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Voorwoord van het bestuur. 

 
Het doet ons deugd, dat de cursus bridge nog verder gaat, zodat 
we bridge aan onze normale activiteiten kunnen gaan toevoegen.  
Helaas waren er op donderdag teveel afmeldingen zodat  de 
cursus niet door kon gaan! 
 
De vakantieperiode breekt weer aan. ‘t Patronaat is gesloten 
vanaf maandag 23 juli t/m zondag 4 september. 
Het koersbal vervalt in die periode.  
De inloop op vrijdagmiddag zal tijdens de vakantie verplaatst 
worden naar de Willibrordzaal in de kerk.  
Het handwerken op dinsdagmiddag gaat door in Huize Sele. 
De niet zaal- gebonden activiteiten blijven gewoon doorgaan op 
de gebruikelijke wijze. 
De jeu de boulers van donderdagmorgen gaan voor het eerst 
deelnemen aan een toernooi georganiseerd door de KBO Kring 
Veldhoven op 9 juni a.s. bij de Ligt. Wij wensen de deelnemers 
heel veel succes !!  
De dagreis op 26 mei naar Zeeland was zeer geslaagd.. 
Organisatie:” Bedankt voor de mooie en interessante reis.” 
Op donderdag 21 juli zal de zomerexcursie worden gehouden. 
Een beschrijving en aanmeldingsformulier hiervan vindt u elders 
in dit blad. 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 

   
         Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 

 

        Internet KBO    www.kbo-zeelst.nl 

 
         ATTENTIE:    
De redactie gaat weer terug naar de oude jaarindeling. Daarom is 
deze Rustverstoorder voor 3 maanden . Zodoende komen we 
weer in ons oude ritme: juli/aug./sept {uitzondering voor nu!)  
okt/nov en dec/jan.Verder in 2017 een tweemaandelijkse uitgave.                                         
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Activiteitenkalender 2016 K.B.O. Zeelst. 

 

Wanneer Wat 

Donderdag 21 juli zomerexcursie 

Donderdag 20 okt Halve dagreis 

Donderdag 27 okt themamiddag 

Donderdag 17 nov. Bijeenkomst nieuwe leden 

Vrijdag 25 nov. Vrijwilligersdag 

Donderdag 15 dec. Kerstviering 

 
Vakanties: 
Zomer     23 juli – 4 sept                   Herfst 22 okt.- 30 okt. 
Bouwvak 8 aug – 26 aug.              Kerst 24 dec. – 8 jan.2017   
  .                                             
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud, 
            volg de aankondigingen in de Rustverstoorder! 
 

Hulp op de digitale snelweg! 

 

Dhr. H. Bukkems    Otter 3                     2549047      06 30082332 

hr. E. Colnot            Berg 80          2540597       06 20090636 

hr. J. Egelmeers Gareel 1           2535613 

Dhr. P. de Greef Mr.Rijkenstraat17   2532017 

Dhr. H. Hoffard Bovenhei 66           2544259      06 12664839 

Rein van Lisdonk     Biezenkuilen 90     2539663      06 36552802                   

Mvr. T. Louwers Ligt  45   .       2536065 

Dhr. A. Lueb  Hunnenberg 13  .   2530230 

Dhr. S. Peters         Hermannistr. 93      2531703 

Dhr. P. Seuntiens De Geelgieter 5  2510340 

Dhr. T. Tuijtelaars Parklaan 83           7873518      06 10672701 
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Vaste activiteiten: 
 

    Koersbal op maandagmiddag va13.45 tot 16.00 uur  in het 
patronaat o.l.v. Geert en Jan. 

 Lange afstandswandelen   Ad Schoofs en Harry Bakkers op 
vrijdagmorgen.(programma zie verderop in het boekje) 

 Fietsen op vrijdagmiddag gaat weer van start op15 april tot 
half oktober. Vertrek om half 2 vanaf de H.Willibrorduskerk. 

 Jeu de boules donderdagmorgen huize Sele 10.uur . 

 Gezellig  samenzijn in het Patronaat op vrijdagmiddag. 

 Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 in het Patronaat 
met zelfgemaakte kaarten !! 

 Bridge beginnerscursus ( zie verderop in dit boekje !) 
    

