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Beste mensen, 

Met deze nieuwsflits willen we 
een drietal activiteiten onder 
uw aandacht brengen. U kunt 
zich aanmelden voor het 
midgetgolfen op iedere 2e 
dinsdag van de maand en/of de 
ONS zomerfair op 22 juli op 
Koningshof.  

Verder willen we bij voldoende 
belangstelling een busreis naar 
de Passiespelen in Tegelen 
organiseren. Graag horen wij 
van u of u hiervoor interesse 
hebt. 

Tenslotte melden we nog dat ’t 
Patronaat van 24 juli t/m 23 
augustus gesloten zal zijn 
i.v.m. de zomervakantie.
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Nieuwsflits nr. 7 

Midgetgolf met de 
Seniorenvereniging bij 
“Kabouterdorp” 

Midgetgolf is een leuke sport die 
door iedereen beoefend kan 
worden. Nu alle activiteiten weer 
langzamerhand opgestart gaan 
worden is ook de midgetgolfclub 
weer actief bij “Kabouterdorp” op 
de hoek Broekweg / Hagen- 
dorenseweg. 

Totdat het Kabouterdorp in het 
najaar sluit, zal er op iedere 2de

dinsdag van de maand gespeeld 
worden. 
De volgende bijeenkomst is dus op 
13 juli om 10 uur. 
De kosten zijn € 2,50 voor entree 
en koffie. 

Het is een gezellige groep, waarin 
nog plaats is voor enkele nieuwe 
leden. Dus, als u graag een 
gezellige dinsdagmorgen wilt 
meldt u aan bij Cees van Hout 
tel: 06 12 64 55 02 en speel mee! 

Wekelijkse binnen-activiteiten 

Ook de activiteiten binnen in ’t 
Patronaat zijn weer opgestart. 

Op maandag wordt er van 13.45 – 
16.00 uur koersbal gespeeld. Ook 
hier zijn nieuwe deelnemers 
welkom. Koersbal is een soort van 
Jeu de Boules, maar dan binnen. 
Deze sport vergt geen zware 
lichamelijke inspanning, maar 
vereist wel een zekere fitheid en 
alertheid. Ieder voorjaar is er in 
Veldhoven een groot Koersbal-
toernooi, waar KBO Zeelst altijd 
aan deelneemt. Meldt u dus aan 
om mee te spelen of eens te 
komen kijken of het spel u 
aanspreekt. 

Op vrijdagmiddag kunt u van 13.30 
– 16.00 uur meedoen met diverse
(kaart)spelen.

Aanmelden bij Leo Loijen,  
tel: 06 81 19 58 02 of email: 
activiteitenkbozeelst@hotmail. 
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Dinsdag 22 juni 2021 

ONS Zomerfair KBO Brabant 
22 juli op Koningshof 
van 10.30 – 16.30 uur 

Zoals u in de vorige 
Rustverstoorder en de ONS heeft 
kunnen lezen organiseert KBO 
Brabant een zomerfair op 
Koningshof. 

Hier krijgen KBO leden de kans zich 
te presenteren met hun hobby. 
Het is een feest met muziek, 
gezelligheid eten en drinken en 
voorlichtingsstands. 

De toegang was aanvankelijk 
alleen voor leden, maar is vanaf 
nu ook voor niet-leden gratis 
toegankelijk. 

Wel moet u zich wel vooraf 
aanmelden via 
www.kbo-brabant.nl/aanmelden- 
zomerfair of 
telefonisch 073-64 44 066 

U moet dan ook uw 
telefoonnummer opgeven als de 
fair i.v.m. corona nog afgelast zal 
worden. 

Maak gebruik van deze 
mogelijkheid een leuke 
inspirerende dag mee te maken. 

http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-
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Dinsdag 22 juni 2021 

Bezoek Passiespelen Tegelen 

KBO Brabant biedt extra korting bij 
het bezoeken aan de Passiespelen 
in Tegelen. 

Seniorenvereniging KBO Zeelst wil 
hier gebruik van maken en heeft 
het plan om de Passiespelen in 
Tegelen op zondag 15 augustus te 
gaan bezoeken. 

Om voldoende mensen mee te 
krijgen kunnen ook leden van 
andere KBO afdelingen in 
Veldhoven zich hiervoor 
aanmelden. 

We gaan – bij voldoende 
belangstelling – met de bus naar 
Tegelen. Hier krijgt u een kop koffie 
of thee met vlaai aangeboden. 

De voorstelling begint om 14 uur en 
duurt tot ca. 15.30 uur. 

De prijs voor entree en bus zal 
ongeveer € 54,00 bedragen als er 
20 personen meegaan. Als er 
meer mensen meegaan worden 
de bus kosten lager en daarmee 
ook de totaalprijs van € 54.00. 

De bus vertrekt bij huize Sele 
omstreeks 12.30 uur en na het 
theaterstuk gaat de bus 
rechtstreeks terug naar Zeelst. 

Daar we eerst een inventarisatie 
opmaken van hoeveel mensen 
(alleen KBO leden) er belang- 
stelling hebben en meegaan hoeft 
u nog niet te betalen. Dit komt dan
op een later moment.
U krijgt bericht over het wel of
niet doorgaan.
Wanneer u interesse heeft meldt
u zich dan zo snel mogelijk aan bij:
Hans van Hak
Biezenkuilen 84
5502 PE Veldhoven (Zeelst)
Tel. 040 253 78 43
Email: penningmeester@kbo- 
zeelst.nl
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