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



Voorwoord van het bestuur. 
 
 
De vakanties zitten er voor de meeste mensen weer op. De senioren, wij 
dus, denken nu weer aan de herfstvakantie. Hopelijk is het weer in het 
najaar wat stabieler dan in de zomer. De fietstochten konden toch altijd 
doorgang vinden op vrijdagmiddag. De buien vielen meestal op plaatsen 
waar wij niet waren. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde zomerreis naar de Achterhoek. 
Ondanks het slechte weer heeft iedereen zich vermaakt. Zie verslag 
verderop in dit boekje. 
Helaas kon de Culturele Dag van de kring door omstandigheden niet 
doorgaan. Ook de meerdaagse reis kon helaas vanwege te geringe 
deelname niet doorgaan. 
Het “ziekenbezoekteam” Phil en Tonny, heeft een aantal mensen in het 
ziekenhuis en thuis kunnen bezoeken. De aanmeldingen komen meestal 
niet rechtstreeks bij hen binnen. Het zou fijn zijn als dat wel zo zou zijn, 
dan hebben we niet het gevoel dat er misschien mensen vergeten 
worden. Nu zijn ze afhankelijk van bestuursleden en bodes, die toevallig 
horen dat er iemand ernstig ziek is of in het ziekenhuis ligt. 
 
Wij moeten aan jullie de groeten doen van Sjef Hermsen, die nog steeds 
in Hoensbroek aan het revalideren is. De vooruitzichten voor hem zijn 
nog niet zo fijn. Hij hoopte ’s nachts van de beademing af te zijn, maar 
onderzoeken in het AZM hebben uitgewezen, dat dit nog niet mogelijk is. 
Vanaf deze plaats wensen we Sjef veel sterkte en goede moed en tot 
ziens. 
 
Het theaterseizoen is weer begonnen. Er zijn 3 voorstellingen waarvoor 
meerdere  leden zich hebben opgegeven. Hulde aan de culturele 
commissie! 
 
Naast de vaste activiteiten staan er nog enkele andere activiteiten op het 
programma:  

 6 oktober: najaarsreis.  

 3 november: themamiddag in het patronaat verzorgd door 
Fa. de Boer met een product- en verkooppresentatie van 
gezondheidsartikelen met betrekking tot ouder worden. De 
uitnodiging en inschrijfformulier vindt u achter in dit boekje. 
 
  



In 2013 bestaat onze afdeling 60 jaar. Wij willen ons ledenbestand 
uitbreiden met nieuwe leden. We staan nu al jaren op ca 430 leden. Wij 

willen naar minstens 500 leden toe. Wij 
vragen uw medewerking om dat te 
verwezenlijken. Zie verderop in dit blad. 
 
Het zou fijn zijn als we nog een paar 
mensen bereid zouden vinden om reizen te 
organiseren en de activiteiten te 
begeleiden. Vele handen maken het werk 
licht. Bovendien zoeken we mensen om de 
jubileumcommissie te bemannen. 
 
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur 

Jan Egelmeers, voorzitter. 
 

 
 
 

Voedselbank-inzameling 
 

Wij hebben een bedankje ontvangen van de 
medewerkers van de voedselbank. Enkele 
weken geleden heeft er een inzameling 
plaatsgevonden in onze St.Willibrorduskerk. 
Heel veel mensen hadden iets meegebracht: 
pasta, blikgroenten, hagelslag, vruchten op sap etc. 
De mensen, die helaas afhankelijk zijn van de voedselbank, hebben het 
in de vakantieperiode extra moeilijk. Er wordt in die periode weinig 
aangeleverd. Toch moeten we bedenken dat deze mensen het altijd 
moeilijk hebben. 
Door dit artikeltje willen we de voedselbank  nog eens onder de aandacht 
brengen. 
 
Mocht u vaker iets aan deze mensen willen geven dan kunt u terecht bij  
“Het Kapelleke” in de Immanuelkerk in Veldhoven.tel:040 2532669  of bij 
Frans van Haandel  Berg 112 tel: 2546519 
 
 
 



Ons jaarprogramma 2011 
 

Donderdag 6 oktober Najaarsexcursie naar Baetsen 

Donderdag 3 november Firma de Boer gezondheidsartikelen 

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. 

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

 
 

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 
 
Sinds kort helpt Tonny Schouteten  tel:2534786 
ook mee om de KBO-leden die in het ziekenhuis 
liggen te bezoeken. 
 
