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Kopij inleveren vóór 
maandag  3 september   
 
Als u te laat bent , dan is de redactie… 

Voorwoord van het bestuur. 
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Er staan weer veel activiteiten op het programma voor de 
komende tijd. De voorjaarsreis op 19 april is een succes 
geweest. Als jullie dit bericht lezen is ook de 
Koninginnedagviering achter de rug. 
Er is een meerdaagse reis uitgezocht door onze reiscommissie. 
Deze wordt samen de KBO Kring Veldhoven georganiseerd om 
voldoende deelnemers te hebben. 
 
Inmiddels hebben jullie je ook kunnen inschrijven voor drie 
uitvoeringen in de Schalm, seizoen 2012-2013. De animator van 
deze activiteit heeft om ernstige gezondheidsproblemen moeten 
bedanken voor deze activiteit. Wij danken Hans voor zijn 
belangeloze inzet voor deze activiteit. Wij wensen hem en zijn 
vrouw Nelly veel sterkte toe om de ziekte te dragen. De 
begeleiding wordt nu voorlopig opgepakt door ondergetekende. 
 
Het fietsen op vrijdagmiddag is inmiddels weer gestart. De 
inloopmiddag in de Willibrordzaal in de Willibrorduskerk op 
vrijdagmiddag is een succes gebleken. Er komen steeds meer 
mensen ook niet KBO-leden op af. 
Zie voor verdere activiteiten de rubrieken verderop in dit boekje. 
 
Het is belangrijk dat we voldoende vrijwilligers hebben om de 
geplande activiteiten uit te voeren. Als jullie enkele uren per 
maand vrij hebben meld je dan aan bij een van de 
bestuursleden.  
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
       

 

 

 

 

 

Verslag Jaarvergadering 15 maart 2012 
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1. Opening. 

Onder aanwezigheid van het bestuur en 50 leden opent de 
voorzitter om 14.00 uur  met een hartelijk welkom voor de 
aanwezigen de vergadering. Vervolgens gaat hij over tot het 
memoreren van de ons ontvallen leden en verzoekt de 
vergadering om een minuut stilte ter nagedachtenis. 
 

2. Mededelingen. 

 Joop Sloot en Henk Willems treden af als lid van het 
Bestuur (ook agendapunt 9) 

 Presentatie nieuwe secretaris in de persoon van Kees van 
der Aa. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
De vergadering heeft geen voorstellen tot wijziging. 

 
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 17 

maart 2011 . 
Er zijn vanuit de vergaderingen geen opmerkingen. 
Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd 
vastgesteld. 

 
5. Jaarverslag van de secretaris. 

Door wisseling van de functie van secretaris wordt het 
jaarverslag gepresenteerd door de voorzitter. 
Met behulp van de beamer geeft de voorzitter een presentatie 
over hetgeen in 2011 zich binnen onze afdeling heeft 
afgespeeld. Voor de inhoud wordt verwezen naar de bijlagen 
van dit verslag. 

 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 

Op soortgelijke wijze geeft de plaatsvervangend 
penningmeester een overzicht van de inkomsten, uitgaven en 
resultaat, geclusterd in rubrieken en middels 
staafdiagrammen duidelijk weergegeven. 
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De totale inkomsten bedragen € 9660,00, de totale uitgaven 
bedragen € 8826,00(gecomprimeerd).Dit resulteert in een 
positief resultaat van € 834,00. Het balanstotaal bedrag  
€ 17970,00. In 2011 is € 2000,00  toegevoegd aan de reserve 
jubileum 2013; deze reserve bedraagt per 31 december 2011 
€ 9.000,00.  
 
De vergadering laat blijken  tevreden te zijn met de 
presentatie en de resultaten. 

 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 

Mevrouw Bouwmans legt namens de commissie de verklaring 
af dat de boekhouding conform de regelgeving gecontroleerd 
is en in orde bevonden. Zij complimenteert de 
penningmeester voor het verrichte werk en  stelt de 
vergadering voor akkoord te gaan met de voorgelegde 
jaarcijfers. Vervolgens wordt het bestuur decharge verleend 
voor het gevoerde financieel beleid. 
De voorzitter bedankt de leden van de commissie. 
 

8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2011. 
Aftredend en reglementair niet herkiesbaar is Mevrouw 
Bouwmans. Mevrouw Louwers blijft  lid van de commissie.  
Mevrouw Boereboom stelt zich beschikbaar en de 
vergadering kiest haar tot lid van de commissie. 

 
9. Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en om persoonlijke redenen niet herkiesbaar 
zijn: Joop Sloot en Henk Willems. 

