
Beste senioren, 

Dit is alweer de laatste Nieuwsflits van 2022. Het jaar zit er bijna 
op en we maken ons klaar voor het volgende jaar. En dat wordt 
hopelijk een heel feestelijk jaar voor onze seniorenvereniging, 
want we bestaan dan 70 jaar. Zoals u in het voorwoord in de vorige 
Rustverstoorder hebt kunnen lezen, willen we dat het hele jaar 
door met u gaan vieren. Let dus goed op al onze communicatie 
zowel op papier als op onze website: www.kbo-zeelst.nl 
Voor een aantal activiteiten in 2023 zijn de data al bekend, u leest 
ze in deze Nieuwsflits, zodat u ze alvast in uw agenda kunt zetten. 
Meer informatie volgt in de volgende Rustverstoorder(s). Hopelijk 
zien we elkaar weer op onze nieuwjaarsreceptie. 
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Verslag Kerststukjes maken 
Ondanks de strenge kou op 13 
december jl. kwamen er weer een 
aantal dames bijeen om samen 
kerststukjes te maken. Na een korte 
uitleg door Mieke Hurkx, waarbij 
enkele voorbeelden werden getoond 
en uitgelegd, kon men zelf aan de slag. 
Iedereen kreeg bovendien kerst-
lichtjes en roosjes aangeboden van 
onze seniorenvereniging, om in de 
kerststukjes te verwerken. Bart en Ria 
van Gerwen hadden weer volop groen 
verzameld, maar aan het einde van de 
ochtend was bijna alles op. Koos van 
de Heuvel hielp - samen met Mieke, 
Ria en Bart – iedereen met tips en 
tricks, zodat er uiteindelijk prachtige 
creaties ontstonden.  

Kortom een geslaagde ochtend, zoals 
bleek uit de evaluatie en het applaus 
na afloop. De volgende creatieve 
uitdaging werd al aangekondigd: op 6 
april 2023 gaan we samen paasstukjes 
maken.  
Hopelijk met 
nog meer 
deelnemers.  
Koos, Ria, 
Mieke en Bart 
bedankt! 

p.s. meer
foto’s op de
website.

Nieuwe ledendag – 500ste lid 
Eind 2019 verwelkomden we het 500ste 
lid van onze seniorenvereniging. De 
afgelopen coronajaren daalde het aantal 
leden licht, maar op de Nieuwe ledendag 
2022 konden we weer een nieuw 500ste 
lid welkom heten: Ria Donkers. Zij 
ontving uit handen van José Klaassen 
een bloemetje. 

Film uit de oude doos 
Op 19 januari 2023 wordt om 14.00 uur 
de film ‘Het Mes’ uit 1961 getoond in 
museum ’t Oude Slot. 
U kunt zich hiervoor nog tot 10 januari 
2023 aanmelden bij Ruud Kremers  
Tel: 06-52 45 85 45 of op papier in de 
brievenbus bij ’t Patronaat. 
De eigen bijdrage is 5 euro per persoon, 
dit is inclusief het eerste kopje 
koffie/thee, drankjes daarna zijn voor 
eigen rekening. 
Indien u een 
museum-jaarkaart 
heeft verzoeken wij 
u die mee te nemen.
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Activiteiten in 2023 
• 12 januari         Nieuwjaarsreceptie 
• 19 januari         Film uit de oude doos 
• 16 februari       Film uit de oude doos 
• 23 februari       Reanimatiecursus 
• 24 februari       Etentje Merefelt 
•   3 maart           Pubquiz 
• 16 maart           Film uit de oude doos 
• 23 maart          Themadag:  

      Verkeersregels 
• 6 april               Bloemschikken 
• 13 april             Jaarvergadering 
• 20 april             Koningsdag 

Meer informatie in de Rustverstoorder 
en de website. 