Samen uit eten in 2016            € 14,- p.p. 

 
Drankjes en andere gerechten extra betalen !  

Aanvang 17.30 uur. 

Het is verplicht u op te geven bij: 

 Mien van Grinsven  tel: 2547136 

 

Dinsdag      19 juli  Crème de la crème 
Donderdag 18 aug. De Kers 
Dinsdag      20 sept. Route 66 

Donderdag 20 okt. Merlijn 
Donderdag 17 nov. De Oude Garage 
 
 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen. 

Bij verhindering even bellen.   

Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom  

mits u zich heeft aangemeld. 
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DAGREIS:BEZOEK AAN HET LAND VAN HERVE (B ) 

21 JULI 

  8.00 uur    vertrek vanuit  Zeelst  huize Sele 

10.00 uur :  ontvangst met koffie in Aubel 

10.30 uur :  bezoek aan “Espace des Saveurs” + proeverij van 

                   Herve kaas en cider 

11.45uur :   bezoek aan ambachtelijke stroopfabriek van Aubel 

13.00 uur :  lunch  

15.00 uur : bezoek van abdij of  brouwerij Val-Dieu 

16.15 uur : rondleiding met de bus in het land van Herve met gids 

17.30 uur : terug naar Herve om de gids af te zetten en door 

                   richting Vaals 

18.30 uur : driegangen schnitzel menu in Vaals 

Ca. 21.30 u. dan  zijn we weer terug in Zeelst. 

 

Totaal prijs € 65,00 pp introducees € 67,50 pp  

Minimaal  40 personen (inschrijfformulier achter in het boekje) 
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Verslagen van de reis naar Zeeland: 
Door:Riky van Uitregt 
Om half negen vertrok de bus richting Zeeland. We boften……… 
het weer zag er goed uit. Dus we hadden allemaal goede zin. 
Het was druk op de weg. We kwamen iets later aan dan gepland, 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Rond half  twaalf arriveerden we in Ouwerkerk bij ‘t Watersnood 
museum. Daar kregen we koffie  en een Zeeuwse bolus  mmmm! 
‘t Watersnood museum is gehuisvest in caissons een soort 
bunker, die tijdens de watersnood gebruikt werden om gaten te 
dichten in de dijk 
Na eerst de film te hebben bekeken bezochten we ’t museum. 
Zeer indrukwekkend moet ik zeggen. 
Toen we allemaal wat rond gekeken hadden vertrokken we naar 
Bruinisse voor de lunch. De chauffeur haalde de vergeten rollator 
uit het museum. Hij kon zo vast oefenen voor later….hahaha. 
Daarna vertrokken we naar Bruinisse voor een heerlijke lunch. 
Vervolgens reden we naar museum Brusea een museum van 
mosselvisserij tot oudheid. 
Daar werden we ook weer getrakteerd op een  zelfgebakken 
bolus. In  Lage Zwaluwe wachtte ons een heerlijk diner . 
Toen iedereen z’n buikje rond had, gingen we weer huiswaarts. 
Rond negenen waren we thuis met dank aan de chauffeur en aan 
Mien die ‘t weer prima geregeld had. 

 
Door: Thea Coppelmans 
De dag begon al goed! Mien stond al bij de bus om iedereen te 
verwelkomen. Gelukkig was iedereen op tijd. Om klokslag half 
negen vertrekken we bij huize Sele. We reden een alternatieve 
route in verband met een ongeluk en kwamen daardoor iets later 
bij het Watersnoodmuseum aan. Tijdens de koffie werd een zeer 
interessante inleiding gegeven over het ontstaan van de 
dijkdoorbraak en de watersnoodramp in de nacht van zaterdag 
31 januari op zondag 1 febr. 1953. De meesten konden zich dit 
nog goed herinneren. Wel duizend slachtoffers werden door het 
water meegesleurd. Ook vanuit de lucht was geen redding meer 
mogelijk. De film en de tentoonstelling maakten veel indruk. Na 
de lunch met uitzicht op het Grevelingenmeer vertrokken we naar  
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museum Brusea in Bruinisse .Daar bezichtigden we allerlei 
dingen uit de goeie ouwe tijd: een piepklein keukentje, de goei 
kamer, de bedstee, mooie antieke voorwerpen, geborduurde 
schilderijen , oude kasten……Boven in het museum was de 
hedendaagse mosselkwekerij te zien.  
Op het terrasdronken we koffie of thee ,wederom met een 
heerlijke bolus. Tegen zessen kwamen we voor het diner aan in 
Lage Zwaluwe. Zeer voldaan over de geslaagde dag en het 
heerlijke diner keerden we rond acht uur huiswaarts. Met dank 
aan de chauffeur en Mien voor de goede zorgen. Het was een 
heerlijke dagreis. We hebben genoten! 
 