 Aftredend en herkiesbaar zijn Geert Coppelmans en Mien 
van Grinsven. Het bestuur stelt, zonder tegen kandidatuur, 
de vergadering voor tot herbenoeming over te gaan. De 
vergadering gaat hiermede akkoord. 

 In de vacature van  de functie van secretaris wordt door 
het bestuur voorgedragen Kees van der Aa. 
De vergadering gaat hiermede akkoord. 

.  
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De voorzitter staat stil bij het afscheid van het bestuur van 
Henk Willems. De voorzitter dankt Henk Willems voor diens 
inzet en overhandigt hem een geschenkbon en een boeket 
bloemen. Henk Willems blijft wel beschikbaar als bode/bode 
contactpersoon en is tevens nog inzetbaar bij de activiteit 
fietsen. 

 
10. Vooruitblik 2011.  

 
De voorzitter geeft in het kort een vooruitblik over het jaar 
2012. 

a. Inloop vrijdagmiddag in de Willibrorduszaal. Deze 
middag is opengesteld voor een ieder van Zeelst. De 
middag staat in het teken van ontmoeting. 

b. Ingeplande reizen op 9/2, 19/4, 19/7 en 18/10 
c. Themadagen en overige activiteiten op 22/3 (notaris), 

26/4 Koninginnedagviering, 8/5 (RSZK) 22/5 
ledenpresentatie KBO-Brabant in het PSV stadion, 21/6 
muziek/voordracht, 25/10 activiteitenmiddag, 22/11 
Spellendag met lunch (Cecilia), 20/12 kerstviering. 

d. Meerdaagse reis 3/7 -7/9 in samenwerking met Kring 
Veldhoven 

       De Voorzitter doet een dringend beroep op aanwezigen van  
       de vergadering om zich beschikbaar te stellen voor he 
       (mede) invullen en organiseren van de themadagen en 
        overige activiteiten. 
 
       Tot slot doet de voorzitter nog een enkele mededeling 
       betreffende  de Jubileumcommissie in het kader van het  
       60 jarig bestaan in 2013. 
  
11. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
12. Sluiting. 

Om 15.15 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor 
opkomst en inbreng deze vergadering. 
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Na de vergadering vindt er een presentatieplaats door de 
stichting “Zeelst schrijft geschiedenis” in de personen F. van 
der Made en J. Bressers. 

   Kees van der Aa,  
                                   Secretaris 
 

************************* 
 
 
Koersbaltournooi 24 maart 2012 
 

Voor meer foto’s verwijzen wij naar www.kbo-zeelst.nl 
Ga naar:       - website van de Kring 

               - fotoalbums 
                         - koersbaltournooi 
 

Vaste activiteiten: 
 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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 Kaarten op maandagmiddag in huize Sele onder leiding 
van Bets Verberne en Greet Henselmans.  

 Kienen op woensdag- en vrijdagmiddag onder leiding van 
Laura van Baren in huize Sele. 

 Koersbal op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in 
het patronaat onder leiding van Hendrik, Gerard en Jan. 
Wij zoeken weer nieuwe leden!  

 Wandelen elke dinsdag van 14.00 u tot 16.00 u. U kunt 
gewoon aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De wandeling gaat door Zeelst. Vertrek vanaf het 
Patronaat. Ook mensen die moeilijk ter been zijn (rollator) 
kunnen gewoon aansluiten. Na afloop koffie, maar dat is 
wel voor eigen rekening. 

 Fietsen op vrijdagmiddag vanaf 15 april tot half oktober 
onder leiding van Jan en Henk. Vertrek om half 2 vanaf de 
H.Willibrorduskerk. 

 Gezellig  samenzijn in de Willibrordzaal. 
 
 

Als er KBO leden  in uw omgeving ziek zijn 
dan kunt u contact opnemen met 
Philomena. 
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
  
Phil Nas   Tel: 2341127  
Tonny Schouteten tel:2534786 bezoekt de 
zieken in het ziekenhuis 
 
Wij  doen dat vol overgave, 

“Zo’n bezoekje geeft ons echt een goed gevoel!” 
        

Naastenliefde  voelt  gezond! 

 

 

tel:2534786
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5-daagse reis naar 
Duitsland 

Dieblich- Moezel 
 
De reiscommissie van de afdeling 
Zeelst heeft in samenwerking met 
de Kring, na lang spitten in de 
reisprogramma’s van diverse 
organisaties, de keuze laten vallen 

op bovengenoemde reis. 
De reis wordt aangeboden door het reisbureau EMA. 
 