Ze doet dat vol overgave, gezien haar reactie : 
“Zo’n bezoekje geeft me echt een goed gevoel!” 

         En dit kan Philomena alleen maar beamen. 
 
 

Naastenliefde  voelt  gezond! 
 



 

MEREL 

 

Hartje zomer en het is de hele 

dag herfstweer geweest!  

Tegen de avond is het opgeklaard 

en kijkt het zonnetje  

voorzichtig door de wolken. We 

hebben warm gegeten en ik lig  

even op bed. Ik kreeg tijdens de 

afwas bezoek van "mr. Parkinson", 

een vervelende heer met rotstreken die je vloert. 

De deur naar het terras staat open, mijn man zit buiten en wij luisteren  

samen naar een merel, die een prachtige solo weggeeft.   

Doe dàt maar eens na! Mijn man probeert het zachtjes en daarna nog iets 

harder.  De merel luistert en fluit terug!  Grandioos!   

Ik heb iets met vogels èn met muziek. Ik denk dat ik dat geërfd heb van 

mijn      vader. 

Hij leerde ons zingen en van muziek houden. Hij zong en speelde tot op hoge 

leeftijd .  

Ook kende hij ieder vogeltje en wist ieder nestje te vinden in zijn tuin. Hij 

liet ons dat allemaal horen en zien.....”ons” - zijn 11 kinderen - waar hij trots 

op was!  

Nu wonen mijn man en ik, sinds twee jaren, in een zorg-appartement met 

een grote  kloostertuin en zijn hier "volmaakt" gelukkig.  Volmaakt, tussen 

aanhalingstekens, want geen mens kan niet steeds aan één stuk door 

gelukkig zijn.  

Wèl tevreden zijn met wat je nog kunt en hebt en leren accepteren dat 

sommige dingen niet meer gaan zoals jij zelf zou willen. 

"Kijk naar degenen die het slechter hebben dan jij, dan ben je tevreden", 

leerde  mijn moeder ons en dat waren wijze lessen die ik onthouden heb. 

Ze helpen nu nog !  Kijk maar naar het nieuws, lees de kranten :  

Afrika : honger - Noorwegen: dood en ellende - Korea: overstromingen...   

Wat hebben wij het goed !  Wij gaan niet met vakantie maar zijn dik 

tevreden  en gelukkig met onze fluitende merel op huize SELE. 

 Jeanne Kerkhofs-van Himbergen,    

Sele 48       5502 NC    Veldhoven           Tel: 2546542 



 

 

 

 

 

Advertentie tandprothese “de Sitter” 
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In memoriam 
 

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

   
   
Willem van Oorschot         echtgenoot van Anna van Oorschot-        

           van den Biggelaar 

Til van der Vleuten-van Wijk echtgenote van Wim van der Vleuten 

Harrie Coppelmans             echtgenoot van Thea Coppelmans - 

                                                             van Leeuwen                                         

Ans Nijhof-Baeten            echtgenote van Gerrit-Jan Nijhof 

Ferd Vervoordeldonk     weduwnaar van Fia van der Plas 
 

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

 

        Bestuur en leden van KBO Zeelst. 
 

 

 
 
 
 
 

     Persoonlijk, zorgzaam, 

     accuraat en dichtbij      De Horizon Uitvaartverzorging 

 
 

           Dinie Toonders – Verberne 
 
            Uitvaartcentrum De Horizon 
   Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 
    Tel. 040 254 95 96  / 06 53 25 81 41 
 
                                               www.dehorizon-uitvaartverzorging.nl 
   info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl 
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Dagtocht naar Doesburg 
Op 14 juli 2011 