De redactie dankt Thea en Riky voor hun bijdrage. 
  

 
 

Wie verre (bus)reizen doet kan veel verhalen! 
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Ziekenbezoek 
 
  Als er KBO-leden  in uw omgeving ziek  
  zijn dan kunt u contact opnemen met 
  Philomena of Tonny. 
  Wij zorgen dan dat er aandacht aan 
  besteed wordt namens ons allen. 
 
 
  Phil Nas tel:2341127   
  bezoekt de zieken thuis. 
  Tonny Schouteten tel:2534786  

                      zij bezoekt de zieken ook in het ziekenhuis. 
 

Naastenliefde voelt gezond! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tel:2341127
tel:2534786
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26 mei: “Leegloop in Zeelst” ! 
 

Op donderdag 26 mei j.l. was er een leegloop 
en uitjes dag, en een bedrijvigheid aan  het  
Ontmoetingscentrum  in Zeelst. 

Prachtig weer, het zonnetje scheen en dat is ook nog 
toepasselijk voor de Zonnebloem en de KBO. 
- Om 08.30 uur vertrok de KBO voor een dagreis naar Zeeland 
met 45 personen naar de omgeving van Bruinisse, bij  
terugkomst zag je alleen tevreden mensen. 
- Om 10.30 uur stonden 40 personen van de Zonnebloem, 
waarvan 15 vrijwilligers op de binnenplaats van het 
Ontmoetingscentrum klaar met hun eigen auto’s om geheel 
belangeloos  een gezellige dag te vieren bij de Mariahoeve in 
Leende.  
Bij thuiskomst om 16.00 uur:  blijde mensen door deze geslaagde 
dag. 
- Om 10.00 uur  het wekelijkse jeu de boules van de KBO en 
bewoners van het Ontmoetingscentrum met 18 deelnemers. 
Aan het eind van de jeu de boules-wedstrijd: alleen  tevreden 
mensen. 
Beste lezers Zeelst loopt niet ‘leeg’ Zeelst leeft door zijn vele 
activiteiten en die tot stand komen door onze zeer vele 
belangeloze vrijwilligers. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Als iedere vrijwilliger een ster was, dan wordt het nooit meer 
donker in Zeelst, maar het mag nog lichter worden met nog meer 
sterretjes, dus doe mee voor de Zeelster leefbaarheid.   
                                            

Groetjes, Jos van Delft 
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In memoriam 

 
Toen God zag dat de weg te lang, 

de heuvel te steil en het ademen te moeilijk werd, legde Hij             
zijn arm om je heen en zei: ”Vrede zij met je!” 

 

 
Annie Kanen-van Hoof weduwe van Piet Kanen  

Marie Renders – Hendriks 92 jaar uitvaart was in Oerle  
 

 
Namens het bestuur betuigen wij ons medeleven  aan de naaste 
familie. Sterkte toegewenst bij de verwerking van dit verlies. 

                  Bestuur en leden van KBO-Zeelst 
 

 
 



11 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
 

Twee van onze leden ontvingen dit jaar van Burgemeester 
Mikkers een Koninklijke Onderscheiding. 
En daar zijn we als KBO Zeelst best trots op. 