Waarom deze reis? 
De afstand naar dit gebied is relatief 
kort, zodat tijdens de heen- en 
terugreis gestopt kan worden voor 
eventuele bezienswaardigheden. 
De prijs voor deze reis is  
 € 369,- p.p. op basis van een  
tweepersoonskamer met ontbijt en 
diner.Lunches en verzekeringsgelden zijn niet bij deze prijs 
inbegrepen. 
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt € 48,- 
De reis is gepland voor 10 t/m 14 september.  
Aangezien wij niet verwachten dat een afdeling genoeg 
gegadigden heeft voor een volle bus, is in overleg met de 
bestuurders  besloten om deze reis in alle afdelingen van 
Veldhoven aan te bieden! 
Inschrijven voor de reis en de reisverzekering is mogelijk bij uw 
eigen afdeling  

P.S.    Een gezamenlijke reisverzekering bij de EMA is 
goedkoper  dan ieder voor zich! 

 
De reiscommissie:Namens afdeling Zeelst: Mien van Grinsven 
                                 Gerard van de Ven 
                       Namens de Kring:           Theo Tuijtelaars 
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Activiteitenkalender 2012 

K.B.O. Zeelst. 

            Wanneer            Wat 

Donderdag           21 juni     Muziek/Voordracht  

Donderdag           19 juli     Zomerexcursie 

 ??                       augustus     Culturele dag 

ma-vr 10-14         september     Meerdaagse reis 

Donderdag          18 oktober     Najaarsexcursie 

Donderdag          ?? oktober     Themamiddag najaar  

Donderdag         22 november     Spellendag met lunch 

Donderdag         20 december     Kerstviering 

 
27 mei Pinksteren 

 

Vakantie:: 
Zomer 30 juni tot 19 augustus 

Herfst 13-21oktober:  
Kerst 22 december tot 6 januari 2013 

 
 

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   
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Jarig in juni 
Mevr. Annie. van Acht 
Hr. Hein  van Asperdt 
Mevr. Mien Bens-Peters 
Hr. Cees  v.d. Berk 
Mevr. M. Bettgens-Boelens 
Mevr. Miet van Boekel-Jansen 
Hr. Hendrik van Boekel  
Mevr. Marion de Boer 
Mevr. Wilma van den Bosch 
Mevr. Corrie Boumans-Willems 
Hr. Theo van Brussel   
Hr. Frans  van Ekert 
Hr. Huub  Favié                                               
Hr.     Kees  Geven 
Mevr. Annie  Geven-v. Lieshout 
Mevr. Tonnie  van Hees-v.d. Ven 
Mevr. Riek  van der Heijden-de Wit       “Happy birthday to you!” 
Hr. Harrie van Houtem 
Mevr. Riet  Jansen 
Hr. Harry Jonkers 
Hr. André  Lapré 
Hr. Ruud  de Leede 
Mevr. Ria  de Leede-v. Tuil 
Mevr.  Han van der Linden 
Mevr. Els van Mol 
Mevr. Nelly  v.d. Nieuwenhuyzen-Snelders 
Mevr. Tineke  Nijland-van Buul     
Hr. Theo Ratz 
Mevr. Maik  van Rens-Martens 
Hr. Willem  Samuels 
Mevr.  Rinie Schoofs-Raijmakers 
Hr. Martie Spiegels 
Mevr. Anneke Spiegels-van Eldijk       
Hr. A. van Straten                       
Mevr.  Ding van Strijp-Rijkers             
Hr. Gerard van de Ven 
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Mevr. Betsy  Verberne-van de Ven 
Mevr. Cora  Verwimp-Looyen 
Mevr. Riek  Willems-Joosten 
Hr. Piet  van Zon 
 
 Jarig in juli    
Hr. Piet van Acht 
Hr. Wim van Acht 
Mevr. Liesje Akkermans-Peeters 
Hr. Ed  Arons   
Hr. Jan Bertens 
Hr. Bert. de Bont 
Mevr. Rina Boudewijns-Molegraaf 
Mevr. Riek  van Brakel-Schellens 
Mevr. Nelly Dijkstra 
Mevr. Riek Eliens-van der Velden 
Mevr. Truus  Flos-Thijsen   
Mevr. Jeanne  Geven-Bergmans 
Mevr. Greet Henselmans 
Mevr. Diny  Hesemans-v.d. Looij 
Hr. Toon Kerkhofs 
Hr. Frans Krüter 
Mevr. Bep van Lieshout-v.d. Wetering 
Hr. Hein  van de Loo 
Mevr. Diny  Mandigers-Smits 
Mevr. E.B.C. Meulman 
Mevr. Nelly Neggers 
Mevr. Hendrina Nijland-Garretsen 
Hr. Karel. van Nostrum 
Mevr.  Ria Oosterbosch-Stoffels 
Mevr. Thea Peperkamp-Slegers 
Mevr. Rita  Pera-v.d. Wijngaard 
Mevr. Leny. Sanders-v. Meer                  
Mevr. Kune  Stevens-Flecken 
Hr.  Toon  van Strijp 
Hr. Piet  Toonen 
Hr. Marinus  Tops 
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Hr. Bep  Vervest-Janszen 
Hr. F. Visser 
Mevr. Door  van der Vorst 
Hr. Paul Weijers 
Mevr.  Nanny .Weijers-Bomers 
Mevr.   Lina .van Zon v.d.Heijden 
 