Uitnodiging winterfeestje 
KBO-afdelingen uit Veldhoven en Echt 
Veldhovenz ON ICE nodigen u uit op 
vrijdagmiddag 6 januari 2023 in het Echt 
Veldhovenz ON ICE Paviljoen op de 
Plaatse in Veldhoven-dorp voor een 
gezellig feestje met medewerking van 
’t Orkestje.  

De entree is € 3,50, het Paviljoen is open 
van 13.30 uur tot 17.00 uur. Voor 
iedereen staat er koffie met iets lekkers 
klaar.  
Het paviljoen is lekker verwarmd en in 
een gezellige wintersfeer ingericht.  

Activiteiten op Sele 
Gezond in beweging 
Wekelijks op dinsdag van 10.30 tot 
11.15 uur kunt u in de recreatiezaal 
van Sele, meezien met ‘gezond in 
beweging’. Voor deelname kunt u zich 
vrijblijvend aanmelden bij het wijk- 
info servicepunt van Sele, geopend op 
dinsdag en vrijdag van 10.30 - 12.30u. 
De eerste drie (proef)lessen zijn gratis, 
daarna kunt u een abonnement af-
sluiten. voor € 10,-- per maand. 

Zondagmiddag Soos 
Elke laatste zondag van de maand is er 
van 14.00 – 16.00 uur een gezellig 
samenzijn in de recreatiezaal van Sele. 
Onder het genot van een kopje 
koffie/thee of een drankje, kunt u naar 
muziek komen luisteren of een 
spelletje spelen. Ook mag u altijd 
binnenlopen voor een praatje. 

Overledenen 
Helaas moesten we de 
afgelopen weken afscheid 
nemen van vijf KBO-
leden: 
17 nov. Marinus Tops 
18 nov. Lena Kuyken-Antonisse 
20 nov. N. van der Zande-Senders 
21 nov. Jo Borgers-Kapiteijns 
29 nov. Riet Stikkelbroeck 
We wensen alle nabestaanden heel 
veel sterkte toe.  



december 2022 

4 

Stimuleringsregeling Comfortabel 
Wonen Gemeente Veldhoven 
Eigenaren van bestaande woningen in 
Veldhoven kunnen gebruik maken van 
de stimuleringslening voor comfortabel 
wonen. 
Er zijn 3 doelen: 
• Langer thuis wonen voor oudere

inwoners (55+) en voor (ouders van)
inwoners met een beperking.
Bijvoorbeeld een slaapkamer en
badkamer op de begane grond
maken. Maar ook deuren
verbreden, drempels weghalen,
technologie in de woning
(domotica) aanleggen en/of een
traplift plaatsen.
Maximale lening: € 35.000,--.

• Duurzaam maken van de woning.
Bijvoorbeeld met zonnepanelen,
isolatie, HR++-glas, zonneboiler
en/of warmtepomp.
Maximale lening: € 25.000,--.

• Weghalen en vervangen van
asbestdaken, dakgoten en
asbestgevels. En het werk dat
daarvoor nodig is aan het gebouw.
Maximale lening: € 35.000,--.

U kunt ook 2 leningen aanvragen. Dan 
combineert u 2 maatregelen. In totaal 
kunt u dan maximaal € 35.000,-- lenen. 
U betaalt 1,4% rente. Aanvragen kan 
alleen digitaal. 

Nieuwjaarsreceptie  
Op donderdag 12 januari 2023 ben u 
vanaf 14.00 uur van harte welkom op 
onze nieuwjaarsreceptie in ’t 
Patronaat. 
Onder het genot van een hapje, drankje 
en muziek willen we elkaar graag 
persoonlijk een gelukkig nieuwjaar 
wensen. Wij vragen u om zich hiervoor 
aan te melden vóór 6 januari via dit 
inschrijfformulier of via de website. 

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

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

Email: ……………………………………………… 

Inleveren vóór 6 januari in de 
brievenbus bij ’t Patronaat of 
aanmelden via de website. 

https://www.kbo-zeelst.nl/nieuwjaarsreceptie-12-januari-2023/
https://www.kbo-zeelst.nl/nieuwjaarsreceptie-12-januari-2023/