 
Grard Snelders. 
Grard  is vanaf de oprichting tot 2008 
voorzitter geweest van Zeelst Schrijft 
Geschiedenis en is daarna actief gebleven 
als vrijwilliger. 
Hij was één van de initiatiefnemers voor het 
monument “Een donderslag bij heldere 
hemel” voor de slachtoffers van het 
bombardement op Zeelst op 19 september 
1944. Het monument is nu te zien bij de 
noordkant van het Meiveld en komt over 

enige tijd op het Meiveld te staan. 
Eerder was Grard sportleider van de sportgroep van de 
Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Zeelst. Ook zijn 
verdiensten voor UNA mogen niet onvermeld blijven. Hij was 
commissielid, jeugdvoorzitter en lid van de arbitragecommissie 
 
Corry Coolegem. 
Corry is sinds 1985 vrijwilliger voor de Stichting 
Samen Verder, afd. Veldhoven. Zij is lid van de 
werkgroep die de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte 
organiseert. Verder is zij betrokken bij het regio-
overleg ,zij organiseert  tentoonstellingen en werft  
nieuwe vrijwilligers. Ook draagt zij zorg voor de 
publiciteit. 
In Zeelst is Corry actief als vrijwilliger bij de 
parochie  en zij is bestuurslid en vrijwilliger bij de 
K.B.O. afdeling Zeelst. Ze is onder meer mede 
verantwoordelijk voor het blad “De Rustverstoorder”. 
 
Beiden hebben deze onderscheiding meer dan verdiend. 
Proficiat! 
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Wandelprogramma  6 mei tot 26 aug. 
2016 
Start altijd om 9.30 u         
Voor informatie:  tl.:   06 -11582290 of   
                            tl.    06 – 51108056 
                            tl     040 2537881 

DAT

UM 

STARTLOCATIE PAUZE ADRES KM 

 

c

. 

   

1 juli Geitenboerke Zandoerle Geitenboerke Zandoerle 10.5 

 

A 

8 juli Achelse Kluis Soerendonk 16 km K 

15 

juli 

Parking bij Natuurpunt aan 

het Rul Heeze 

Tapperij “De Zwaan” 

Heeze 

9 K 

22 

juli 

Kerk Zesgehuchten  (Hoog 

Geldrop) 

Waalre Hut van Mie 

Pils 

11 km A 

29 

juli 

Parking Oud  Meer Son 

(dutmellapad) 

Boshuis Sonseweg 11,5 

km 

A 

5 aug Kerk Hoogeloon Kruidenlucht Casteren 11 km K 

12 

aug 

De Venbergse  Watermolen 

Valkenswaard 

Borkel en Schaft. Café 

“ De woeste hoeve” 

12.5 

km 

H 

19 

aug 

Waalre Hut van Mie Pils  Waalre Hut van Mie 

Pils  

12 A 

26 

aug 

Bruggerhuizen 8  

Leende/Valkenswaard 

Achelse Kluis 13 km H 

2 sept Broekeindseweg 8, 

Westelbeers 

Natuurrijk De 

Kempenzoom 

11 km H 

9 sept Cafe Vingerhoets, Oude 

Grintweg 90, Oirschot 

Jacobushof, Boxtel 11 km A 

16 

sept 

Valkenswaardseweg 44 

Leende 

Camping 

Heezerenbosch 

12,5k

m 

H 

23 

sept 

Kerk  Liempde 

 (dorpsstraat 36) 

Café Het Groene Woud, 

Liempde 

11  

km 

A 

30 

sept 

Kinderboerderij De 

Hazenwinkel Veldhoven 

Geitenboerke Zandoerle 11.5 

 

A 
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Gelezen in de krant!!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel ophef bij de groep wandelaars van de KBO afd. Zeelst 
tijdens hun wekelijkse wandeling. 
Lopend langs de weg Vessem Hoogeloon zagen we deze 
paddenstoelen in groten getale staan. 
Het is een stinkzwam, die toch behoorlijk vroeg in al zijn pracht 
en praal te bewonderen was. 
De opmerkingen die daarbij gemaakt werden zal ik de lezers 
onthouden!!! 
                                                Harry Bakkers Veldhoven 

Wist u dat….. 

 ’t Patronaat in de vakantie gesloten is van 23 juli tot 4 sept. 

 We dan gaan handwerken in huize Sele en de 
recreatiemiddag verplaatst wordt naar de Willibrordzaal in de 
kerk. 

 “Zeelst schrijft geschiedenis” vertoont  in juli/aug. Geen films 
in huize Sele!  Wel in september! 
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Vrijwilliger worden bij onze 
KBO……..iets voor u ? 

