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Voorwoord van het bestuur 
 
De meesten van ons zijn in de afgelopen vakantieperiode thuis 
gebleven. Onze vakanties zijn gepland in voor- en naseizoen. 
Zo ook de meerdaagse reis georganiseerd door KBO-Zeelst in 
samenwerking met de kring. Deze is geweest in de tweede week 
van september. Door de samenwerking kon deze reis na een 
aantal jaren weer doorgaan en een  succes worden. Daar zijn we 
blij om. Er waren 50 deelnemers. Een verslag krijgt u in de 
volgende Rustverstoorder. 
Er staan een aantal activiteiten op het programma:  
de najaarsreis, een themamiddag en een spellendag. Dit laatste 
is  een nieuw idee.  Een beschrijving hiervan vinden verderop in 
dit boekje. 
Wij danken degenen die bereid zijn om deze activiteiten mogelijk 
te maken. Het blijft belangrijk dat we voldoende vrijwilligers 
hebben om de geplande activiteiten uit te voeren. Als jullie enkele 
uren per maand vrij hebben, meld je dan aan bij een van de 
bestuursleden.  
Gaarne willen wij de speciale ledenwerfactie onder jullie 
aandacht brengen. Informatie hierover  vindt u verderop.  
Doe mee!!! Volgend jaar bestaat onze vereniging 60 jaar en dat 
willen we groots vieren met zoveel mogelijk leden. Een 
werkgroep is met de voorbereidingen  van de festiviteiten bezig. 
De plannen zien er goed uit. Jullie vernemen deze plannen 
binnenkort. 
De koersbalclub kan weer versterking gebruiken.  
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 
 
Namens het bestuur  
Jan Egelmeers, voorzitter. 
 

                       

                         U en ik een nummer ???? 
Pas er wel voor op …… 
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Nieuwe leden werven 

 

         

 

 

 
Jubileum  
    2013  

    Zeelst   
 
 
 
 

Beste KBO-ers, 
 
Bij deze Rustverstoorder van September ontvangt u een fel 
geelgekleurde oproep tot:  
  
 
 
Het is een bijzondere oproep omdat wij in 2013 ons Diamanten 
bestaansjubileum vieren. 
 
Wij denken dat een wervingsactie waar een  jubileumloterij aan 
verbonden is, een positieve bijdrage kan leveren aan het aantal 
leden en niet te vergeten de feestvreugde. 
 
Wat er zo bijzonder is aan deze wervingactie? 
Voor diegenen die een nieuw lid aanmeldt, komt een jubileumlot 
ter beschikking en hij/zij dingt mee naar de prijzen die tijdens de 
viering in augustus 2013 worden verloot! 
Wat moet u doen?   
Uw (lidnummer:……….. ) meldt een nieuw lid aan door de naam 
en het adres in te vullen op het antwoordstrookje onder aan het 
gele formulier. Dit strookje lever je in bij de Ledenadministratie of 
bij één van de bestuursleden. 
 
Bestuurslid Mien van Grinsven bezoekt daarna het nieuwe lid om 
gezamenlijk het aanmeldings-formulier in te vullen en geeft het 
formulier vervolgens af aan de ledenadministratie. De 
ledenadministratie neemt het nieuwe lid op in het ledenbestand, 
vraagt een ledenpas aan en beheert de jubileumloten.  
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Let op: Voor ieder geworven lid ontvangt u een jubileumlot ! 
Hoe meer nieuwe leden, hoe meer kans op één van de 
fantastische prijzen. Iedereen boven de 50 jaar kan en mag zich 
aansluiten bij onze KBO. 
Wat zijn de prijzen ??...  daar gaan wij u in de volgende 
Rustverstoorders over informeren. We  gaan allemaal ons best 
doen en het  wordt dan een prachtig feest!! 
Wij,  rekenen op uw inzet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoveel nieuwe 
leden… 
Wij  hebben 

de eerste prijs 

!!!! 
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Zal ik me even voorstellen… 
 
Ik ben Kees van der Aa 
 
 