In augustus zijn jarig: 
 
Dhr. Paulus Akkermans 
Mevr. Petra Bataille 
Mevr. Maria Bergmans-Coppelmans 
Mevr. Ria.Bom-van Poppel 
Mevr. Riet  van den Bosch-Brands 
Dhr. Frans Clout 
Mevr. Mien van Delft-Dams 
Mevr. Maria Egelmeers-Merks 
Dhr. Antoon  Fasen 
Dhr. Tiny van Herwijnen 
Mevr. Truus  Jacobs-Olieslagers 
Mevr. Ellen Kapitein-van Beers 
Mevr. Tinie van Knegsel-Dierickx 
Dhr. Ben Lamers 
Dhr. Thom van Leeuwen 
Dhr. Jan van Lieshout 
Dhr. F. Mühlradt 
Mevr. Nelly Neggers 
Mevr. Maria Renders-Hendriks 
Mevr. Anna  van Roosmalen-Fleer 
Mevr. A. Scheepers-Bergmans 
Mevr. Betsie Smits-de Wit 
Mevr. Dianne Spiljard-Schaffer 
Dhr.  Frans van Stiphout 
Mevr. Koosje Verhagen-van Erp 
Dhr. Jacob Verhagen 
Mevr. J. Verheijen-van Dam 
Dhr. Cor  Verwimp 
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Mevr. Anka  van de Vondervoort-Komarowski 
Mevr. J. van de Weyden-Sloots 
Dhr. Henk Willems 
 
 
 

Mijmering na Moederdag…… 
 
Het valt me zwaar mijn kinderen los te laten 
die ik gedragen heb vanaf hun pril begin 
onder en in mijn hart. 
 
Ik heb ze leren praten 
ze leren kijken de wijde wereld in. 
 
Ik mocht met mijn gebeden hen omringen 
hen koesteren in mijn liefde warm en groot 
Ik mocht ze wijzen op mooie dingen 
bij verdriet nam ik ze op mijn schoot. 
 
Ik wist dat ook voor hen de tijd zou komen 
dat ze op eigen benen gingen staan. 
Vergeten zouden zijn hun kinderdromen 
dat ze voorgoed een eigen weg inslaan 
. 
Och ja, ik heb het altijd wel geweten 
ik had me er al op voorbereid. 
Maar een moeder moet aanvaarden 
dat ieder kind zijn eigen leven leidt. 
  

 
 
 

 
OUDERLIEFDE IS NIET OUDERWETS ! 
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Boeteviering in de H. Willibrorduskerk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op dinsdag 17 maart j.l. was ik bij de boeteviering 

aanwezig. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zo'n dienst 

nog nooit had bijgewoond... 

De viering begon om 's avonds om half acht. 

Ik kwam de kerk binnen en een mevrouw vertelde mij 

dat ik mijn "zonden" op een briefje kon schrijven. De 

briefjes werden in een schaal verzameld. De schaal 

stond vóór in de kerk. Tijdens de viering zouden die 

verzamelde briefjes verbrand worden als teken van 

vergeving. 

Ik vond dit een prachtige gedachte. Het vuur verteert 

onze tekortkomingen...en...wie heeft die niet? 

Ik legde mijn briefje in de schaal en was benieuwd hoe 

de viering zou verlopen. 

Ik weet niet hoeveel mensen er in de kerk zaten, maar 

Jan Egelmeers vertelde mij dat het er beduidend méér 

waren dan vorig jaar.  
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 Pastor Jenniskens leidde de viering.  

Zoals altijd: geweldig! 

Hij zei dat onze zonden geen èchte "zonden" zijn, maar 

dat het dingen waren die we misschien wèl hadden 

MOETEN doen, òf juist dingen die we gedaan hebben, 

maar die we eigenlijk hadden moeten LATEN ! 

Ja, zo is het: ik dacht ineens heel mild over mijn 

tekortkomingen. Ieder mens heeft ze, we moeten 

alleen leren om niet steeds dezelfde fouten te maken! 
  

We luisterden naar de parabel van de verloren zoon. 

