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BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN KBO ZEELST  
De KBO afdeling Zeelst bestaat sinds 1953 en heeft bijna 500 leden. 
De vereniging biedt ondersteuning aan senioren in Zeelst en organiseert 
activiteiten gericht op ontspanning en voorlichting. 

BESTUUR 

Voorzitter Mieke van Lisdonk 040-253 96 63
miekevanlisdonk@hotmail.com

Secretariaat Kees van der Aa 
St. Jorisstraat 4 
5508 LW Veldhoven 
040-253 90 56
secretaris@kbo-zeelst.nl

Penningmeester Hans van Hak 040-253 78 43
j.van.hak@kpnplanet.nl

Activiteiten Jos van Delft 040-254 24 16
josvandelft@onsbrabantnet.nl

Communicatie Corry Coolegem 040-253 15 53
fam.coolegem@onsmail.nl

Leden- 
administratie 

Henry van Houten 06-28 37 89 63 
ledenadmkbozeelst@gmail.com 

Het bestuur is vertegenwoordigd in het Kringbestuur Veldhoven van de KBO 
en in de Seniorenraad. 

LIDMAATSCHAP KBO ZEELST 
De contributie van het KBO Zeelst lidmaatschap bedraagt €25,- per jaar, 
jaarlijks te voldoen in januari middels incasso. Het bankrekeningnummer van 
de KBO afdeling Veldhoven-Zeelst is: NL20 RABO 0153 659 238.  
Dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor giften. 

WEBSITE: www.kbo-brabant.nl/kbo-zeelst 
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VOORWOORD 

 
Door de grote inzet van een 40-tal vrijwilligers was de Senioren-
ontmoetingsdag op 17 augustus een gezellige én succesvolle 
bijeenkomst. Een behoorlijk aantal nieuwe leden heeft zich 
aangemeld. Op 21 november heten we alle nieuwe leden van het 
afgelopen jaar welkom en gaan we ze wegwijs maken in onze 
Belangenvereniging voor Senioren KBO Zeelst.  
 
Naast veel nieuwe leden mogen we ook een paar nieuwe vrijwilligers 
welkom heten die ons bestuur zullen gaan versterken. Verder wordt 
de werkgroep communicatie uitgebreid met Mieke Hurkx. Zij gaat het 
redactieteam van de Rustverstoorder versterken. Mieke is 
voortvarend aan de slag gegaan en zoals U al zult hebben opgemerkt 
ziet deze Rustverstoorder er al iets anders uit dan voorheen. De 
veranderingen in de opzet van ons verenigingsblad zullen geleidelijk 
aan worden doorgevoerd; de redactie wordt nu 'ontzorgd' en er wordt 
met frisse ogen naar de Rustverstoorder gekeken. We wensen de 
redactie veel succes en plezier in hun werkzaamheden. 
 
De uitbreiding van bestuur en redactie van de Rustverstoorder is heel 
fijn want onze vereniging heeft grootse plannen als het gaat om 
ledencontact, nieuwe netwerken, samen proberen om onze senioren 
te (ver)binden en te zorgen voor elkaar. Op 31 oktober zijn we daartoe 
geïnspireerd tijdens de informatiebijeenkomst “Groeien in ouder 
worden”. Naast onze wekelijkse activiteiten organiseren we op 22 
november voor de tweede keer een Pub Quiz in ‘t Patronaat. De 
'radertjes' zullen dan moeten gaan draaien.   
 
Terwijl ik dit schrijf ontdek ik in de druilerige regen een zevental grote 
vliegenzwammen in onze tuin. En dat betekent dat we midden in de 
kleurrijke herfst zijn beland waar we tijdens de boswandeling op 19 
oktober van hebben kunnen genieten.   
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De herfst is het seizoen van teloorgang maar ook van kleuren, steeds 
langer wordende avonden, gezelligheid, voorbereidingen voor de 
Sinterklaassurprises, en op weg naar Kerstmis. 
 
Met Nieuwe Levenskracht en Zonnebloem zullen we op 20 december 
'Kerstmis' met elkaar vieren in zaal St. Joris. Kerstmis is het feest van 
vrede, respect voor elkaar en vooral van gezellig samenzijn. 
Ontmoeten, samenzijn, omzien naar elkaar en gezelligheid zijn toch de 
sleutelwoorden van onze vereniging.  
 
In deze Rustverstoorder kunt U meer lezen over de aankomende 
activiteiten. 
 
Veel leesplezier. 
 
Mieke van Lisdonk-Jacobs 
Voorzitter KBO-Zeelst 
 
 
 
 
 
 
Verschijningsdatum Rustverstoorder 
Komend jaar hebben we een andere keuze gemaakt voor het uit laten 
komen van de Rustverstoorder. In 2020 komt het eerste nummer uit 
in februari. Om toch iedereen goed op de hoogte te houden over wat 
er dit jaar met de feestdagen georganiseerd wordt, krijgt u in 
december een korte nieuwsbrief van ons. 
 