 
Begin dit jaar las ik in de Ahrenberger, dat de KBO Zeelst voor 
haar bestuur een secretaris zocht. Ik heb geen moment getwijfeld 
en meteen laten weten dat ik wel interesse had in die functie. Het 
was allemaal snel beklonken na een gesprek met de voorzitter en 
met de overige bestuursleden. Het voelde meteen goed. Als ik dit 
schrijf ben ik ongeveer 4 maanden in functie.  
De redactie van De Rustverstoorder heeft mij uitgenodigd me zelf 
voor te stellen. Nu is er eigenlijk niet zo veel voor te stellen, 
behalve dan dat ik 65 jaar ben, mijn carrière bij Rabobank 
Nederland heb doorlopen en dat ik 33 jaar geleden vanuit West 
Brabant naar Veldhoven ben verhuisd. Een stap waar mijn gezin 
nooit spijt van heeft gehad. Mijn vrouw en ik werden al snel 
betrokken bij een aantal sociale activiteiten in Zeelst. En dat heeft 
“inburgering” in Veldhoven zeker vergemakkelijkt. Na 12 jaar 
vertrokken we uit Zeelst. Ik kreeg door promotie op mijn werk bij 
de bank een grotere druk en vrijwilligerswerk kreeg een andere 
prioriteit. Maar nu is nu en ik ga nu vol voor de functie van 
secretaris. 
Mijn hobby is het maken van lange wandelingen in binnen- en 
buitenland. Voor de Vierdaagse van Nijmegen heb ik dit jaar voor 
7e keer ingeschreven. Wandelen is voor mij ontmoeten en 
ontdekken,  elke stap die ik maak  is genieten.  Misschien zijn in 
het ledenbestand van de KBO Zeelst wel mensen te vinden die in 
het wandelen een uitdaging zien of willen zien. We moeten er 
wellicht een nieuwe activiteit van gaan maken.  
Wie het aandurft graag eens afstanden van tussen de 15 en 25 
km (eventueel na een oefenperiode), mag mij best benaderen op 
mijn emailadres: kees.vdaa@onsbrabantnet.nl    
                           of telefonisch 06 51108056.  

mailto:kees.vdaa@onsbrabantnet.nl
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En als er voldoende belangstelling is, wil ik graag met een groep 
mede KBO-leden HET GROENE WOUD PAD gaan lopen. Dit 
pad is een lange afstandswandeling van 250 kilometer in de 
driehoek Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven  in etappes van 
ca 15/20 kilometer. Bijvoorbeeld  1 of 2 keer per maand.  
 
Kees van der Aa 
jullie nieuwe secretaris 
 

 
Op Routes in Brabant staan diverse wandelingen in Het Groene 
Woud online. 
 

 
 

 
 

http://routes.routesinbrabant.nl/
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Voor de wandelliefhebbers van de KBO 
 

De Wandelgids-Noord, de Wandelgids-Zuid en een plattegrond 
‘Wandelen van Wijk- naar Wijkcentrum’ zijn voor de 

liefhebbers gratis op te halen bij de VVV Veldhoven (op de 
bibliotheek).  
Voorbeeld route: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

U moet deze gidsen lezen als 19 voorbeelden van 
wandelmogelijkheden door de wijk. Een lekker ‘ommetje’ van 
4 á 5 km. Ongeveer een uur met elkaar al kletsend bewegen 

en daarna een kopje koffie/thee in het wijkcentrum of gewoon 
thuis. U neemt ’n vriend of vriendin mee, de buurman of –

vrouw of uw kinderen en kleinkinderen.  
Er zijn ook wekelijkse wandelgroepen in Oerle, Zeelst, ’t Look 
en Veldhoven-Dorp. Vanuit RSZK/Merefelt in d ‘Ekker.  

De tijden en locatie staan op de plattegrond.   
 

Zie in ons boekje “Vaste activiteiten” Wandelen. 
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Eerste ledendag KBO in PSV stadion (22 mei 2012) 
 
Wat een fantastisch weer was het, op de eerste Ledendag van 
KBO-Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven. Meer dan 90 
kramen werden ingericht. Er was volop gelegenheid om kennis te 
maken met activiteiten van KBO-Afdelingen en andere 
organisaties.  Ik noem er enkele:  reizigersoverleg Brabant,  VVV 
Zuid Limburg,  Seniorenacademie, OAD reisorganisatie, diverse 
KBO afdelingen met hun activiteiten, zorginstellingen etc.  
Bovendien was er de lancering van Groet & Ontmoet. Deze 
webtoepassing biedt de mogelijkheid reismaatjes en 
levensmaatjes te zoeken en te vinden. Groet & Ontmoet is te 

vinden op de startpagina van www.kbo-brabant.nl. 
 
 De tombola was een succes, meer dan 100 prijzen waren 
dankzij de standhouders te vergeven.  Er was ook een gevarieerd 
muziekprogramma met optredens van koren, orkesten en Albert 
West. Zowel de koren en orkesten als het publiek genoten 
zichtbaar van de muziek. Het optreden van Albert West vormde 
een hoogtepunt, vanaf de tribune werd er flink meegezongen. 
 