Vanuit de twee broers gezien en vanuit het perspectief 

van de vader. 

Wat is een vader toch mild! Ik vond het ontroerend, 

temeer omdat mijn eigen vader is gestorven toen ik 

twee jaar oud was. Ik besefte dat ik heel veel heb 

gemist... 
  

Er werden psalmen gezongen, die ik helaas niet kende. 

Er werd samen gebeden en de briefjes werden 

verbrand. Daarna mocht je naar voren gaan voor de 

handoplegging. 

Deze viering maakte heel erg veel indruk op mij. Ik 

vond het fijn dat ik op deze wijze gereinigd werd voor 

Pasen. Ik voelde de Liefde van God in zijn eenvoud en 

eerlijkheid. 
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Ik heb grote bewondering voor Pastor Jenniskens die 

de viering leidde terwijl hij op zijn kruk leunde. Ik 

hoop dat hij niet veel pijn ( meer) had. 

Hij weet de verhalen van de bijbel altijd zo goed te 

"vertalen" naar onze "alledag"...dank u wel! 

Voor mij was deze boeteviering een echte verrijking! 

Zo hoort een dienst in de kerk te zijn ! 
  

Groeten van Phil 

 
Hier zijn wij weer !!! 

 
We hebben extra ons best gedaan om een dikke gezellige 
Rustverstoorder te maken. Volgens ons is het ons ook gelukt, 
want we kregen verhalen  van een paar KBO-leden.  
Persoonlijke verhalen zijn, naar onze mening altijd interessant 
om te lezen .Misschien  zit u na de vakantie vol verhalen en hebt 
u ook iets te vertellen. Zeg niet meteen …nee. Ik kan niet goed 
vertellen…..Wij schrijven het graag voor u op. Het hoeft niet 
perse een vakantieverhaal te zijn. Een ervaring, of 
jeugdherinnering, of hobby is voor ons allemaal leuk om te lezen. 
 
Om te voorkomen dat we nu in herhaling vallen wensen wij u 
allen een fijne zomer toe met veel mooi weer. 
In september gaan we er weer fris tegenaan ! 
 

 
Phil en Corry !! 
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Helemaal boven in de kerktoren: 

een prachtig uitzicht!! 

 
Op 27 maart j.l. waren we 

weer zeer ijverig in de kerk 

aan het poetsen. 

Onze poetsgroep bestaat uit 

Nel Jonkers, Truus Keeris en 

ik, maar we worden ook nog 

vaak door Jolanda geholpen. 

Zo ook op deze dag! 

Zodoende waren we op deze 

bewuste dinsdag best snel 

klaar.  

Ineens zei Truus dat ze best 

eens in de toren de klim naar 

boven zou willen maken. “Ja, 

joh, dan kan ik zien hoe mijn tuintje erbij ligt!”  

Nel en ik werden eigenlijk ook wel enthousiast…….Ja, een 

uitzicht over Zeelst is leuk….maar oei, wat een enorme klim!!! 

We zagen natuurlijk wel in dat onze “expeditie” onder 

begeleiding moest gebeuren! 

Welke sterke mannen hadden het in dit geval “voor het 

zeggen”?? 

De naam Jan Egelmeers viel……en ook die van Hans van Hak, 

Jan Bressers… en Piet Vermeulen….Wie konden we bereiken 

om het te vragen? Misschien mocht het helemaal niet! 

Wij gingen natuurlijk toch op zoek en Jan Egelmeers vond het 

wel goed. 

We gingen aan onze klim beginnen! 
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In het begin is er niks aan de hand. We kwamen op het 

“oczaal”. Een mooi gezicht als je zo de kerk inkijkt. Vroeger 

stond het koor daar en nu zou er een prachtig trompetgeschal 

moeten klinken! We hadden de eerste etappe bereikt! 

Natuurlijk werd de trap smaller, viezer enger en wiebeliger 

hoe hoger je klom…. 

Naar beneden kijken was niet aan te raden. Je moest gewoon 

verder klimmen en je verstand op nul zetten!! 

Eindelijk waren we helemaal boven in de toren! Bij die enorme 

klokken!  

Het was er wel vies, want er zaten weer een paar duiven, maar 

dat mocht de pret niet drukken! Ik vond het geweldig! 

Truus kon haar tuintje niet zien, want het was een beetje 

nevelig. Maar het was de klim toch dubbel en dik waard! 

Opeens zei één van de mannen: “We hebben nog 10 minuten. 

Dan moeten we echt weg zijn, want dan gaan de klokken 

slaan!” Dat oorverdovende lawaai wilden we liever niet van zó 

dichtbij meemaken… 

De afdaling begon. Achterstevoren, met de nodige uitroepen 

als: 

“oei, wat eng” en “zijn we er nog niet?” 