 
Het was een druilerige natte dag. 
Onze chauffeur Jaap gaf ons uitleg over de bus. Na het praatje 
vertrokken we 20 minuten te laat naar de A 50. 
Jaap vertelde veel over de route die we reden: in de buurt van Oss 
werden we gewezen op de paalgraven. Die zijn al zo’n 5000 jaar oud! 
In Oss werden de mensen ook wel “messentrekkers” genoemd. Door het 
trekken van een mes werden er veel ruzies beslecht. Als zo’n 
vechtersbaas een litteken over zijn wang had, dan stond hij in hoog 
aanzien bij de meisjes! 
Oss is ook bekend door de vleesfabrieken van Unox en Zwanenburg. Wie 
kent deze namen niet?? 
Eén van de grote worstendraaiers is natuurlijk Jan Marijnissen. 
Bij de brug van Ewijk over de Waal (waar iedere dag files staan) wordt 
een nieuwe rijbaan aangelegd. We zagen het op een groot bord langs de 
weg. 
Rechts over de Waal liggen de kantoren en stallingen van de bus “de 
Betuwe Express”. Het was te heiig om wat te zien. 
Over de Nederrijn zagen we het kasteel Doorwerth liggen.  
Er werd altijd gezegd dat het 
daar spookte. Een paar jaar 
geleden hebben ze zelfs 
spookzoekers uit Engeland 
uitgenodigd! 
En….inderdaad…het spookt er 
ècht! 
De jonkvrouwe die er woonde, 
nam het niet zo nauw met de 
liefde. Iedere nacht loopt ze 
door het kasteel en op de 
oprijlaan rijdt er een zwarte 
koets met vijf zwarte paarden zonder hoofd: …haar vijf minnaars…. 
Onze bus reed verder langs de Betuwe-zoom. 
Hier reden we maar snel door, want óók hier stond een spookkasteel! Het 
spook van dit kasteel trekt alle mannen in de vijver! 
We reden door een prachtige laan met aan iedere kant een dubbele rij 
bomen en huizen in koloniale stijl. Hier zagen we ook het huis Rederhof 
dat vorig jaar de eerste prijs van SBS 6 gewonnen had om het huis op te 
knappen. 



In de wei stond een paal met een ooievaarsnest erop. Er hangt een 
camera bij. 
Ook kwamen we langs Rhenen-Valkenberg, het vakantiehuis van Het 
Rode Kruis. 
Het vroegere hotel De Engel is omgebouwd tot gemeentehuis. 
Simon Carmiggelt logeerde heel vaak in het volgende hotel en hij heeft 
daar ook een bankje gekregen. Hij zat er vaak met zijn vrouw uit te kijken 
over de Rijn. 
 
Om half 11 kwamen we aan op de “IJsselhoeve”, waar de koffie bruin en 
de vlaai lekker was! 
Bij onze tocht door de dorpjes was Bert van den Bosch nu onze gids van 
het  VVV. 
Doesburg : een heel mooi oud stadje met de Waag en een gemeentehuis 
met rood-witte luiken. 
Het stadje heeft 10.000 
inwoners. 
In Angelo-Zevenaar woonde 
Klaas-Jan Huntelaar.  
In Liemens-Lopik is een 
tolkamer. 
Doetinchem : dit  is een 
Hanzestadje. Het wegenstelsel 
is nog uit de Middeleeuwen. Het 
heeft een historische 
binnenstad met een 
stadsgracht. 
Wingerden heeft samen met Zevenaar en omliggende dorpen 40.000 
inwoners. 
In Babberich woont de musical-zangeres Linda Wagemakers. 
Bij de ringweg staat nog een oude korenmolen. 
Rijnwaarde is een T.O.P.(= Toeristen Overstap Plaats) met mooie 
bankjes. 
Op de rederij “De Hoop” is de Henri Dunant gebouwd. Nu zijn ze een 
Mexicaans vrachtschip aan het bouwen. 
Hier is de Rijn half van Duitsland en half van Nederland, evenals de weg 
waar we zojuist over reden. 
We kwamen ook langs een steenfabriek. Zo ver als je kon kijken lagen er 
stenen opgestapeld. Ze liggen er opgeslagen. 
Er is geen vraag naar, want er wordt niet gebouwd. 
Elten in Duitsland. We moesten hier wachten voor de ICE trein. 



Montferland: over smokkelaarspaden. Er is een klein douanekantoor. 
Zeddam, Kasteel Berg is een monument met veel bossen. Er staat ook 
een molen in Franse stijl. 
Marianne Vos werd hier wereldkampioen op de fiets bij de dames. 
Deze plaats is ook weer een T.O.P. ( zie boven) 
Braamt: hier werd Claudia Melcherts destijds ontvoerd en later terug 
gevonden op de camping. 
In Langerak-Doetinchem staat een prachtig huis van Gijs Joling…ja, de 
zoon van…!  
Laag Keppel. In Kasteel Keppel logeerden de prinsessen Beatrix, Irene 
en Margriet in hun jonge jaren. 
Drempt: in deze plaats hebben de inwoners gezamenlijk een groot kleed 
geknoopt om het geluid in hun kerk te dempen! 
Er is ook een museum: “Het olde ras”. Er is informatie over oude rassen 
groente en fruit. Ze zijn er ook te koop. 
 