 Op de Promenade kon men deelnemen aan een workshop 
make-up of ‘vilten’ en dansen op muziek van DJ Chris. Men kon 
daar ook volop genieten van dansgezelschap ‘De Heidebloem’, 
dat twee keer heeft opgetreden. Verder was het mogelijk om zich 
door studenten van het SintLucas uit Eindhoven te laten 
informeren over Social Media, zoals Twitter, Facebook en Skype. 
Buiten het stadion, op het mobiliteitsplein, brachten velen een 
bezoek aan onder andere de demonstratiebus van de OV-
chipkaart, het scootmobielenparcours van Welzorg en de 
‘duofietsen’ van KBO Heesch. 

http://www.kbo-brabant.nl/
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Minder geslaagd was dat bezoekers via de trappen van de 
tribunes naar het veld werden geleid. Later is dit aangepast, door 
de bezoekers via de begane grond en de ‘spelerstunnel’ binnen 
te laten komen. De horeca had zich verkeken op de grote 
hoeveelheid bezoekers, waardoor lange wachtrijen ontstonden. 
Zij erkennen deze inschattingsfout en hebben hun excuses 
aangeboden. 
 
Kees van der Aa 
(bron: KBObrabant website) 
 
 
 
 

 
Activiteitenkalender 2012 

K.B.O. Zeelst. 
 
 
 
 

 
            Wanneer            Wat 

Donderdag          18 oktober     Najaarsexcursie Geldrop 

Dinsdag               23 oktober     Themamiddag dementie  

Donderdag         22 november     Spellendag met lunch 

Donderdag         20 december     Kerstviering 

 
 

 
Herfst 13-21oktober:  

Kerst  22 december tot 6 januari 2013 
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Complot tegen ons 50+ers 
 

Heb je gemerkt dat de trappen elke dag steiler worden? 
De boodschappen worden steeds zwaarder en de 

afstanden steeds groter.  
Gisteren ging ik de deur uit en was verbluft  hoe lang 

onze straat is geworden! 
 
En de mensen houden steeds minder 
rekening met elkaar, vooral de 
jongeren. Ze fluisteren de hele tijd! Als 
je ze vraagt luider te spreken, blijven ze 
wat ze zeggen herhalen tot ze er rood 

van worden. Je ziet alleen hun lippen bewegen. 
Wat denken ze wel, dat ik een liplezer ben? 
 
 
Ik vind ook dat de mensen veel jonger zijn 
dan ik was op die leeftijd. Aan de andere kant 
zien mensen van mijn leeftijd er een 
stuk ouder uit dan ikzelf.  
Onlangs zag ik een oude bekende en die is zo 
oud geworden dat zij mij niet eens 
herkende! 

 
Ik zat aan haar te denken toen ik mijn 
haar kamde en in de spiegel mezelf zag. 
En, ECHT WAAR, zelfs spiegels zijn 
niet meer zoals ze vroeger waren. 
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De zwaartekracht is de laatste dertig jaar ook flink 
toegenomen. Ik merk het  vooral bij het opstaan vanaf 
de bank. 
 
En iedereen rijdt zo vreselijk hard tegenwoordig. Je 
riskeert zo'n beetje je 
leven als je vlak voor 
die jonge mensen de 
snelweg oprijdt. En als 
ik ze in mijn 
achteruitkijkspiegel  met 
gierende remmen zie 
slingeren, kan ik wel 
zeggen dat hun remmen 
wel uitzonderlijk snel zullen slijten.  
 
Ook de kledingfabrikanten maken er maar een potje 
van. Waarom is maat 38 of 40 ineens  46 of 48 
geworden? Denken ze soms dat niemand het merkt? 
 

De fabrikanten die de 
weegschalen maken 
doen al net zo vreemd. 
Denken ze echt dat ik 
"geloof" dat ik weeg wat 
ik daarop zie? Ha!  Ik zou 
nooit zoveel willen 
wegen! Wie denken die 
fabrikanten eigenlijk voor 
de gek te houden? 
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Ik wilde iemand bellen om te 
vertellen wat er allemaal 
gebeurt  maar zelfs de KPN 
zit in het complot. Ze maken 
de cijfers en letters in het 
telefoonboek zo klein dat 
niemand ooit  meer een 
nummer kan vinden! 
 
Het enige wat ik nog kan doen is deze boodschap door 
te sturen…….. 
WE WORDEN AANGEVALLEN! 
Er moet hoog nodig iets gedaan worden anders zal 
iedereen deze verschrikkelijke mensonterende 
praktijken ondervinden. 

 

 PS:  Dit bericht zetten wij in een groot lettertype want 

het normale lettertype is ook al kleiner dan het vroeger 
was !!! 
 
