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RONDLEIDING EXPOSITIE 

14 november 2019: Er was grote 

belangstelling voor de expositie 

over de 2e wereldoorlog en be-

vrijding in Veldhoven. Er werd veel 

herkend en herinnerd. Foto’s zijn 

te vinden op de website. Deze 

expositie is nog steeds te bezich-

tigen in ’t Oude Slot. 

PUBQUIZ GROOT SUCCES 

22 november 2019: Een energieke 

quizmaster met assistente,  

een deskundige jury en meer  

dan 70 fanatieke KBO-leden; dat 

waren de ingrediënten van de 

fantastische KBO-Pubquiz 2019.  

Met slechts 1 punt verschil wonnen 

uiteindelijk de Zilster Basters.
  Lees verder op pagina 2 
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Vervolg pagina 1: 

Op de voet gevolgd door De Pubers, die 
ook heel blij waren met de 2e prijs. 

Een verslaggever en fotograaf van de 
ONS waren aanwezig om een 
reportage te maken, die binnenkort in 
de ONS zal verschijnen. 

Veel lof was er voor de organisatie 
van dit evenement, dat volgend jaar 
weer zal plaatsvinden op 6 maart.  

UITNODIGING KERSTVIERING 
Vrijdag 20 december bent u weer van 
harte welkom op onze jaarlijkse kerst-
viering. Kerstmis wordt dit jaar gevierd 
samen met de Zonnebloem en de 
Nieuwe Levenskracht in Zaal St. Joris.  

De ontvangst is vanaf 11.15 uur (de 
zaal gaat niet eerder open). Het 
programma start om 11.45 uur.  
De agenda voor de kerstviering: 

11.45 u  Opening programma en 
gezamenlijke kerstviering 

12.15 u Lunch 
13.15 u Optreden van Selster 

Dameskoor en voordracht 
13.45 u Pauze met lotenverkoop 
14.15 u Voordracht  
14.30 u    Loterij   
15.00 u    Voordracht 
15.15 u    Gezellig samenzijn 
16.15 u    Sluiting 

Eigen bijdrage: € 12,-- per persoon, 
inclusief twee consumpties, dit bedrag 
wordt na uw inschrijving automatisch 
afgeschreven. U kunt zich inschrijven 
met het inschrijfformulier op pagina 4. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Donderdag 9 januari hopen wij u 
allemaal te verwelkomen op onze 
nieuwjaarsreceptie in ’t Patronaat.  
We starten om 14 uur en er is live 
muziek. We stellen het zeer op prijs als 
u vooraf even laat weten of wij op u 
mogen rekenen. Vul daarvoor het 
formulier op pagina 4 in of schrijf je in 
via de website (onder activiteiten). 
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RONDLEIDING PHILIPS MUSEUM 
Op woensdag 5 februari 2020 
organiseert de commissie Educatie & 
Cultuur een rondleiding met gids in het 
Philips Museum. Hier krijgt u een 
overzicht van de geschiedenis van 
Philips vanaf het eerste Lampen-
fabriekje tot de nieuwste ontwikke-
lingen van het wereldconcern. 

Het programma is als volgt: 

• 12.45 uur: verzamelen in het Philips
Museum, Emmasingel 31, waar u
een kaartje kunt kopen (€9,--,

• PVGE-leden € 4,50, Museum-
jaarkaart gratis)

• 13 uur: rondleiding van 75 minuten
door gids, daarna kunt u het
Museum nog op eigen gelegenheid
bezoeken. Kosten rondleiding € 6,--
(incl. kopje koffie). Ter plekke (graag
gepast) te voldoen.

Meldt u zo snel mogelijk aan via 
het formulier op pagina 4. 
Inschrijving gebeurt op volgorde 
van de datum waarop uw 
aanmelding wordt ontvangen; 
want er kan maar een beperkt 
aantal deelnemers mee!!!! 

Vragen en inlichtingen: 
Commissie Educatie & 
Cultuur 

- Anny Castelijns    06-13 06 32 89

- Jeanne Smetsers 040-255 31 68

DEMENTIE: JE STAAT NIET ALLEEN! 
Ook in 2020 organiseert SWOVE in 
samenwerking met anderen weer het 
dementiecafé. De eerstvolgende 
bijeenkomsten zijn op: 7 januari en  
3 maart in Restaurant de Berkt, 
Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het 
programma start om 19.30 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u op 
werkdagen tussen 9.00-12.00 uur 
contact opnemen met SWOVE:  
Mw. C. van der Heijden  
040-254 00 66 of E: info@swove.nl

BILJARTEN OP DINSDAGMIDDAG 

De biljartclub zoekt nieuwe leden! 
Elke dinsdag van 13-16 uur in ’t 
Patronaat. Kosten € 5,-- per maand. 
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INSCHRIJFFORMULIEREN 

Inleveren bij de groene brievenbus bij de kerk, Blaarthemseweg 13, Zeelst. 
(Vergeet niet belangrijke informatie van de achterzijde op te schrijven, als u formulier uitknipt) 

KERSTVIERING 
20 december in Zaal St. Joris 

Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 
Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 
Telefoonnummer:…………………………………………………………… 
Email:……………………………………………………………………………… 
Bijzonderheden/dieet:……………………………………………………. 

Inleveren – vóór 11 december  
De eigen bijdrage is € 12,-- per persoon,  

dit bedrag wordt na uw inschrijving automatisch afgeschreven. 

Handtekening voor akkoord: ……………………………………………………………… 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
9 januari 2020  

Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 
Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 

Inleveren – vóór 6 januari 2020 of inschrijven via de website (Activiteiten) 

RONDLEIDING PHILIPS MUSEUM 
5 februari 2020  

Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 
Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 
Telefoonnummer:…………………………………………………………… 
Email:……………………………………………………………………………… 

Inleveren zo spoedig mogelijk ! Vol = vol. 
Entree kaartje ( € 9,--, tenzij museumjaarkaart of PVGE lid ) en eigen bijdrage 
voor de rondleiding ( € 6,-- p.p. ), ter plekke (gepast) te voldoen. 
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