
Beste senioren, 

Op zaterdag 21 mei vond "Zeelst Ontmoet" plaats in de tuin van 
ontmoetingscentrum Sele. Het doel van deze dag was om elkaar 
weer te ontmoeten. Samen genieten van muziek en dans onder het 
genot van een drankje en hapje. 
Het werd een groot succes, met name door 
de inzet van onze vrijwilligers en de 
samenwerking met andere verenigingen.  
In deze nieuwsbrief treft u daarom 
een uitgebreid  verslag van deze middag 
aan.  En als u meer wilt zien en 
horen dan verwijzen we u graag naar de 
foto’s en de video op onze website. 

Hopelijk zien we u volgende jaar weer! 
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https://www.kbo-zeelst.nl/zeelst-ontmoet-21-mei-2022/
https://youtu.be/OkonZfMlqrI
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Nieuwsflits nr. 9 

Verslag ZEELST ONTMOET 

Wat hebben we geboft…. De weers-
vooruitzichten voorspelden niet veel 
goeds maar gelukkig waren de weer-
goden ons gunstig gezind. 
Het was al 3 jaar geleden dat we een 
ontmoetingsdag organiseerden. De plan-
nen waren al een jaar eerder gemaakt 
maar konden door corona niet doorgaan. 
Vol goede moed gingen we weer aan de 
slag. En Zeelst zou Zeelst niet zijn als we 
niet van alle kanten medewerking kregen 
om onze plannen te realiseren.  

Daarom allereerst een dankwoord aan 
de sponsoren. Oktober zorgde voor 
gratis koffie en thee; Wooninc betaalde 
de kraamhuur; ’t Patronaat leverde de 
stoelen en tafels; Groenrijk schonk de 
bloemetjes op deze tafels en de Spar 
zorgde voor krentenbollen voor de 
vrijwilligers en voor korting op de 
ingrediënten voor onze hapjes en de 
koelwagen voor de drankjes was gratis 
ter beschikking gesteld door Cor Vorsten-
bosch.  

Daarnaast danken we Jos Simmer en 
Frans Schats die voor de tenten en 
statafels zorgden. Een aantal KBO-
vrijwilligers was al vroeg aanwezig om 
de boel op te bouwen. Ondertussen 
waren de dames al bezig met het maken 
van de verse hapjes om rond te delen. 
En natuurlijk waren er weer 
zelfgebakken koekjes. 
Ook de standhouders waren al vroeg 
van de partij om hun marktkraampjes 
tot in de puntjes te verzorgen. 

Bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde kon 
men alles te weten komen over de 
eeuwenoude tradities van het Gilde 
(opgericht in 1269); bezoekers konden 
ook de kleding en enkele zilveren 
schilden bewonderen. Zij sloten de dag 
af met een “groet” met het hoofd-
vaandel en tamboer. 

Ook VZOD was present om te vertellen 
over de handboogsport. Zij wezen de 
bezoekers ook op de mogelijkheid om 
deze sport als onderdeel van een 
bedrijfsuitje of familiefeest uit te 
komen oefenen in hun verenigings-
gebouw. 
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Het Erfgoedhuis Veldhoven had een volle 
kraam met boeken over Veldhoven en al 
haar dorpen; daarnaast verzorgden zij 
een doorlopende filmvoorstelling over 
Veldhoven in de recreatiezaal van Sele. 

Het IVN vroeg aandacht voor onze mooie 
natuur. Bij hun kraam kon men veel wat 
voor ons vaak onzichtbaar blijft in de 
natuur bewonderen. 
Ook was er een kraam waarin Bob 
Groeneveld info gaf over de reanimatie-
cursus die door onze seniorenvereniging 
is georganiseerd en die waarschijnlijk een 
vervolg krijgt in het najaar. 

De Seniorenraad nam de gelegenheid te 
baat om mensen te vragen naar wat er in 
hun ogen beter kan in Veldhoven op het 
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.  

Bekende gezichten bij de kraampjes van 
De Zonnebloem en Nieuwe Levenskracht, 
die zich vol passie inzetten voor iedereen 
die een beetje hulp en steun kan 
gebruiken. 

Oktober wees op het belang van een 
gezond lichaam om vitaal te blijven en 
gezond oud te worden. In dat kader 
demonstreerden zij ook hoe een 
bewegingsles eruit kan zien. Verder 
waren de dames van Oktober actief met 
het uitdelen van de door hen 
gesponsorde koffie en thee. 

Ook onze seniorenvereniging had een 
eigen kraampje en daar werd hard 
gewerkt om nieuwe leden te werven. En 
met succes, tijdens de middag schreven 
10 mensen zich in en er werden nog 
diverse inschrijfformulieren mee naar 
huis genomen. Harry Bakkers gaf uitleg 
bij de jeu de boules banen. 

Voor de muziek zorgden Blue Monday 
en Edwin van Zuiden en dat zorgde voor 
een gezellige sfeer. 
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Om 15 uur stond een dansvoorstelling 
van Dédé Dance op het programma 
en daar spatten de vonken van af. Maar
liefst 5 verschillende dansgroepen, in 
verschil-lende leeftijdscategorieën, 
traden er op. Alle in schitterende kledij 
en voorzien van bijbehorende make-
up en kapsels. Prachtig en soms 
ook heel vertederend om te 
aanschouwen. 

Voor de liefhebbers was er gratis 
popcorn. Voor fris en alcoholhoudende 
dranken werd een bijdrage gevraagd. 
Verder werden er heerlijke broodjes en 
hapjes uitgedeeld, klaargemaakt door 
onze vrijwilligers. 

Tijdens de middag werden er foto’s 
gemaakt door Martien Spiegels, Theo 
Tuytelaars en Mieke Hurkx. Deze zijn op 
de website te aanschouwen. Daarnaast 
geeft de mooie film die Martien 
Spiegels maakte een goed beeld van de 
middag, de muziek en de sfeer tijdens 
Zeelst Ontmoet. Martien, bedankt! 
Mocht u die nog niet gezien hebben, ga 
dan snel naar onze website, hij is zeker 
de moeite waard. 
Al met al hebben we allemaal volop 
genoten, van het prachtige weer en de 
sfeer onder elkaar. Het doel van onze 
Seniorenvereniging elkaar weer 
ontmoeten is volop geslaagd en voor 
herhaling vatbaar. 

Dus volgend jaar weer: 
Zeelst Ontmoet! 

https://www.kbo-zeelst.nl/zeelst-ontmoet-21-mei-2022/
https://youtu.be/OkonZfMlqrI
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