Ingestuurd door Jos van Delft 
Bewerkt door de redactie 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vruuger was 
alles 

veul beter !!!! 

……en wie 
geleuft  

da ??? 
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Muziek- en voordrachtmiddag  21 juni 2012. 
 

We waren met 63 mensen naar deze gezellige middag gekomen, 
meer dan verwacht.  Er is dus best belangstelling voor voordracht 
en muziek. Deze middag werd muzikaal begeleid door Ted 
Willemsen. 
 Mien van Grinsven opende de middag met een prachtig gedicht 
over Moeder Maria. 
Jan Egelmeers volgde met een hele moeilijke Quiz over klassieke 
muziek. Welk stuk muziek en van welke componist?  Jan kende 
alle antwoorden! 
Mien vervolgde met een mooi verhaal over vrouwen. 
“De eerste keer naar de kerk” werd zeer humoristisch gebracht 
door Thea Coppelmans en vervolgd door een prachtig gedicht, 
helemaal in het dialect én uit het hoofd door Nelly Janssen. 
Halverwege de middag werd er weer een muziekquiz gehouden, 
met wat populaire muziek uit de jaren  50, 60 en 70. Per goed 
antwoord één punt per tafel. De winnaars van deze quiz kregen 
een lekkere doos bonbons. 
Last but not least, een optreden van Thea Coppelmans en Betsy 
Smits. Het was lachen, gieren, brullen met het zoeken naar de 
“juiste” man. 
Tussen de bedrijven door, onder het genot van een drankje en 
een bitterbal, werden er nog oud Hollandse liedjes gezongen 
zoals: “Sarie Marijs”, “Drie Schuintamboers” en “Daar was laatst 
een meisje loos” en nog vele andere. 
Zeer zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Kees van der Aa 
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    Zeelster artiestenparade in het Patronaat op 21 juni 2012 
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Samen uit  eten 

                   kosten: € 14,- p.p. 
  

 di  23 okt.  Crème de la Crème 

 do 22 nov.  Hof van Holland 
In de maand december gaan we niet uit eten!! 

 

Drankjes en andere gerechten komen voor eigen 
rekening. 

We beginnen altijd om 17.30 uur. 
Tijdig opgeven bij:   Mien van Grinsven 

Bij verhindering even bellen:  tel: 2547136 
“Samen uit eten” is bedoeld voor alle ouderen en alleenstaanden 

van de gemeente Veldhoven. 

 

Keuringsartsen voor uw rijbewijs 
Rijbewijskeuringen voor KBO leden(70-plussers)  voor € 25,00. 
De artsen doen dit alleen op vertoon van uw KBO-ledenpas !! 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 2838260 
Casteren: Dhr. C.J.Swijgers Driehuis 4  tel 0497- 681066 
Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452. 
Zij is te bereiken tussen19.00 en 20.00 u   
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Optiek Verhoeven        10% 
Fixet Prinsen Veldhoven         5% 
Sportschool Cardo      10% 
Strick Optiek       15% 
Braderie Heesakkers, Kapelstraat-Zuid    10% 
Tuincentrum Veldhoven          5% 
ConXions  computerondersteuning     5% 
Schildersbedrijf  Verhoef  (de Run)   10% 
Bruna City Passage, kantoorartikelen, wenskaarten     5% 
                                 tijdschriften  
 Daniëlle’s Kniphuis:   korting op vertoon van uw 65+ pas 
 Gereedschappen  v/d Winkel Hurksestraat  Zeelsterstraat    
 15% op de bruto-prijs       
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Themamiddag KBO-Zeelst dinsdag 23 oktober 2012. 
In’t Patronaat Zeelst.  
aanvang 14.00 uur. 

Een aantal partijen; Gemeente Veldhoven, MMC, de Bolzen, 
Zuidzorg, Provincie, RSZK, GGZE, SWOVE en Alzheimer 
Nederland, is een samenwerkingsverband aangegaan om een 
meldpunt in te richten voor dementie.  
U kunt daar terecht voor vragen rondom vergeetachtigheid 
en dementie.  
 