Ja, we waren op tijd beneden, de klokken sloegen twaalf 

uur….we keken naar boven en we konden het ons nauwelijks 

voorstellen dat we ECHT helemaal boven in de toren waren 

geweest!!!! Een goed idee van jou, Truus! 

Wat is onze volgende “expeditie”?  

Nu hebben we de smaak van het avontuur te pakken!!! 

        

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

 

 di  15 mei  Hof van Holland  

 do 14 juni  Witven 

 do 26 juli  Oude Garage 

 di  21 aug. De Wok 

 do 20 sept. De Kers Oerle 

 di  23 okt.  Creme de la Creme 

 do 22 nov.  Hof van Holland 
In de maand december gaan we niet uit eten!! 
 

Drankjes en andere gerechten komen voor eigen rekening. 
We beginnen altijd om 17.30 uur. 

Tijdig opgeven bij:   Mien van Grinsven 
Bij verhindering even bellen:  tel: 2547136 

“Samen uit eten” is bedoeld voor alle ouderen en alleenstaanden 
van de gemeente Veldhoven. 

 
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven        10% 
Fixet Prinsen Veldhoven         5% 
Sportschool Cardo      10% 
Strick Optiek       15% 
Braderie Heesakkers, Kapelstraat-Zuid    10% 
Tuincentrum Veldhoven          5% 
ConXions  computerondersteuning     5% 
Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)   10% 
Bruna City Passage, kantoorartikelen, wenskaarten     5% 
                                 tijdschriften  
 Daniëlle’s Kniphuis:   korting op vertoon van uw 65+ pas 
 Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat  Zeelsterstraat    
 15% op de bruto-prijs       
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Mijn droom over de reis naar de IJsselhoeve 
 

’n Paar weken geleden bracht de P.T.T. 

Een uitnodiging voor deze dagtocht mee. 

En nu had ik vorige week toch liggen dromen 

hoe we met z’n allen in de IJsselhoeve zouden komen…. 

 

We wilden op een originele manier naar de IJsselhoeve gaan. 

Maar hoe??....Daar kwam het nou juist op aan! 

Mieke Aarts wilde op de fiets, of anders maar lopen. 

Maar Annie van Agt stelde voor om ’n autobus te kopen! 

 

En Lena van Boekel riep:” hé..misschien…., 

Ik weet het! We gaan in een vliegmachine!”  

 

 

Dat vond Willie Kuster een geweldig idee, 

en bijna iedereen wilde mee! 

 

Maar An Vlaskamp riep:”of gij nou hoog of laag springt 

mèn krijgen jullie nie in zo’n ding!” 

“Och”, zei Ellen Kaptein, “loat oe nie kennen 

as ge eenmaal vliegt zal ’t wel wennen!” 
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“Ja“ zei Greet Henselmans,”da’s allemaal goed en wel, 

maar hoe komen we aan zo’n toestel?” 

“Oh” zei Wil Egelmeers,”zo’n ding is wel te huur, 

maar natuurlijk wèl verschrikkelijk duur!” 

 

Els van Mol vond: “daar moeten we niet om dralen” 

en bood spontaan aan om de helft te betalen. 

“Goed” zei Nollie Boereboom,”dat vind ik best! 

Jij betaalt de helft en ikke de rest!” 

 

Zover was nu alles voor elkaar, 

Maar Jan van Agt zei: “Er is nog één bezwaar…. 

We kunnen wel dapper een vliegtuig huren, 

maar wie van ons moet dat ding besturen?” 

 

We keken één voor één elkaar eens aan 

En Annie Fransen die durfde dat wel aan. 

Zij had daarin “geweldige zin” 

en iedereen stemde er meteen mee in. 

 

Alleen Jo Geven die kon het niet verdragen 

en zei: “Is ’t in oewe kop geslagen? 

Wa wilde gij van ’n vliegtuig afweten, 

gij hèt amper ooit in zo’n ding gezeten!” 

 

Maar Wies Verberne, anders een doodgoeie vrouw, 

trok zich er nou eens niks van aan. 

Ze zei drugskes: “Ik heb altijd al in de lucht willen zweven, 

en dit is toch zeker de kans van mijn leven?” 
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Nellie Janssen en Riet Louwers willen ook graag mee. 

In de cockpit was wel plaats voor die twee. 

“Het is mij best”zei Rikie Willems,”als jullie maar weten  

dat Zus Tournier en ik onderweg willen eten!” 

 

Tonny van Brussel wist dat gauw op te knappen 

in een ommezien had ze d’r tas vol appelflappen. 