In de “IJsselhoeve” gebruiken we de lunch. We hebben zelden of nooit 
zo’n geweldige lunch gehad! Een overvloed aan lekkers! 
Na deze heerlijke lunch kwam de heer Dickens ons halen. We gingen met 
de bus naar Bronkhorst. Een 
stadje met stadsrechten met 
slechts 100 inwoners!  
Langs de weg zag je veel 
maïsvelden voor de groene 
brandstof.  
Er lagen grote keien in de weg. 
In het museum van Charles 
Dickens kregen we uitleg over 
Bronkhorst.  
Ieder jaar rond de Kerst spelen 
de inwoners van Bronkhorst 
het spel over het leven van 
Scrooge. Ze gaan dan ook gekleed in kostuums uit die tijd. 
Onze groep werd verdeeld in twee groepen: één groep ging het museum 
bekijken en de andere groep ging naar een kapel voor een expositie. 
Het museum was prachtig met Dickens personen en figuren. 
Daarna gingen we weer naar de “IJsselhoeve” voor het diner. 
Ook nu weer…volop…volop…Heerlijk! 
Als toetje kwam er een ijskar waar we allemaal een ijsje konden halen. 
Heel erg leuk! 
 



We zaten om tien minuten voor zeven in de bus. Daar wachtte ons nog 
een verrassing… 
Op de grens naar de provincie N-Brabant kregen we een vingerhoedje 
met gouden randje. Dit was een cadeautje vanuit het museum in 
Doesburg! Dit vingerhoedje moet ons geluk brengen! Ik ben benieuwd 
wie ons het eerste geluksverhaal zal vertellen…. 
 
We waren om half negen bij Huize Sele waar het nog steeds regende…. 
 
Ik denk dat ik gerust mag zeggen dat we een heel fijne dag hebben 
gehad. Ook een dag met héél veel en héél lekker eten!! 
  
Groeten van Mien van Grinsven. 
 

 
Geniet van de gewone dingen en je bent de koning te rijk ! 

 

 
 
 
 

Advertentie  Assurantiekantoor  
J.van Beers 
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Wim Jansen (70): schrijver en beeldhouwer. 
 

Debuutroman: 
 

Kruutmoes en Paashoutjes. 
De weg naar later. 

 
Wim Jansen, geboren op 14 februari 1941, was de jongste binnen een 
groot gezin van tien kinderen. Zijn vader was timmerman, later groeide 
het bedrijf uit tot een aannemersbedrijf.  
Tijdens zijn Mulo-opleiding wist hij niet wat hij zou gaan doen. Hij maakte 
de Mulo niet af. Het kwam er ook niet vaak van dat hij zijn huiswerk ging 
maken.  Ook de kerk had  grote invloed op het leven van alledag. Hij 
besloot naar het seminarie te gaan, toen een pater hem vroeg of dat niet 
iets voor hem was. Doch na 3 jaar vond hij dat ook geen goede keuze. 
  
Het was in die tijd ( vlak na de oorlog) traditie dat de kinderen in het 
bedrijf van de vader ( vaak boeren) gingen werken. 
Een tweede mogelijkheid was een eigen keuze maken. In zo’n besloten 
gemeenschap was er altijd wel sociale controle. “Wanneer ga je nou eens 
werken?”  was vaak de vraag als je met 18 nog steeds op school zat. 
Wel maakte hij het gymnasium af en behaalde zijn diploma. Omdat hij 
zeer goede cijfers had voor Nederlands raadde men hem aan Nederlands 
te gaan studeren. 
Hij kende iemand op het seminarie die journalist wilde worden. 
Hij vroeg zich af of dàt misschien iets voor hem zou zijn… Volgens zijn 
vader was dat geen goede keuze. 
“Jongen”, zei hij, “daar is geen droog brood mee te verdienen”.  



Na zijn schooltijd ging hij dus niet verder studeren, maar ging hij 
solliciteren bij Het Girokantoor in Arnhem. 
Daar werd hem afgeraden om er te komen werken, want er waren geen 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Hij had tenslotte een  
gymnasiumdiploma!   
Na wat omzwervingen werd hij uiteindelijk aangenomen bij  een bank in 
Apeldoorn, de Nederlandsche Handel Maatschappij. Hij kwam in het 
opleidingstraject.  
Later ging hij naar de Raiffeisenbank want daar kon hij meer verdienen. 
Hij trouwde en woonde zeven jaar in Vianen.   
Doordat de bank ging fuseren met de Boerenleenbank kwam hij in 
Eindhoven te werken. Ze gingen in Veldhoven wonen en daar voelden hij 
en zijn vrouw zich direct thuis. 
 