Op deze themamiddag zal door mevrouw Noor Blankestijn over 
het Dementiepunt Veldhoven uitleg worden gegeven. 
Wat kun je van dat meldpunt verwachten of juist niet ? 
Omdat wij een grote opkomst verwachten willen we graag weten 
hoeveel mensen er komen. Gaarne  het aanmeldingsformulier 
achter in het boekje, invullen en inleveren bij een van onze 
bestuursleden. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder ander is je naaste, 
draai er niet omheen! 
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Met de K.B.O. naar de Floriade 
 
donderdag, 19 juli. 
De eerste druppels regen 
waren al gevallen en de 
weerberichten hadden voor 
deze dag niet veel goeds in 
petto. Toch was iedereen om 
negen uur aanwezig en 
vertrokken we met een volle 
bus vanaf ‘Sele”, op weg naar 
Venlo. Donkere wolken waren 
dreigend aanwezig en we 
waren op het ergste voorbereid. 
We kwamen aan op een speciaal parkeerterrein waar plaats was 
voor wel 200! bussen. Parkeervak 4 moesten we onthouden; 
daar zouden we om vijf uur weer vertrekken; de bermen vol met 
wilde bloemen zorgden al meteen voor een vrolijk ‘welkom’. Een 
plattegrond van de Floriade en het entreekaartje werden ons 
daar uitgereikt.  

 
Door een tunnel en over een 
speciaal viaduct kwamen we aan 
de overkant van de A67 op het 
tentoonstellingsterrein, waar 
ieder in kleine groepjes ‘zijns 
weegs’ ging. Het zou een lange 
wandeltocht worden langs 
prachtige bloemperken en allerlei 
bouwwerkjes waar veel te 

bewonderen was, ook uit andere  landen en culturen; teveel om 
op te noemen. Om alvast een indruk te krijgen van het geheel 
gingen wij eerst met de kabelbaan. Het kostte wel wat 
overredingskracht om Ellen daar, voor het eerst van haar leven in 
te krijgen maar ze was toch trots op haar ‘zelfoverwinning’. Of ze 
er ook van genoten heeft...? 
Terug toch maar liever met de ‘benenwagen’.   
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De stand van ‘Oogenlust’, met een grote variëteit aan bloemen 
en een prachtige presentatie, heeft iedereen als heel bijzonder 
ervaren. Vooral de orchideeën trokken de aandacht en er werd 
volop gefotografeerd; dat gaf nog extra plezier, vraag het maar 
aan Ria. 
Het bouwwerk van de Rabobank viel 
ook bij velen in de smaak; 
op de eerste verdieping had je de 
hele wereld onder je voeten, 
(een beetje wiebelig werd je er wel 
van); en boven had je een fraai 
uitzicht over de tentoonstelling. 
 
Er was genoeg gelegenheid voor een hapje en een drankje op 
een van de terrassen; het was er niet erg druk vandaag 
(vanwege de slechte weersvoorspelling?) maar wij zaten er 
heerlijk in de zon, geen paraplu of regenjas nodig; en Nellie had 
er nog wel een, speciaal voor deze gelegenheid, gekocht….Toch 
nog goed voor een vrolijke ‘modeshow’! 
 
Toegegeven: het was een mooie maar vermoeiende dag en dan 
nog dat hele stuk lopen naar vak 4….. 
Iedereen was er toch op tijd en het was opvallend rustig in de 
bus; zó rustig dat de chauffeur ongemerkt in Casteren stopte. 
(zou ik geslapen hebben?) Daar, in ‘De Kruidenlucht’ was de 
maaltijd weer zoals we dat gewend zijn: prima gerechten, vlotte 
bediening en ook tijd om in een ontspannen sfeer nog wat na te 
praten.  
Terug in de bus, voor de chauffeur een welverdiend bedankje. 
 
Dank verdienen ook zeker Mien en Jan, die deze dag zo fijn voor 
ons hebben voorbereid; hadden zij ook het weer zo geregeld? 
Mooi, mogen zij nog vaker doen!     
De volgende gelegenheid komt alweer snel; op 18 okt. is er weer 
een uitstapje gepland; misschien tot dan:  
                                                              Riky. 
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 Spellendag 22 november 2012 
 

Een nieuwe activiteit! 
 

Op 22 november a.s. willen wij 
met een nieuwe activiteit starten, 
namelijk een spellendag.  
Wij denken dat dit heel leuk wordt 

                        en we hopen dat jullie  
                                       nieuwsgierig worden en mee gaan doen. 
We beginnen om 11.00 uur in het Patronaat met een kopje koffie 
of thee. 
Daarna verdelen we de deelnemers in groepjes en gaan we 
beginnen met een Oud-Hollands spel.  
Is een groepje klaar met een spel dan wordt het volgende spel 
gespeeld per groep. We spelen uiteraard om punten.   
Om 13.00 uur hebben we een gezamenlijke lunch. Daarna spelen 
we weer verder tot omstreeks 16.00 uur. Tussendoor nemen we 
nog een kopje koffie of thee. Om 16.30 uur is de uitslag bekend 
en wordt een prijsje aan de winnaar uitgereikt. 
Heb je zin om mee te doen geef je dan op met bijgaande strook 
en betaal de kosten voor de lunch € 15,00 per persoon contant of 
maak het bedrag over. 
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Najaarsreis Weverijmuseum en kasteel Geldrop 
18 oktober 2012. 