 

Kopij voor de volgende Rustverstoorder (februari/maart) graag 
inleveren vóór 17 januari 2020.  
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ACTIVITEITEN 

 

 Activiteiten planning 
  

 Hieronder de voorlopige planning, de data zijn onder 
voorbehoud. Uitnodiging en nadere toelichting van 
komende activiteiten vindt u in volgend hoofdstuk. 

 

Dag Datum Activiteit 

Donderdag 14 november Expositie 2e Wereldoorlog 

Donderdag 21 november Bijeenkomst nieuwe leden 

Vrijdag 22 november Rijvaardigheidstest voor ouderen 

Vrijdag 22 november Pub Quiz in ‘t Patronaat 

Dinsdag 17 december Kerstreis KBO Kring Veldhoven: 
“Orchideeënhoeve in Kerstsfeer” 

Vrijdag 20 december Kerstviering in zaal St. Joris 

Donderdag   9 januari Nieuwjaarsreceptie 

Woensdag 5 of 12 februari Middagexcursie Philipsmuseum  

  
Schoolvakanties: 
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari (‘t Patronaat gesloten) 
Voorjaarsvakantie (Carnaval): 22 februari t/m 1 maart 
 
 

Samen uit eten 
 

Aanvang: 17.30 uur. 
Aanmelden bij: Gerry van Tuijl: 254 24 00 / 06-25471418 
   of: Bert de Joode : 06-33680745 
 

Voor alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven organiseert de KBO 
samen met de PVGE en SWOVE maandelijks een etentje op wisselende 
locaties. De kosten zijn €14,50 per persoon.  
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Drankjes en eventuele andere gerechten zijn voor eigen rekening. Voor 
deze activiteit dient u zich wel een week van te voren aan te melden. 
Daarbij ook graag aangeven of u kiest voor vis of vlees.  
Let op: Zonder aanmelding is deelname helaas niet mogelijk!  
Bent u onverhoopt toch verhinderd, dan ook graag even afmelden bij 
de hiervoor genoemde personen. 
 

Dag Datum Restaurant Adres 

dinsdag 12 nov. Crème de la Crème Meiveld 162 

donderdag 16 jan. De Kers Zandoerleseweg 4 

dinsdag 11 febr. De Wok Heuvel 15A 

donderdag 19 mrt. Griek Rhodos Heerseweg 3 

dinsdag  21 apr. Route 66 Lange Kruisweg 66 

 
 

Lotto t.b.v. onze KBO kas 
 

Trekking:  elke zaterdagavond  
Kosten:  € 24,00 per jaar per meespelend lotnummer 
Inlichtingen: Geert Coppelmans 040-253 40 63 
 Henk Willems  040-253 91 08 
 

Wij spelen wekelijks voor het zesde getal (balletje) dat valt bij de Lotto-
trekking. Dat getal krijgt de prijs. Let op!!! De laatste zaterdag van de 
maand zijn er twee trekkingen achter elkaar! Het winnende getal is dan 
het zesde getal van de eerste trekking.  
Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer. Keuze 
uit de nummers 1 t/m 45. U kunt met meerdere (vaste) nummers 
meespelen! Het jaarlijkse deelnamebedrag wordt in januari middels 
bankincasso geïnd. De uitslag van de wekelijkse lottotrekking wordt 
gepubliceerd op www.lotto.nederlandseloterij.nl. 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant, bezorgd door de 
bode. Meedoen? Zie formulier achter in de Rustverstoorder. 

http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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Wandelprogramma  
 

Start op startlocatie om 9.30 uur.  
Coördinator: Ad Schoofs, tel: 06-11 58 22 90  
E-mailadres: adenrinie@gmail.com 

 

D.d.  Startlocatie Pauze-adres Km ca. Coörd 

8  
nov.  

ZOO Veldhoven, Wintelresedijk 51, 
5507 PP Veldhoven                          

‘t Zand, 
Veldhoven 

12 Henk 

15  
nov.  

de Volmolen, Volmolen 1, 
5561 VH Riethoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

de Volmolen, 
Riethoven 

11 Wim 

22  
nov. 

De Kattendans, Eerselsedijk 4, 
5571 CM Bergeijk 

Wapen van, 
Westerhoven 

11 Matthie 

29  
nov. 

Vingerhoeds, Oude Grintweg 90, 
5688 MB Oirschot 

de Schutskuil, 
Oirschot 

10 Ad 

6  
dec. 

de Zwaan, Julianastraat 31, 
5087 BA Diessen 

de Zwaan, 
Diessen 

6 of 
11 

Henk 

13  
dec.   