 
Wij willen graag dat de KBO Zeelst 
gedragen wordt door vrijwilligers. Zeker 
naar de toekomst toe. We hebben al een 

grote groep vrijwilligers. Daarbij denken we 
aan het bezorgen van de KBO bladen en het uitvoeren en 
begeleiden van onze huidige activiteiten, van koersbal, fietsen, 
bridgen, handenarbeid, kaarten, jeu de boules 
spelen,ziekenbezoek tot wandelen. Het is simpel weg onmogelijk 
om al onze activiteiten uit te voeren zonder vrijwilligers. 
  
Als bestuur denken we constant na hoe we onze KBO  voor onze 
toekomstige en huidige leden interessant kunnen maken, dan wel 
interessant kunnen houden. De wereld om ons heen verandert, 
de wereld digitaliseert, zorg die ouderen nodig hebben is niet 
vanzelfsprekend beschikbaar,  hoe kunnen we als KBO op een 
eigentijdse manier  invulling  geven aan onze (katholieke) 
identiteit en hoe kunnen we voor kwesties als eenzaamheid en 
het voorkomen daarvan, behoud van religieus erfgoed, 
rouwverwerking en goed ouder worden aandacht krijgen. 
 
Ook horen we wel eens vragen over een leesclubje, praatgroepje 
over actuele thema’s en/of culturele onderwerpen 
Er zijn beslist nog veel meer ideeën. 
 
Dus bent u ergens goed in of heeft u een hobby die u met 
meerdere mensen wilt delen  (b.v. schilderen, timmeren, 
muziek maken, zingen, klussen) of misschien heeft u nog 
andere ideeën bespreek dat dan met een van de 
bestuursleden. Misschien kunnen wij dan mogelijkheden 
aanreiken zodat u de activiteit van de grond kunt krijgen.  
  
Meldt u aan via: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl  of  
                           josvandelft@onsbrabantnet.nl 
                                                                  Bestuur KBO Zeelst 

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
mailto:josvandelft@onsbrabantnet.nl
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De oude Meester en zijn Tonnie. 
 
Zoals jullie weten zijn we in maart j.l. begonnen met de cursus 
bridgen van 10 lessen voor beginners met 12 personen, en als 
cursus leider Paul Ransdorp. We hadden wel eens een onder 
bezetting [3 tafels 12 personen] dan konden we een beroep doen 
op een zeer geoefende oude Meester en zijn Tonnie, m.n. Joop 
en Tonnie van Hees. In september starten we met de vervolg 
cursus [nader bericht volgt voor de cursisten] Geen les van begin 
mei tot september vonden cursisten te lang en ze waren bang dat 
ze veel zouden vergeten van wat ze geleerd hadden in de eerste 
sessie. 
LEEFTIJD ???? 
Daarom bood de oude Meester en zijn Tonnie spontaan aan op 
de donderdagmiddag oefenlessen te geven bij hun thuis en daar 
wordt goed aan deel genomen.  
Tonnie en Joop, de cursisten en het bestuur van de KBO – Zeelst 
zijn jullie zeer erkentelijk voor de gastvrijheid en het 
vrijwilligerswerk ten dienste van en voor de KBO.   
Samen zijn we sterk. 
 
       Jos van Delft. 
 