Op donderdag 18 oktober hebben wij voor onze leden weer een 
mooie excursie kunnen boeken naar het Weverijmuseum in 
Geldrop en Kasteel Geldrop. Het programma is als volgt: 
13.00 uur vertrek huize Sele. Bezoek en rondleiding 
Weverijmuseum met koffie/thee met Peijnenburgkoek en ’t 
Geldrops Weverke en theedoek. Daarna audiotour door Kasteel 
Geldrop met koffie/thee op kasteelhoeve. 
 
Om 18.00 uur afsluitend diner in Kruidenlucht te Casteren. Terug 
in Zeelst uiterlijk 20.30 uur. 
Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ De hof van de baron….” 

 
 
Let op ! 
 
Alle inschrijfformulieren vindt u achter in het boekje !!! 
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In september zijn jarig: 
Mevr.  Anneke van der Aa-van Riel 
Dhr. Tonie .Adriaans 
Mevr. Riet Baarends-Kouwenberg 
Mevr. P. van den Bliek-Waterschoot 
Mevr. Lena van Boekel-van de Berk 
Mevr. Nollie  Boereboom-Crooymans 
Dhr.   Wil Bom 
Dhr. Henk Boudewijns 
Mevr. Mien Cattenstart-Castelijns 
Dhr.   Piet Coolegem 
Dhr. Jan Coppelmans    
Mevr. Toos Dams 
Dhr. André Egelmeers 
Mevr. Annie Franssen-Hoeks 
Dhr. Cor de Haas 
Dhr. Joop van Hees 
Dhr. Hans Hermans 
Mevr. Nel  Jonkers-Pieterse 
Dhr. Nico  van Krochten 
Mevr. Diny  Lamers-van Keulen 
Mevr. Sisca van Lapré-van Gestel 
Mevr. Stephanie. van Lieshout-Tinnemans 
Mevr. Miep Linssen-Snellen 
Dhr. Cor van Rooij 
Mevr. Joke  van Tuijl-Boeyen 
Mevr. Riky van Uitregt-Meeuwsen 
Dhr. Cor. Vervest 
Mevr. An Vlaskamp-Cronenburg 
Mevr. Wil van de Voort-Pardoel 
Mevr. Willy van de Wiel-van den Heuvel 
 
Jarig in oktober 
Mevr. Mieke Aarts 
Mevr. Nel  van Asperen-de Haan 
Dhr. J. G. van Bergen 
Mevr. J.oke Cleuren- van den Boom 
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Mevr. Annie  Clout-Menting 
Mevr. Riek.Driessen-Klaus 
Dhr. Wim  van den Eeden 
Mevr. Annie  van Glabbeek-Heuvelmans 
Dhr. Wim de Greef  
Mevr. Tineke Herder      
Mevr. Jeanne  Hermans-Schoofs 
Mevr. Lucie van den Heuvel-Frijters 
Mevr. Mien  Jansen-Senders 
Mevr. Annie  Kanen-van Hoof 
Mevr. Jeanne  Kerkhofs-van Himbergen 
Mevr. Toos Klomp-Antonis 
Mevr. Jo van Kruysdijk-Sanders 
Mevr. C. Mühlradt-van den Bosch 
Mevr. Aukje  Oostdijk-Balstra 
Dhr. Piet van der Palen 
Mevr. Barbara Pors-Jonkers 
Mevr.  Joan  Schoo-Greenfield 
Mevr. Annie  Sloot-van der Velden 
Dhr. Jan  van Uitregt 
Dhr. Piet van der Weijden 
Mevr. Jo van der Weijden 
Mevr. Gerda Wijffelaars-Raymakers 
Mevr. Jannie Wouters-Boogers 
 