Schrijven 
 
Na zijn schooltijd schreef hij stukjes voor clubbladen en waagde hij zich 
ook wel eens aan korte verhaaltjes. Deze verhaaltjes hield hij voor 
zichzelf. Ze waren hooguit voor  “familiegebruik”.  Doordat hem gevraagd 
werd: “opa, vertel eens…” kwam bij hem steeds vaker de gedachte op om 
aan een boek te beginnen.  
 
Het eerste “brouwsel” liet hij aan een familielid lezen. 
Zijn commentaar: “Je hebt heel veel tekst opgeschreven, maar er zit 
weinig spanning in”. 
 
Toen ontstond het idee van “een wandeling” met zijn dochter. 
Geen echte wandeling, maar een manier om een goede lijn in het verhaal 
te krijgen. Hij heeft met haar veel dingen besproken. 
Het boek werd onlangs uitgegeven bij Uitgeverij Free Musketeers  b.v. 
 
Waarom nu pas? 
 
Toen Wim in 2001 met pensioen ging,  had hij pas tijd om zijn creatieve 
kant te ontwikkelen. Hij had veel werk door zijn maatschappelijke 
interesses.  
Naast vrijwilligerswerk – docent seniorenweb – houdt hij zich nu bezig 
met beeldhouwen en schrijven. Alles is begonnen met “Opa, vertel 
eens…” en is nu uitgegroeid tot deze debuutroman  
“Kruutmoes en Paashoutjes, de weg naar later”. 
 



Verklaring van de titel: 
 
Kruutmoes: een Gelders streekgerecht bestaande uit karnemelk, gort, 
kervel, rozijnen, worst en spek. 
 
Paashoutjes: 
Op Paaszaterdag werd het vuur en het water gewijd. 
Vooraf werden in de werkplaats van Wim’s vader houtjes gemaakt van ± 
30 centimeter lang en ± 2 centimeter dik. 
De misdienaars haalden het paasvuur in de korf uit de kerk. In de korf 
werden de houtjes dan zwart geblakerd. Ze werden geblust met wijwater. 
De houtjes werden door de misdienaars aan de boeren in de omgeving 
aangeboden en ze kregen daar geld voor. Dat was voor de 
“misdienaarspot”. De boeren staken de houtjes tussen het riet op hun 
dak. Dat gaf bescherming tegen brand, dat was tenminste de gedachte…. 
Van de opbrengst gingen de misdienaars “op reis”, dat was meestal een 
fietstochtje naar een speeltuin of iets dergelijks. 
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Programma KBO-bedevaart vrijdag 7 oktober 2011 
( Informatie om mee te nemen naar den Bosch) 

 

Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch 
Celebrant: Pastor W. Kalb,geestelijk adviseur van KBO-Brabant 
Organist:   Drik Hoogstede 
Dirigent:    Jan Monden 
 
09.30 – 10.30 uur 
Ontvangst van de deelnemers aan de bedevaart in Theater 
aan de Parade, Parade 23. Er is koffie/thee en men kan 
gebruik maken van het toilet. 
 
10.45 uur 
Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal. 
Door KBO-Brabant worden bloemen en een bedevaartskaars bij 
Maria gezet. Tijdens de dienst wordt er samen gezongen. 
 
12.00 – 13.30 uur 
Lunch in Theater aan de Parade. Gelegenheid om wat bij te 
praten of een luchtje te scheppen. 
 
13.45 – 14.45 uur 
Bidden van het Rozenhoedje in de Sint-Janskathedraal, 
Mariale zanghulde met aansluitend een plechtig Lof. 
Gezamenlijk wordt een aantal bekende Marialiederen 
gezongen, afgewisseld door enkele korte overwegingen. 
Slotwoord. 
 
Vanaf 14.45 uur Terugreis. 
 



Bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch  
 

                 op vrijdag 7 oktober 2011 
 

 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert KBO-
Brabant weer een speciale KBO-bedevaart naar 
de Zoete Moeder van Den Bosch.  
Dit jaar zal de bedevaart plaatsvinden op: 
vrijdag 7 oktober 2011 
Deze datum is tevens de dag van het feest van 
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De bedevaart naar de Zoete 
Moeder spreekt veel KBO-leden aan. Vorig jaar namen er 460 mensen 
deel. Zij waren afkomstig uit alle delen van de provincie Noord-Brabant. 
 