 
Wij verwelkomen onze nieuwe 
leden vanaf maart 2016 
 

Dhr. A.Fisser 
Dhr. J.Lormans 

Dhr. H.W.Meekel 
Mevr. A.Pinxteren 

Mevr. H.Hazenberg-van de Ven 
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Jarig in juli 
1 juli   Tea Peperkamp-Slegers 
1 juli   Mia Blanchard-Wouterse 
2 juli   Diny Hesemans-Van de Looij 
3 juli   Diny Mandigers-Smits 
6 juli   Janny Rekers-Manne 
7 juli   Door van der Vorst 
7 juli   Frans Visser 
8 juli   Karel van Nostrum  
9 juli   Johan Lormans 
12 juli  Beb van Lieshout-van de Wetering 
13 juli   Liesje Akkermans-Peeters 
13 juli  Mart Snelders 
13 juli  Bep Vervest-Janszen 
14 juli  Frans Krüter 
15 juli  Corry Pollemans 
17 juli  Hubertus Gijbels 
18 juli  Jeanne Geven-Bergmans 
18 juli  Mia Tops-Vlemmix 
18 juli  Nelly Dijkstra 
19 juli  Leny Sanders-van Meer 
19 juli  Ad v/d Linde 
22 juli  Marinus Tops 
22 juli  Netty Habraken-Versantvoort 
25 juli  Truus Flos-Thijsen 
25 juli  Dinie Sleegers-van Dooren 
26 juli  Theo Broens 
27 juli  Lina van Zon-v.d. Heijden 
27 juli  Ria Oostelbosch-Stoffelen 
28 juli  Koos van den Berg-Kuipers 
29 juli  Hendrina Nijland-Garretsen 
29 juli  Louis Eliëns 
30 juli  Toon Kerkhofs 
30 juli  Toon van Strijp 
31 juli   Greet Henselmans 
31 juli  Piet van Acht 
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Jarig in augustus 
1 aug.   Anka van de Vondervoort-Komarowski 
2 aug.   Anna van Roosmalen-Fleer 
2 aug.   Jeanny Coolen-van Kruijsdijk 
4 aug.   Cor Verwimp 
5 aug.   Jacob Verhagen 
5 aug.   Tiny van Herwijnen 
5 aug.   Marijke Toussaint-Verbeek 
7 aug.   Maria Egelmeers-Merks 
7 aug.   Ceciel Bakkers-Jacobs 
8 aug.   Frans Clout 
10 aug.  Ellen Kapitein-Van Beers 
10 aug.  Jan Meeuwis 
11 aug.  Frans van Stiphout 
15 aug.  Riet van den Bosch-Brands 
16 aug.  Jo Siemons-Walschots 
17 aug.  Wim de Greef 
18 aug.  Jan Tops 
20 aug.  Betsie Smits-de Wit 
21 aug.  Koos Wolters 
21 aug.  Theo van Kruijsdijk 
22 aug.  Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug.  Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug.  Antoon Fasen 
25 aug.  Mien van Delft-Dams 
28 aug.  Mevr. Bataille 
28 aug.  Ben Lamers 
29 aug.  Koosje Verhagen-van Erp 
29 aug.  Wim Baselmans 
30 aug.  Henk Willems 
31 aug.  Maria Bergmans-Coppelmans 
 

Wist u dat…... 
 U nog steeds met al uw computervragen voor € 2,- per keer 

terecht kunt in Ontmoetingscentrum Zeelst op woensdag van 
10 tot 12 uur. 
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Jarig in september 
3 sept.   Joop van Hees 
4 sept.   Nel Jonkers-Pieterse 
5 sept.   Nico van Krochten 
5 sept.  Mariëtte de Glas 
6 sept.   Cor Vervest 
7 sept.   An Vlaskamp-Cronenburg 
8 sept.   Maria Sloot 
9 sept.   Riet Baarends-Kouwenberg 
12 sept  Piet Coolegem 
12 sept.  Toos Dams 
13 sept.  Diny Lamers-van Keulen 
15 sept.  Marianne Braat-Prinsen 
15 sept.  Greet Koenen-Snel 
16 sept.  Elly van Sonsbeek-Krah 
16 sept.  Hans Hermans  
17 sept.  Albert Fisser 
18 sept.  Cor van Rooij 
18 sept.  Riky van Uitregt- Meeuwsen 
18 sept.  Willy van de Wiel-van den Heuvel 
19 sept.  Lena van Boekel-van de Berk 
22 sept.  Miep Linssen-Snellen 
22 sept.  Sisca van Lapré-van Gestel 
24 sept.  Wil van de Voort-Pardoel 
25 sept.  Adje Pinxteren 
25 sept.  Dimitris Fakoubis 
26 sept.  Joke van Tuijl-Boeyen 
28 sept.  Anneke van der Aa-van Riel 
 

Wist u dat…... 
  u zich nog steeds kunt opgeven om mee te spelen in de Lotto 

 U in huize Sele boeken kunt lenen op dinsdag/woensdag en 
vrijdag van 10.30 tot 12.30. 