Jarig in november 
Dhr. Kees van der Aa 
Mevr. Diny  van Aarle 
Mevr. Maria  van Asperdt-de Wit 
Mevr. Laura  van Baren-Coppelmans 
Dhr. Karel .Bosch 
Dhr. Ad Buurman   
Mevr. Thea  Coppelmans-van Leeuwen 
Mevr. Trees  Coppelmans-van Keulen 
Mevr. Mia van Eerd-van Zoggel 
Dhr. Nard  de Greef 
Dhr. Wim  Hermans 
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Dhr. Sjef  Hermsen 
Dhr.  Rikus van den Heuvel 
Mevr.  Koos van den Heuvel 
Mevr. Riky  Hoskens-Raaymakers 
Mevr. Cis Hospel-van Loenhout 
Mevr. Nelly  Kuster 
Mevr. Lena  Kuyken-Antonise 
Mevr. Nel  Lijten-Sanders 
Dhr. C.A. Nouwens 
Mevr. Annie Peters-Aarts 
Mevr. Corrie  van Poppel-Merkelbach 
Mevr.  Margot Prins-Brink 
Mevr. Sisca  Sanders-van der Palen 
Mevr. Mia  Sanders-Scheepers 
Mevr. Helmy van der Sandt 
Mevr. Jo van de Schans-Senders 
Mevr. Toos Schoemaker 
Dhr. Jan  Schoo 
Mevr. Riky Tils-Kolvenbach 
Mevr. Trees Toonen-Ponjée 
Mevr. Corrie de Vaan 
Mevr. Lies  Verbaandert-Kox 
Mevr. Ida Verberne-van Vlokhoven 
Dhr. Wil  Verwimp 
Mevr. Bertha  Waterschoot 
Mevr. M.W. Waterschoot-van Hees 
Dhr. Frans van de Wiel 

 

Ontvangen emailbericht van Sjef Hermsen ! 
ik doe een ieder de groeten vanuit 

Dommelhoef   kamer 243 
Parklaan 97 5613 BC Eindhoven 

afz Sjef Hermsen 
j.hermsen37@gmail.com  

 

 
 

mailto:j.hermsen37@gmail.com
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Vaste activiteiten: 
 

 Kaarten op maandagmiddag in huize Sele onder leiding 
van Bets Verberne en Greet Henselmans.  

 Kienen op woensdag- en vrijdagmiddag onder leiding van 
Laura van Baren in huize Sele. 

 Koersbal op maandagmiddag van 13.45 tot 16.00 uur in 
het patronaat onder leiding van  Gerard en Jan. 
Wij zoeken weer nieuwe leden!  

 Wandelen elke dinsdag van 14.00 u tot 16.00 u. U kunt 
gewoon aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De wandeling gaat door Zeelst. Vertrek vanaf het 
Patronaat. Ook mensen die moeilijk ter been zijn (rollator) 
kunnen gewoon aansluiten. Na afloop koffie, maar dat is 
wel voor eigen rekening. 

 Fietsen op vrijdagmiddag vanaf 15 april tot half oktober 
onder leiding van Jan en Henk. Vertrek om half 2 vanaf de 
H.Willibrorduskerk. 

 Gezellig  samenzijn in de Willibrordzaal. 
 
 

Als er KBO leden  in uw omgeving ziek zijn 
dan kunt u contact opnemen met Philomena. 
Zij zorgt dan dat er aandacht aan besteed 
wordt namens ons allen. 
  
Phil Nas   Tel: 2341127  
Tonny Schouteten tel:2534786 bezoekt de 
zieken in het ziekenhuis 
 
Wij  doen dat vol overgave, 

                “Zo’n bezoekje geeft ons echt een goed gevoel!” 
 

Naastenliefde  voelt  gezond! 
 
 

tel:2534786
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In memoriam 
 

Het bestuur van KBO Zeelst ontving het 
bericht dat is overleden: 
   

Hendrik van Boekel 

echtgenoot van Lena van den Berk 
 
Ook wij zullen Hendrik missen. 
Hij verzorgde de telling bij het koersballen en fietste vaak op 
vrijdag mee. 
Namens het bestuur willen wij ons medeleven betuigen aan de 
naaste familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking 
van dit verlies. 
Bestuur en leden van KBO Zeelst 
 
 
 

 

 
  Persoonlijk, zorgzaam, 
     accuraat en dichtbij     
 
 
 
   

                                                            Dinie Toonders – Verberne 
 
                                                 Uitvaartcentrum De Horizon 

                                       Dreef 1, 5504 LA Veldhoven 
 

                                                       Tel. 040 254 95 96 /06 53 25 81 41 

                            
                                          www.dehorizon-uitvaartverzorging 
                                        info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl 
 

http://www.dehorizon-uitvaartverzo/
mailto:info@dehorizon-uitvaartverzorging.nl
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Hoe bepalen we het winnende getal van  
de lotto ? 

Ons winnende getal is het laatste getal dat 
getrokken wordt. 

 
Verandering: 

De trekking is op zaterdagavond om  22.45 u op SBS 6. 
 