Het programma van de bedevaart ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

1. De deelnemers komen op eigen gelegenheid (of georganiseerd via 
de Afdeling) naar ‘s-Hertogenbosch. Zij kunnen vanaf 09.30 uur 
terecht in Theater aan de Parade, Parade 23 te ’s-Hertogenbosch.  
Hier krijgt men koffie of thee aangeboden. 

2. Om 10.45 uur wordt in de Sint-Jan een plechtige Eucharistieviering  
gehouden met als celebrant pastor Wim Kalb, geestelijk adviseur 
van KBO-Brabant. 

3. Na afloop is er in Theater aan de Parade een eenvoudige lunch,  
bestaande uit twee belegde broodjes, een krentenbol plus 
koffie/thee, melk/karnemelk. 

4. Om 13.45 uur worden de bedevaartgangers weer in de Sint-Jan  
    verwacht om samen het Rozenhoedje te bidden. 

Hierop aansluitend volgt de Mariale Zanghulde, waarna tot slot het 
Lof wordt gehouden. Rond 14.45 uur is de bedevaart afgelopen. 

5. Voor de deelnemers is er een tekstboekje beschikbaar dat  
’s ochtends in Theater aan de Parade (per Afdeling gebundeld) 
wordt uitgereikt. 

Kosten 
De eigen bijdrage voor deelname aan de bedevaart bedraagt € 14,- per 
persoon. 
Hierbij zijn inbegrepen het tekstboekje en de kosten voor de koffie/thee 
en de lunch. Dit is exclusief vervoerskosten. Wilt u aan deze bedevaart 
deelnemen dan moet u zelf contact opnemen met KBO-Brabant. 

  Telefoon :(073) 644 40 66 
E-mail : info@kbo-brabant.nl 
Website : www.kbo-brabant.nl 



 
 
 
 

              

  

              

            Zondagmiddag 30 oktober 

              Vrolijke Muziekmiddag  

In Ontmoetingscentrum  “De Ligt” 

m.m.v. DIE EDELWEISSKAPELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ’s Middags van 14.00 tot 16.30 uur 

          U wordt ontvangen met koffie en cake 

          En in de pauze een “PAUZE DRANKJE” 

          Entree € 5.00 

 

   Voorverkoop 29 september 14.00 uur in de Ligt en 

             tijdens openingstijden van  “de Ligt”  
 



Doordat er in augustus / september geen Rustverstoorder is 
verschenen zijn de jarigen van die maanden niet in het boekje 
opgenomen. Volgend jaar zoeken wij hiervoor een passende oplossing ! 

 
Jarig in oktober 
 
Mevr. M. Aarts 
Mevr. P. van Asperen-de Haan 
Dhr.  J. G. van Bergen 
Mevr. J.J.Cleuren- van den Boom 
Mevr. A.M.F. Clout-Menting 
Mevr. H.J.Driessen-Klaus 
Dhr.  W.J. van den Eeden 
Mevr. J.C.A. van Glabbeek-Heuvelmans    
Mevr. T.Herder      
Mevr. A.J.M. Hermans-Schoofs 
Mevr. L.M.van den Heuvel-Frijters 
Mevr. J.E.C.Hoeks-Lenting 
Mevr. W. Jansen-Senders 
Mevr. A.M.G. Kanen-van Hoof 
Mevr. A.C. Kerkhofs-van Himbergen 
Mevr. C.M.H. Klomp-Antonis 
Mevr. J. van Kruysdijk-Sanders 
Dhr.  W.Mandigers 
Mevr. C. Mühlradt-van den Bosch 
Mevr. A.G. Oostdijk-Balstra 
Dhr.  P. van der Palen 
Mevr. B.J.Pors-Jonkers 
Mevr.  J.A. Schoo-Greenfield 
Mevr. J.W.G.M. Sloot-van der Velden 
Dhr.  J.C.M. van Uitregt 
Dhr.  P.J. van der Weijden 
Mevr. J.M. van der Weijden 
Mevr. G. Wijffelaars-Raymakers 

 
In verband met ons jubileumjaar 2013 vragen wij u om meer mensen 

te interesseren voor onze KBO afdeling Zeelst. 
Geef de bijgevoegde folder aan familie,vrienden,buren enz. 

Wij wensen u veel success met het werven van nieuwe leden. 