 De redactie pas in september weer fris aan de slag gaat met 
uw kopij voor de Rustverstoorder. Fijne vakantie allemaal!  
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Jeu de boules toernooi 
van 9 juni   

 
De gezamenlijke 
seniorenverenigingen van 
Veldhoven de KBO en PVGE  
hielden hun en hopelijk jaarlijks 
terugkerende, jeu de boules 
toernooi bij het 
Ontmoetingscentrum ‘De Ligt’. 
Wij waren met onze KBO met 
10 deelnemers 
vertegenwoordigd.  De dag 
begon al goed met prachtig 
weer. Er waren 44 deelnemers. 

Om 9.15 uur werd de loting  verricht en om 10 uur was de 
aanvang van de eerste  vier wedstrijdronden van vijfentwintig 
minuten.  De spanning zat er al meteen goed in. 
Er was een zeer goed verzorgde lunch voor spelers en 
vrijwilligers om 12.15 uur:  soep, broodje kroket, broodje kaas en 
de nodige consumpties  Met dank aan de beheerder en zijn vele 
vrijwilligers. Na de lunch  was de aanvang 
van het tweede deel van het toernooi. 
Het werd steeds warmer zowel letterlijk als 
figuurlijk, want onze KBO-leden lieten 
merken dat ze er iets van konden. Dit bleek 
wel bij de prijsuitreiking:  
1ste prijs Harry Bakkers/Koosje Verhagen 
(Koosje oefent bij ‘De Ligt’) 
 2de prijs Wies Verberne en 3de prijs Kees 
van der Aa.  
Hopelijk mogen we volgend jaar terug 
komen. Rest ons namens de KBO – afd. 
Zeelst  en haar spelers, de organisatie en 
vele vrijwilligers te bedanken voor deze 
mooie dag en goede organisatie. 
Gr. Jos van Delft - KBO Zeelst. 
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Zeelst Schrijft Geschiedenis  

 Op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand  worden er 
voor belangstellenden in huize Sele films van” Zeelst van 
vroeger”  getoond van 14.00 tot 16.00 uur. 

 Op iedere derde zaterdagmiddag worden foto's getoond van 
Zeelster na-oorlogse grote gezinnen, van 14.00 tot 16.00 u. 

 
Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven Kapelstraat/Citycentrum      10% 

ConXions  computerondersteuning  Meiveld        5% 

Bruna City Passage, kantoorartikelen                5% 

Coppelmans  Kapelstraat  bloemsierkunst         5% 

Coppelmans Tuincentrum Sondervick                                5% 

Durlinger schoenen Citycentrum         10 % 

Baderie Heesakkers Kapelstraat Zuid        10 % 

Fixet Prinsen Veldhoven Kromstraat          5 % 

Groenrijk De Heikant Veldhoven            5 % 

Tipo Telecom Meiveld 80           10% 

Hedo computers Burg.van Hoofflaan  benodigdheden       5% 

                               3 jaar garantie op  computers             2 ½ % 

Daniëlle’s Kniphuis:          korting op vertoon van uw 65+ pas 

Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat   15% bruto-prijs 

 
BANKNUMMER van de KBO  (let op IBANnummer!!) 
 
De contributie van het KBO Lidmaatschap 
 bedraagt € 25,- voor een heel jaar.                                                                                   
                                                                
RABO-banknummer  NL20 RABO 0153 6592 38                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst  
Jos Toussaint  Valgaten 2 
5502 DC Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties. 
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Uitslag “woorden zoeken voor een fles wijn “! 
 
De oplossing  van de woordzoeker uit de laatste Rustverstoorder 
was: KLUSSEN.  
Zes mensen hadden de juiste oplossing ingeleverd. Daaruit heeft 
de redactie één winnaar getrokken. Op iedere inzending hadden 
we een nummer gezet. Op kleine blanco papiertjes hadden we 
die nummers ook genoteerd. Die hebben we hééél 
klein opgevouwen en daaruit een nummer getrokken ! 
En de winnaar werd: onze nummer 4. Dat was de 
inzending van : 
 

          mevr. Betsie Smits-de Wit.  
Van harte gefeliciteerd namens de redactie! 

De fles wijn wordt bezorgd! 
 

 
Rijbewijskeuringen op vertoon van uw KBO-ledenpas! 
 