---------------------------------------------------------------------- 

Lotto inschrijfformulier : 
 

Naam:………………………………………………….. 
Ik geef mij op voor de wekelijkse deelname aan de lotto. 
Ik kies een of meerdere nummers uit 1 t/m 45 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 
 
 
Ik speel mee met het/de nummer(s) 
 

    

 
Er zijn 52 trekkingen per jaar. 
Ik betaal € 2,- per getal per maand. 
Ik betaal per Rabobank 15.36.59.238 onder vermelding van 
“Lottodeelname” 
Of ik betaal contant per half jaar bij de bode. 
 
 BANKNUMMER van de KBO 
 
De contributie bedraagt                                                                                        

€ 22,50 voor een heel jaar.                                                                                      
RABO-banknummer  15.36.59.238                                  
t.n.v. Penningmeester KBO Zeelst                                                                                                                 
G. Coppelmans, Hoogepat 31 Veldhoven  
Dit rekeningnr. kunt u ook gebruiken voor giften of  donaties.   
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Hier zijn we weer!!!!!! 
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Van de redactie….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist u dat ……. 
 deze Rustverstoorder is gemaakt op onze eigen nieuwe 

laptop ? derustverstoorder@onsmail.nl  
Het is maar dat u het weet…op bovenstaand emailadres kunt 
u al uw verhalen, gedichten, reisverslagen, positieve of 
negatieve opmerkingen, puzzels, raadsels etc. kwijt. 
Uiteraard kunt u ze ook bij ons in de bus stoppen. 

 wij van de mensen die op reis geweest zijn wel een verslag 
verwachten…. 

 Er in de Schalm een voorstelling is van het 
 “Lichtstad-revuetheater” 
De voorstelling “Miracle City” zal op 7 oktober 2012 om 
14.30 uur te zien zijn. 
Een toegangskaartje kost € 17,00 (exclusief consumptie). 
De show is er voor jong en oud en biedt u een middagje 
heerlijk amusement. Meer informatie vindt u op 
www.lichtstadrevuetheater.nl 

 De volgende “Rustverstoorder” verschijnt op 21 november. 
 
Phil en Corry 

 

 

 

 

mailto:derustverstoorder@onsmail.nl
http://www.lichtstadrevuetheater.nl/
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Advertentie Reprof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanmeldingsformulier voor: 

Activiteit:                    Busreis naar Weverij en Kasteel Geldrop 
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Datum en tijd             donderdag 18 oktober 13.00 uur 
KBO lidnummer:        35500…….        en 35500….. 
 
Naam:…………………………………………………………………… 
 
.en ………………………………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………………………………  
 
Telefoonnummer:…………………………………………………… 
 
Emailadres:…………………………………………………………… 
 
Bijzonderheden:…………………………………………………… 
 
Dieet? Zo ja, welk?..................................................................... 
 
Rollator ……………………………Let op geen rolstoelbus!!! 
 
Thuisfront bereikbaar  op tel.nr……………………………….. 
 
Prijs bij minimum deelname van 50 personen:  
leden € 36,00.pp            Introducé €41,00.                       
Let op!  leden hebben voorrang! 
 
Aanmelden via dit formulier vóór 1 oktober 2012 in te leveren bij 
Mien van Grinsven, Sele 4, of Geert Coppelmans, Hoogepat 31. 
 

Betaling: 
Contant met dit formulier  
Of op banknummer 153659238 van KBO-Zeelst  
o.v.v. Geldrop en inlevering van dit formulier. 

 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de 
betaling. 
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Aanmeldingsformulier voor:    Spellendag   Prijs € 15,00 
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Datum en tijd                           donderdag 22 november  
Waar ?                                     om 11.00 uur in ‘t Patronaat 
KBO lidnummer: 35500…….    en 35500……… 
 
Naam:…………………………………………………………….. 
 
en …………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………… 
 
Dieet? Zo ja, welk?................................................................. 
 
Aanmelden via dit formulier vóór 1 november 2012. 
in te leveren bij 
Mien van Grinsven, Sele 4, of Geert Coppelmans, Hoogepat 31. 
 

Betaling:  
Contant met dit formulier.  
Of op banknummer 153659238 van KBO-Zeelst  
o.v.v. spellendag en inlevering van dit formulier. 

 
Let op ! Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van 
de betaling. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanmeldingsformulier voor: 
Themamiddag op dinsdag 23 oktober 

14.00 uur Patronaat 
 

KBO lidnummer: 35500…….         en 35500….. 
Naam:…………………………………….. 
Telefoonnummer:………………………………………………… 
Aanmelden via dit formulier vóór 8 oktober 2012  
in te leveren bij een van de bestuursleden KBO-Zeelst. 
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