 
 



Jarig in november 
 
Mevr. M.G. van Aarle 
Mevr. M.C. van Asperdt-de Wit 
Mevr. L.T.T. van Baren-Coppelmans 
Dhr.  K.T.H.Bosch 
Dhr.  A. Buurman   
Mevr. Th.H. Coppelmans-van Leeuwen 
Mevr. T.C. Coppelmans-van Keulen 
Dhr.  J.A.C.Eliëns 

Dhr.  L.H.A. de Greef 
Dhr.  W.F.S. Hermans 
Dhr.  J.J.M. Hermsen 
Mevr. J.J. van den Heuvel 
Mevr. H.F.M. Hoskens-Raaymakers 
Mevr. F.H.H.Hospel-van Loenhout 
Dhr.  H.J. van de Kerkhof 
Mevr. P. Kuster 
Mevr. H. Kuyken-Antonise 
Mevr. P. Lijten-Sanders 
Dhr.  A.M.C. Muskens 
Mevr. A.C.M. Muskens-Kimman 
Dhr.  C.A. Nouwens 
Mevr. J.F.T.van Os-van Breemen 
Mevr. A.G.J. Peters-Aarts 
Mevr. C.H. van Poppel-Merkelbach 
Mevr.  M. Prins-Brink 
Mevr. F. Sanders-van der Palen 
Mevr. M.J. Sanders-Scheepers 
Mevr. J. van de Schans-Senders 
Mevr. T. Schoemaker 
Dhr.  J.H. Schoo 
Mevr. H. Tils-Kolvenbach 
Mevr. T.A.W. Toonen-Ponjée 
Mevr. C.F.d Vaan 
Mevr. E. Verbaandert-Kox 
Mevr. I.L. Verberne-van Vlokhoven 
Dhr.  W.M.C. Verwimp 
Mevr. N.M. Waterschoot 
Mevr. M.W. Waterschoot-van Hees 
 
 

 
Proficiat !! 



Hier is de redactie weer!!!! 
 
De periode tussen de laatste “Rustverstoorder” en deze, was naar ons 
idee een beetje te lang. Het komende jaar willen we dit anders invullen. 
In plaats van een compleet boekje van twee maanden  te laten vervallen, 
willen we het opsplitsen in twee boekjes van elk drie maanden: 
april/mei/juni  en juli/augustus/september. Zo kunnen ook alle jarigen een 
plaatsje krijgen. Nu hebben we de mensen van augustus/september 
misschien teleurgesteld.  
We hopen dat jullie ook in de vakantieperiode genoten hebben. 
 
Is er misschien iemand in Oostenrijk op vakantie geweest ? Hebben jullie 
daar iemand horen jodelen? Wij weten sinds kort dat het jodelen van een 
Helmonder afkomstig is…. 
Een Helmonder vroeg ons het volgende: ”Witte gullie de ne Hellemonder 
ut jodele he oitgevonde? Hai waar mi zin vraouw in Oostenrijk in de berge 
an ut laupe, toen ie zinne zonnebril liet valle. Hun zuuke, tot ie effe latter 
kwekte: “Hé Jo da littie !” 

 

Zo dat weten we nu ook weer !! 
Je bent nooit te oud om te leren !! 

Jodelaittie, groeten van Phil en Corry 
 
 



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

 

 do  13 okt               “Crème de la crème   Meiveld 162 

 di   15 november     Hof van Holland        Kapelstraat Zuid 5 
 
 
 

 Drankjes en andere gerechten komen er 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. 
 
In de maand december is er geen “samen uit eten”.  

                     In oktober worden de data bekend gemaakt voor 2012. 
 

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                          
 

 



 
    Attentie 
deelnemers !!! 
 Hoe bepalen we  

   het winnende  getal van  de  lotto ? 
 

Ons winnende getal is het laatste getal dat getrokken wordt. 
Verandering: 

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

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

 
Lotto inschrijfformulier : 

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

    

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

 BANKNUMMER  VAN  DE  KBO 

De contributie bedraagt                                                                          
€ 22,50 voor een heel jaar.                                                                                   
RABO-banknummer  15.36.59.238                                 
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst                                                                                                                    
G. Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven  

Dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor eventuele    
giften of  donaties.                        



