goed werk zeg!”  
“Dank u wel meneer.“  
”Zeg eens, heeft u enige Bijbelkennis?”  
“Maar natuurlijk wel”, antwoordt hij.  
“Mooi, mooi ” zegt de dominee “dus u weet hoeveel geboden er zijn?” 
De man spiekt op zijn grasmaaier en zegt: “dat zijn er tien dominee!” 
“Heel goed, heel goed! En welke testamenten zijn er zoal?” 
“Dat zijn er twee dominee, het oude en het nieuwe!” 
“Ja”, zegt de dominee, “ ik merk dat u zich wel verdiept heeft in Het 
Woord! Weet u misschien ook wie de eerste twee mensen waren?”  
Weer spiekt de man op zijn grasmaaier. 
Hij antwoordt: “eh.....Black en Decker! ”  
    

   Is dit misschien             
“gesponsord” door:  
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In memoriam 
 

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

 
Anna van Boekel          weduwe van    Jan van de Berk 
Betsie van Lieshout     echtgenote van P.v.d.Palen 

 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

Advertentie “De Horizon” 
Uitvaartverzorging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 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                          
 
 

 



      Regendröpke, 
Wattermöpke 

Dè umleeg valt op ons neer, 
Val mee maote 
Op de stroate, 

Anders blijf et regenweer. 
 
 
 
 
 
 

Regendröpke, 
Speldeknöpke 

In ‘ne groten oceaan, 
Loat oe vange, 
Blijf toch hange 

                        In de witte wolkeboan. 
 
 
 
 
 
 

                                              Regendröpke, 
Donderköpke 

Makt ons nou nie langer nat; 
Al dieë rege 

    Kan ‘k nie tege, 
             ‘k ben et muug, et is nou zat! 

 
 
 
 

       Gedicht van Lodewijk van Woensel.  
    Pseudoniem van Louis Vrijdag, dialectdichter. 

Geboren: 1913 in Eindhoven 
 
 
(ingezonden door: Dhr. G. van de Ven,Biezenkuilen) 

 

 



 
 
 

Modeatelier van Uden dameskleding 
Halve pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie Makelaardij v.d. Schans 
Halve pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Horizontaal:  
 
 

1 Braziliaanse dans - 6 nadeel - 
11 oever - 14 buit - 15 inzet - 
16 Japanse parelduikster - 
17 ternauwernood - 18 beschermd 
natuurpark - 20 immuun - 22 kleine 
kerkelijke groep - 23 plant - 24 patroon - 
25 kunstvezel - 29 vaste koper - 
31 kwijtschelden - 33 hetzelfde - 
37 lusthof - 38 afgemat - 39 talent - 
40 mannetjesgans - 41 voetballer - 
44 transpiratievocht - 46 standpunt - 
47 bijzonderheid - 50 bitterheid - 
51 bijnaam - 52 redder - 
58 mededeelneemster aan een maaltijd 
- 60 militair hoofddeksel - 61 kunstwerk 
- 62 soort schaatsen - 63 Afrikaans dier 
- 64 mannetjeshond - 65 oogje van  
garen - 66 onkruid .  

Verticaal:  

1 naaldboom - 2 behoeftige - 3 soort 
hond - 4 keten - 5 golfterm - 6 sierdek 
op een bed - 7 destijds - 8 kalmte - 
9 Spaanse uitroep - 10 samendrukken - 
11 oplettend - 12 soort viool - 13 niet 
doen - 19 stichten - 21 kampeerverblijf - 
24 op dat toekomstige tijdstip - 
25 werpanker - 26 toespraak - 
27 slotwoord - 28 zaag met een smal 
blad zonder eind dat over wielen loopt - 
29 rode biet - 30 bereide dierenhuid - 
32 loopvogel - 34 Spaanse schilder 
(surrealist) - 35 kortstondig - 
36 beenderinhoud - 41 blad papier - 
42 niet breed - 43 groep wielrenners - 
45 Europese bizon - 47 bedrijver - 
48 keur - 49 fijn weefsel - 
50 scheidingslijn - 52 ploegsnede - 
53 voedsel - 54 Japanse rijstdrank - 
55 grote waterplas op de heide - 
56 moesplant - 57 spoorstaaf - 
59 gevangenis .  
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Dat is even lachen….. 
 
Ja of nee?? 

 
In een bejaardenhuis hebben Frans en Anna een speciale band met 
elkaar gekregen. 
Aan de andere bewoners durven ze dit nog niet zo goed kenbaar te 
maken. 
Zo schuift Frans een briefje onder de deur bij Anna met de tekst: 
“Liefste, vergeef me dat ik zo vergeetachtig ben. Ik heb je vanmiddag 
ten huwelijk gevraagd, maar ik kan me niet meer herinneren of je “ja” of 
“nee” hebt gezegd.” 
Anna antwoordt de volgende dag: “Lieverd, het is leuk dat je me hebt 
geschreven. Ik weet dat ik gistermiddag “nee” heb gezegd tegen 
iemand, maar ik ben vergeten waaròp en tégen wie”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Geen betere. 

 
Jeroen loopt een dierenspeciaalzaak binnen. 
“Waarmee kan ik u van dienst zijn?” vraagt de 
winkelbediende beleefd. 
Jeroen: “Ik ben op zoek naar een sprekende vogel.” 
Bediende: “Het spijt me. Alle beo’s zijn uitverkocht. 
Ik kan u echter wel deze specht aanbevelen.” 
Jeroen verwonderd:”Kan die dan praten?”  
Bediende: “Nee, dat niet. Maar hij beheerst het 
morsealfabet als geen ander!” 
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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. 
 
 
 
 

 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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