De stemming steeg al meer en meer, 

maar Geert Coppelmans liep onrustig op en neer. 

 

Totdat in de verte, tussen de bomen, 

het vliegtuig al aan kwam stomen. 

Kijk daar kwamen Tonnie Baetsen en Koos van den Heuvel al 

aan gelopen. 

Die waren nog gauw wat kauwgom wezen kopen. 

 

Mieke Sandkuijl kon nog op het nippertje arriveren. 

Haar vriendin had eerst haar kuiten moeten masseren. 

Sjan Hermans stapte het eerste in en zei: “Ik zit fijn! 

Vliegen jullie maar hoog, mij krijgen ze niet klein!” 

 

Iedereen stapte in, wat hadden ze een lol! 

Maar och, wat jammer, het toestel raakte vol! 

“Geeft niks” zei Jo Borgers heel bedaard, 

“ik kruip met Wilma van den Bosch wel in de staart.” 

 

Riky van Nostrum die had een reuze idee: 

“ik kruip met Lies Verbaandert wel op de plee… 

efkes passen of ’t wel kan 

Jan Egelmeers maakte er gauw een foto van. 
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Toos Bartels ging zitten met een angstige snuit 

En dacht:”als het mis gaat, dan ben ik er zo uit!” 

Ineke Herder ging aan de knoppen zitten draaien, 

het toestel begon al heen en weer te zwaaien…. 

 

Wàt Toos Schoemakers ook probeerde, we bleven aan de 

grond…. 

Totdat Riekie van Uitregt kwam helpen en de zaak was zó 

rond! 

“Allemaal klaar?” zei Annelies Jacobs , “We gaan omhoog!” 

En daar gingen we met een sierlijke boog…… 

 

Cisca Lapré moest nog een moeilijke manoeuvre maken 

Om de Zeelster kerktoren niet te raken…. 

Adrie Aben en Piet van Agt begonnen hevig te beven 

en riepen: “Waren we maar thuis gebleven!”  

 

Henk Rens en Jannie Jansen deden goed hun best  

Zij waren steward en stewardess. 

Ze brachten zuchtend broodjes en koffie 

rond 

En ze zeiden: ”stonden we maar weer aan de 

grond.” 

 

Tonnie Helmond was stil en zat te proberen 

om nog een toespraak te leren. 

“Een toespraak” zei Marion de Boer,”dat is niks 

gedaan, 

ge moet straks maar een liedje zingen gaan.” 
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Thea Coppelmans zat maar naar beneden te turen  

en dacht: “hoe lang zal dit nog duren?” 

Maar net toen Riek Eliëns het wilde vragen, 

zagen we de IJsselhoeve opdagen. 

  

Het personeel van de IJsselhoeve kwam al naar buiten 

en stond met zakdoeken naar boven te wuiven. 

Maar Toos Klomp , die het vliegen nu welletjes vond, 

zei tegen Koosje Verhagen:”zet het toestel maar aan de 

grond!” 

 

Hierdoor kreeg het toestel een geweldige schok, 

zodat ik plotseling wakker schrok….. 

het was meteen gebeurd met de gein, 

zodat dit het einde van mijn droom moet zijn……. 

Mien van Grinsven 
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In memoriam 
 

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

 

Jo Daniels            echtgenoot van Annie Daniels-Vervest 

Henricus Oerlemans  echtgenoot van P.Oerlemans – 

                                                       van Keulen 

 
 
Namens het bestuur willen wij ons medeleven betuigen aan de 
naaste familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking 
van dit verlies. 
Bestuur en leden van KBO Zeelst 
 

 

 
  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
 
   

                                                            Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

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

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

 

http://www.dehorizon-uitvaartverzo/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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K.B.O.Kring Veldhoven Koersbaltournooi 
24 maart 2012 

  

Op vrijdag  23 maart was er weer een fijn koersbaltoernooi in de 
Ligt. 
De afdeling Heikant/Kelen had de regie strak in handen. 
Er waren 68 deelnemers. Er waren van alle 5 afdelingen 
afgevaardigden . 
Er werd met volle inzet gespeeld. Sommigen met behulp van een 
drankje . 
De lunch wat heel goed verzorgd door Jan Tittel en zijn 
vrijwilligers . 
  
De prijzen werden uitgereikt door wethouder Maarten Prinsen 
  
De algehele winnaars van het tournooi waren van de afdeling 
Zeelst.: 
Mien v Grinsven en Nolly Boereboom van afdeling Zeelst mogen 
in 2013 het toernooi organiseren. 
  