 
 

Modeatelier dameskleding 
Van Uden 
 
 
Halve pagina 
 
 
 
 
Nieuwe opmaak van de 
advertentie v.d. Schans 
 
Halve pagina 
 
 
 
 
 
 

  



 

Horizontaal:  
1 slotwoord - 5 verhoogde toon - 8 
bezwaard - 14 vliegtuigbenzine - 16 land 
in Europa - 17 gebrekkig spreken - 18 
niet slagen - 19 behoeftig - 20 bekeuring 
- 21 bontgekleurde papegaai - 22 schop - 
25 knoeien - 28 meekrijgen - 29 
zandheuvel - 30 kleur - 31 vier schoven 
hennep - 32 putemmertje - 34 op welke 
manier - 36 soort hond - 42 snijwerktuig - 
43 muziekinstrument - 44 bid (Latijn) - 45 
uniformstof - 48 meetlat - 49 niet de 
kortste weg - 51 noodsignaal - 54 
slingerplant - 55 zangstem - 56 Spaanse 
uitroep - 57 hoogste speelkaart - 58 
eiergerecht - 60 slippertje - 65 
goudmakreel - 66 schotels opmaken - 67 
horizon - 68 vreemde munt - 69 soort 
kabeljauw .  

Verticaal:  
1 grote bijl - 2 worstvlees - 3 tijdrekening 
- 4 woestijnbewoner - 5 rolprent - 6 een 
zekere - 7 vreemde munt - 8 wilde 
rundersoort - 9 strandmeer - 10 glansverf 
- 11 loogzout - 12 mooi maken - 13 
schildhouder - 15 muzikale avondhulde - 
20 diploma - 22 rustteken - 23 groente - 
24 nakomeling - 25 moeilijkheid - 26 rots 
aan de Rijn - 27 loge - 33 oogholte - 34 
plant - 35 zeldzame broedvogel in 
Nederland en België - 37 Arabische titel - 
38 door een hek afgesloten ruimte rond 
een preekstoel - 39 staat van de USA - 
40 loven - 41 bevlieging - 45 wolkam - 46 
gehalte - 47 deel van een boek - 48 
herkauwer - 50 vrucht - 52 afgemat - 53 
lange rij - 57 Engelse oppervlaktemaat 
(4050 m²) - 59 vlug - 60 ik (Latijn) - 61 
plaaggeest - 62 vlaktemaat – 
 63 naaldboom - 64 akelig .  

 



In memoriam Ferd Vervoordeldonk. 
 

Ferd was vanaf 2000 lid van KBO-Zeelst.Van 2002 tot 2007was hij  
voorzitter en tot 2011 bestuurslid. 
 
Wij hebben hem leren kennen als een traditioneel ingestelde man. 
Iemand die alles tot in de puntjes regelde. Hij hield niet van half werk 
en zette zich als voorzitter voor honderd procent in . 
Hij was er terecht trots op,dat onder zijn voorzitterschap onze KBO 
groeide van 200 naar ruim 400 leden! 
 
In 2007 is hij vanwege de broze gezondheid van zijn vrouw en van 
hemzelf teruggetreden als voorzitter. Op de achtergrond draaide hij nog 
mee met het bestuur, maar dit werd steeds moeilijker.Na het overlijden 
van zijn vrouw ging zijn gezondheid verder achteruit.  
In maart j.l hebben we afscheid van hem genomen als bestuurslid. 
 
Op 10 september is hij ingeslapen. 
Moge hij rusten in vrede bij God. 
                            Jan Egelmeers, voorzitter KBO-Zeelst   
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UITNODIGING  
Themamiddag in het Patronaat 

 
Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor een bijeenkomst op 
donderdag 3 november om 13.45 uur in het Patronaat.  
Deze middag wordt verzorgd door Firma J. de Boer. Zij geven een 
product- en verkooppresentatie met als thema: 
“Ouder worden in gezondheid, wat kan ik doen ?”   
Er wordt nader ingegaan op artikelen die daartoe kunnen bijdragen.   
 
Het programma : 

 Ontvangst 13.45 uur met koffie en Limburgse vlaai. 

 Presentatie van het thema.  

 Pauze 15.30-16.00 uur met consumptie en hapje. 

 Vervolg presentatie. 

 Afsluiting om 17.00 uur. 
 
Aanmelding voor 13 oktober via bijgaand formulier. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Bij deelname van minder dan 30 personen behoudt De Boer zich het 
recht voor om deze middag te annuleren! 
 

Inschrijfformulier voor productpresentatie 
door firma De Boer, thema:  

Ouder worden in gezondheid. 
donderdag 3 november, 13.45 uur Patronaat. 

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

Introducé: 

Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Telefoon:  

E mail adres: 
 

 

Aanmelden via deze strook voor 13 oktober 2011 en in te 
leveren bij:      Henk Willems, St. Severinuslaan 31   
         of bij:     Geert Coppelmans, Hoogepat 31. 

 



   Vergeet  niet uw lidnummer in te vullen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reprof advertentie  