Nuenen:       Dhr. Aarts; tel. 2838260 Kosten € 25,- 

Veldhoven/Casteren      Dhr. C.J.Swijgers  0497 681066 of  

                                       06   45716117   Kosten € 26,80 ? 

Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452.   

                Bereikbaar    tussen19.00 en 20.00 u.  Kosten € 30,- !!! 

 
 

 

Lena van Boekel –van de Berk  
                    19 september 
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Waarmee kun je bij onze 
Cliëntondersteuner terecht ?  
Als u informatie wilt of een gesprek 
moet aangaan met de gemeente of 
zorginstelling over welk onderwerp dan 
ook, dan kunt u de heer Ben Lamers 
vragen u hierbij te ondersteunen.  
Hij wil met u meegaan als 
gesprekspartner.  
U kunt contact met hem opnemen via 
 tel: 2533621. 
 
 
 
 

 

 

 
  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
                                            

 

                   Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

                                                       Tel. 040 254 95 96 /06 53 25 81 41 

                            
                                          www.dehorizon-uitvaartverzorging  
                                        info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl   
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 

 

Gezellig sporten met uw leeftijdsgenoten 
 

 

Maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur kunt u geheel vrijblijvend 

een gratis proefles senioren fitness volgen 

 

 

Bij interesse voor een gratis proefles graag even contact            

opnemen met Artisport 040 2029491  
 

Regelmatig sporten is belangrijk voor uw gezondheid en dat kan           

bij ons in groepsverband of individueel! 
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“LOTTO”  
 
Inschrijfformulier voor deelname aan “Lotto”, t.b.v. 
onze KBO-kas  
 
Wij spelen wekelijks voor het zesde getal (balletje) dat valt bij de 
Lotto-trekking, elke zaterdag rond de klok van 23.00 uur op S.B.S 
6. (zie:progr.bladen)  
 
Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer.  
Keuze uit 1 t/m 45  
U kunt met meerdere (vaste) nummers meespelen! 
 Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant en wordt door 
de bode bezorgd. 
  
Kosten deelname: € 24,00 per jaar per meespelend lotnummer 
  
Naam._______________________ Lidnummer: 3550______  
 
Adres________________________ 
 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto  
en kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45.  
 
Ik speel graag mee met het/de nummer(s) /____ /____ /____ /  
 
Ik betaal ___ x €24,00 = € ____ ,00 p/j  
 
MACHTIGING:  
Bij deze machtig ik KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging 
om van mijn bankrekening af te mogen schrijven de 
jaarlijkse lottobijdrage zoals die door mij is aangegeven. 
  
Datum ____---____2016  
 
Handtekening voor akkoord:   
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KIENEN 

 
Iedere dinsdagavond bij de supportersclub van 

v.v. U.N.A. Zeelst 
in de zaal van café ST.JORIS, Heuvel 7 Zeelst 

 

HOOFDPRIJS € 350,- 
 

rookvrij, voorzien van airco en eigen verlichte 
parkeergelegenheid achterom. 

Zaal open om 18.30 uur 
Kienen van 19.30 tot 22.15  

KIENEN VOOR JONG EN OUD 
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! KBO          Belangenvereniging van senioren 
              Afdeling-Zeelst  
 

Aanmeldingsformulier voor de reis naar België 
 

Wanneer:  21 juli       vertrek  8.00 uur vanuit huize Sele  
KBO lidnummer: 3550 _________ en  3550_______________ _  
Naam 1 : 
___________________________________________________  
Naam 2 : 
___________________________________________________  
Introducé: 
___________________________________________________ 
Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is         _________________ 
 
Heeft u een dieet?  Zo ja, welk?  _________________________ 

   
 Ik neem een rollator mee ?     

let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!!   
 

Prijs voor leden €  65,-   pp *  introducé   67,50  pp   * 
AANMELDEN VOOR  11 juli  2016 
Let op!  leden hebben voorrang! 

In te leveren bij Mien van Grinsven, Sele 4,   
  
Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst  om eenmalig 
het bedrag af te schrijven van het bij  KBO  Zeelst 
bekende  bankrekeningnummer.   
Inschrijving  op volgorde van ontvangst aanmelding   
* Prijs bij minimum deelname van  40  personen    
  

Handtekening voor akkoord:  datum:  
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