Verdere uitslagen: 
MAT ZWART . 1 Heikant/Kelen  Jan Lenting en Gerrie Lenting 
                             39 punten. 
                         2 Zeelst   Toon Sanders en Riet Sanders  
                                36 punten. 
        Poedelprijs: Veldhovendorp Mevr.Donkers en Mevr Kruize 
                                11punten 
 
MAT ROOD .    1 Zeelst Mien v Grinsven en Nolly Boereboom. 
                        29 punten. 
                         2 Zeelst Hendrik  en Lena van Boekel           
                  25 punten. 
        Poedelprijs :Meerveldhoven  Riet v Elst en Wies Jongsma 
                   12 punten            
MAT BLAUW . 1 Meerv’hoven Claar Musch en Corrie Pijnenburg 
             27 punten 

2 Meerv’hoven Harm Stevens en Koos Sleddes 
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       23 punten 
     Poedelprijs: Veldhovendorp  Hr de Vroom en Mv. Vermeltfoort 

           7  punten 
 

Mevr. Donkers was de oudste deelneemster met 94 jaar! 
 
Het was weer een mooi tournooi dank zij de organiserende 
afdeling Heikant/Kelen en de vrijwilligers van de Ligt. 
Met medewerking van de scheidsrechters Harrie v/d Ven en  

    Wim Aarts  
       Onder leiding van Willy Ivits. 

Allemaal bedankt! 

 voor veel leuke foto’s : www.kbo-zeelst.nl 
 
 

 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Hoe bepalen we het winnende getal van  
de lotto ? 

Ons winnende getal is het laatste getal dat 
getrokken wordt. 

 
Verandering: 

De trekking is op zaterdagavond om  22.45 u op SBS 6. 
 

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

Lotto inschrijfformulier : 
 

Naam:………………………………………………….. 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto. 
Ik kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 
 
 
Ik speel mee met het/de nummer(s) 
 

    

 
Er zijn 52 trekkingen per jaar. 
Ik betaal € 2,- per getal per maand. 
Ik betaal per Rabobank 15.36.59.238 onder vermelding van 
“Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO 
 
De contributie bedraagt                                                                                        

€ 22,50 voor een heel jaar.                                                                                      
RABO-banknummer  15.36.59.238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst                                                                                                                 
G. Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties.   
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Een kalf van zes maanden oud, 

Trok zoekend door het maagd’lijk woud. 

Het was naar kudde en stal op weg, 

maar deed dat zonder overleg. 

Het trok zijn stap-en huppelspoor 

Steeds kronkelend en nooit rechtdoor. 

 

Veel eeuwen zijn sindsdien verstreken 

En het kalfje is reeds lang bezweken 

Maar het kalverspoor, dat bleef bestaan 

Daar het ook door anderen werd begaan. 

Het was een hond, die d’ andere dag 

In het volgen van dat spoor iets zag. 

En daarna was het een flinke ram 

Die het verse spoor betreden kwam. 

 

Omdat een kudde van fatsoen 

Gewoon is om direct te doen 

Wat de belhamel heeft gedaan 

Ging heel de rest er achteraan. 

En sinds die dag ontstond een pad, 

Waar eerst een kalf gezworven had. 

   

  In de kringloop der seizoenen 

  Wentelden de jaren heen. 

  Blote voeten kregen schoenen, 

  Het paadje werd een weg van steen. 

  En de steenweg werd een Dorpsstraat 

  Kronkelend als het kalverpad, 

                             En werd langzaamaan de hoofdstraat  

van een middelgrote stad. 



34 

 

En heel het geweldige verkeer 

Van die miljoenenstad 

Volgde eeuw in, eeuw uit, steeds weer 

De loop van het oude kalverpad 

 

Zo kwam het dat men ied’re dag 

Miljoenen mensen zag 

Wier weg nog immer werd bepaald 

Door het kalf dat eens daar had gedwaald. 

Een kalf, sinds eeuwen overleden, 

Leidde hun dagelijkse schreden 

En ongemerkt en ongewild 

Werd veel kostbare tijd verspild. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kalverstraat 

Gedicht ingestuurd door: Gerard van de Ven 
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Zomerdrankje 
 
 

Aardbeien, frambozen en bramen fijnprakken met een scheutje 
limoensap. Dit mengsel doet u samen met ijsblokjes in een long-
drinkglas. Opvullen met gekoeld cranberrysap. Als versiering kun 
je nog wat aardbeien of frambozen aan een prikker eroverheen 
leggen. 
In plaats van cranberrysap kunt u ook gekoelde rosé nemen. 
Of een scheutje wodka. Als u het lekker vindt kunt u er een 
beetje(!) peper overheen malen.  
U kunt dit ook gebruiken als sausje over roomijs. 
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Advertentie Reprof 


