
VANUIT HET BESTUUR 
Het corona virus heeft heel veel 
roet in het eten gegooid en veel 
leuke geplande activiteiten 
konden en kunnen voorlopig niet 
doorgaan. We denken dan 
bijvoorbeeld aan de excursie naar 
de biocentrale, de kunstroute en 
de stadswandeling Eindhoven.  

Gelukkig mogen we weer starten 
met een aantal wekelijkse 
activiteiten. U leest er meer over in 
deze nieuwsflits. 
Daarnaast gaan we – bij voldoende 
belangstelling – een aantal andere 
activiteiten organiseren waarbij 
we elkaar wel kunnen ontmoeten.  
Hebt u interesse? Schrijf u dan snel 
in. 
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WE GAAN WEER BEGINNEN! 
Als het coronavirus het toelaat gaan 
we in de laatste week van augustus 
weer koersballen en (kaart)spellen 
spelen. Dat alles natuurlijk binnen de 
richtlijnen van het RIVM en 
de eigen verantwoordelijkheid.  

Koersbal 
Op maandag 24 augustus worden in 
het Patronaat de koersbalmatten om 
13.30 uur uitgerold en kunnen de 
koersballers de ballen tot 16.00 uur 
laten rollen. Henk Willems heeft de 
koersballers van het laatste uur 
persoonlijk benaderd, maar nieuwe 
(aspirant-) leden zijn van harte 
welkom. Zoals jullie weten wordt er 
voor iedere activiteit een 
deelnemers-lijst opgesteld dus 
ALTIJD VAN TE VOREN 
AANMELDEN. 

Spelletjes-vrijdagmiddag 
Op vrijdag 28 augustus kunnen 
rikkers, jokeraars en rummycuppers 
weer om 13.30 uur de kaarten 
delen en met rummycuppen 
beginnen. Sofia Eliëns en Corrie 
Bakermans hebben de eerdere 
deelnemers gebeld om te vragen wie 
er weer mee gaan doen aan de 
spelletjes- vrijdagmiddagen. Ook 
hier geldt: VOORAF AANMELDEN 
VERPLICHT! 

Biljarten 
Op dinsdag 22 september start ook weer 
het biljarten in ‘t Patronaat.  
Indien er genoeg belangstelling voor is, 
komt er ook een biljartgroep van de KBO 
op vrijdag. Daar wordt in het begin dan ook 
instructie gegeven. Mensen (zowel heren 
als dames!) die belangstelling hiervoor 
hebben kunnen zich melden bij Leo 
Loijen, Email: leoloijen@hotmail.com of 
tel: 06-81 19 58 02. 

Richtlijnen die gelden bij alle activiteiten: 

• Als u zich niet goed voelt of koorts
hebt, blijft u thuis!

• Bij binnenkomst: aanmelden, en
handen ontsmetten

• In de zaal 1 ½ meter afstand houden
van uw medespelers.

• Bij het kaarten, de regels die ter plekke 
worden meegedeeld ook toepassen.

• Op uw stoel blijven zitten als uw niet
aan de beurt bent.

NIEUWE EMAILADRESSEN BESTUUR KBO-
ZEELST 
Hieronder de nieuwe 
emailadressen van de 
voorzitter, secretaris en 
penningmeester van onze 
KBO: 

- voorzitter@kbo-zeelst.nl
- penningmeester@kbo-zeelst.nl
- secretaris@kbo-zeelst.nl
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NIEUWE ACTIVITEITEN 

Midgetgolf 
Op 8 september om 10.00 uur is er de 
mogelijkheid voor de liefhebber om 
te gaan midgetgolfen.  
Dit gaat plaatsvinden op de 18 
holes baan in speeltuin 
Kabouterdorp aan de Broekweg. 
Voor de kosten hoeft u het niet te 
laten want die zijn €2,50 inclusief 
een kopje koffie.. 

Bloemschikken 
Op 22 september om 10.00 uur zullen 
we onder leiding van ons KBO lid Bart 
van Gerwen gaan bloemschikken in 
de ontmoetingsruimte van speeltuin 
Kabouterdorp aan de Broekweg.  
Met een paar assistenten van Bart 
zullen maximaal 20 KBO leden in een 
zelf meegebracht potje of vaasje (niet 
van glas) een mooi bloemstukje gaan 
maken. Eigen bijdrage is €5,00 
inclusief koffie.  

Inschrijven voor nieuwe activiteiten 
Voor beide activiteiten kunt u 
inschrijven middels bijgaand inschrijf-
formulier.  
Omdat voor het midgetgolfen (36 leden) 
en het bloemschikken (20 leden) een 
maximum aantal leden deel kan nemen 
geldt de volgorde van ontvangst van het 
inschrijfformulier in de groene 
brievenbus (er kan dus niet via de 
website worden ingeschreven).  
Als er meer inschrijvingen zijn dan het 
vastgestelde maximum dan hanteren we 
een wachtlijst.  

Graag de eigen bijdrage contant en 
gepast betalen bij de ingang. 
We hopen op veel inschrijvingen zodat 
we deze activiteiten kunnen opnemen in 
ons programma. 

RABO CLUBSUPPORT 
Mensen met een Rabobank rekening 
kunnen gratis lid worden van de 
Rabobank. Zij mogen dan in oktober hun 
stem uitbrengen in het kader van de 
Rabo ClubSupport actie. Afhankelijk van 
het aantal stemmen ontvangen 
verenigingen een mooi bedrag. KBO-
Zeelst ontving vorig jaar € 1275,-. Hoe 
meer stemmen hoe hoger het bedrag. 
Zorg dus dat u ook lid wordt via 
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-
worden en stem op ons! Het bestuur 
helpt u graag bij het aanmelden! 
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HET CORONA VIRUS 
Is het virus al verslagen? 

Nu we om versoepeling vragen. 
De lock-down is een vreemd woord, 

daar hadden we nog nooit van gehoord 

We mogen weer op het terras 
en ook gaan trainen in het gras. 
Bij hen, die in tehuizen wonen, 
mogen weer bezoekers komen. 

En ja, het gaat echt gebeuren, 
de scholen openen hun deuren. 

Ga geen energie verspillen, 
aan het zingen en het gillen. 

We kunnen ook naar vrienden gaan, 
maar moeten wel op afstand staan. 
Je mag op vakantie naar het strand, 

in parken of in het buitenland. 

Maar denk eraan en wees bewust, 
het virus is niet uitgeblust. 
Toch als we verstandig zijn 

krijgen we corona klein. 

LIEF EN LEED 
Het echtpaar Sanders Raijmakers was 
op 13 augustus 60 jaar getrouwd. 
Alsnog van harte gefeliciteerd. 

Vlak voor haar 64ste verjaardag is 
Marjon in 't Ven gestorven. We 
wensen alle nabestaanden heel veel 
sterkte bij hun gemis. 

In verband met de coronamaat-
regelen worden de 75- en 85-jarigen 
tot nader bericht niet bezocht, maar 
brengen we onze felicitaties 
telefonisch aan 
hen over. 

<< Gedicht van 
Lies van Asperdt 

INSCHRIJFFORMULIER (aankruisen wat van toepassing is) 

 Midgetgolf op 8 september om 10.00 uur

 Bloemschikken op 22 september om 10.00 uur

Naam:…………………..……………………..Lidnr. 3550 _ _ _ _ 
Naam:…………………..……………………..Lidnr. 3550 _ _ _ _ 

Telefoonnummer:…………………………………………………….. 
Email: ……………………………………………………………………….. 
Inleveren bij de groene brievenbus bij de kerk, Blaarthemseweg 13. 
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