ZOO Veldhoven, Wintelresedijk 51, 
5507 PP Veldhoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

de Nachtegaal, 
Wintelre 

11  Ad 

20  
dec.   

t.o. Het Groen 32, 
5511 AE Knegsel 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

Molenvelden, 
Veldhoven 

11 Matthie 

27  
dec. 

t.o. Jan v Amerzoyenlaan 2, 
5671 CL Nuenen 

de Stam, 
Gerwen 

11 Henk 

3  
jan. 
2020 

Dorpsgenot, Toterfout 13-A, 
5507 RD Veldhoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

Dorpsgenot, 
Veldhoven 

5 of 
11 

Ad 

10 
jan.  

de Volmolen, Volmolen 1, 
5561 VH Riethoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

de Volmolen, 
Riethoven 

11 Wim 
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D.d.  Startlocatie Pauze-adres Km ca. Coörd 

17 
jan.  

d’n Hut, Oirschotsedijk 52, 
5513 NR Wintelre 
Vertrek fietsers bij kerk: 08.45 uur 

de Nachtegaal, 
Wintelre 

11 Matthie 

24 
jan.  

Willibrordus kerk Zeelst, 
Blaarthemseweg 13, 
5502 AJ Veldhoven 

Echt Welschap, 
Eindhoven 

11 Ad 

31 
jan.  

Genneper parken, 
Antoon Coolenlaan 2a, 
5644 RX Eindoven 

Genneper -
parken, 
Eindhoven 

11 Henk 

7 
febr.  

de Molenvelden, Banstraat 25, 
5506 LA Veldhoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

Molenvelden, 
Veldhoven  

5 of 
10 

Ad 

 

 
Vaste activiteiten 
 
 

Dag  Activiteit Locatie     Tijd 

Maandag Koersbal   ‘t Patronaat   13.45 - 16.00  

Dinsdag Jeu de boules achter Huize Sele 10.00 - 12.00 

Dinsdag Handwerken 
(zelfgemaakte kaarten, 
borduren, breien en haken) 

‘t Patronaat  14.00 - 16.00 

Donderdag Jeu de boules achter Huize Sele 10.00 - 12.00 

Vrijdag Wandelen Vertrek Kerk Zeelst 
Vertrek startplaats 

 9.00 uur 
 9.30 uur 

Vrijdag Gezellig samenzijn 't Patronaat 13.30 - 16.00  

Vrijdag  Fietsen 
(half april – half okt.) 

Vertrek Kerk Zeelst  13.30 - 17.00  
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Beweging houdt het lichaam en de geest jong en gezond!  
EN SAMEN NOG LEUKER! 
 

Van maandag 18 tot en met vrijdag 29 november organiseert 
Fitnesscentrum Artisport de 3de editie van de Seniorenweken. Deze 
twee weken vinden er leuke thema lessen plaats en activiteiten. 
Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken met 
Fitnesscentrum Artisport. 
 
Hiernaast vindt u het programma.  
 
Voor meer 
informatie of 
aanmelden  
kunt u bellen naar:  
040-202 94 91 
of mailen naar 
marco@artisport.nl  
 
 
Met sportieve groet, 
 
Marco Nooijen 
Club Manager 
 
 

mailto:marco@artisport.nl
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UITNODIGING KOMENDE ACTIVITEITEN 

Bezoek expositie Tweede Wereldoorlog en verzet 
Datum: donderdag 14 november 2019 
Plaats: Museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6 
Aanvang: 14.30 uur 
Aanmelden: Via inschrijfformulier achter in deze uitgave of 

via email: miekevanlisdonk@hotmail.com 

De directeur van het museum 't Oude Slot, Hans Sonnemans, zal op 
14 november om 14.30 uur voor onze KBO leden een inleiding geven 
en ons rondleiden in 't Oude Slot. In deze expositie worden onder meer 
belicht: de meidagen van 1940, oorlogsheld Cees Sleegers, het leven 
tijdens de bezetting van Veldhoven, de onderduik, de Arbeitseinsatz, 
het verzet, de P.A.N., verzetsheld Jan Borghouts alias Peter Zuid, de 
19 burgerslachtoffers bij een bombardement op Zeelst, de bevrijding 
en Market Garden en hoe Veldhoven jaarlijks herdenkt. 
De Belangenvereniging voor Senioren KBO Zeelst zal een kopje 
koffie/thee aanbieden. Graag aanmelden vóór 10 november, via het 
inschrijfformulier zodat we weten hoeveel koffie we moeten zetten. 
Indien u een museumjaarkaart bezit, vragen wij u die mee te brengen. 

Bijeenkomst nieuwe leden 
Voor deze bijeenkomst op donderdag 21 november krijgen nieuwe 
leden een persoonlijke uitnodiging. 

Pub Quiz 
Datum: vrijdag 22 november 
Plaats: ‘t Patronaat 
Aanvang: 19.30 uur 
Eigen bijdrage: € 4,00 per persoon, incl. een kopje koffie/thee 
Aanmelden: Vóór 15 nov. via inschrijfformulier (pag. 35) 
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Pub Quiz waarbij gezelligheid voorop staat. 
In de vorige Rustverstoorder is aangekondigd dat er op vrijdagavond 
22 november een Pub Quiz voor onze leden wordt georganiseerd. We 
zullen moeilijke maar zeer zeker ook makkelijke vragen opstellen, die 
groepsgewijs beantwoord moeten worden. De groepjes bestaan uit 
minimaal 4 en maximaal 6 leden. U kunt zich opgeven als groep en ook 
als individuele deelnemer(s) zodat wij dan nieuwe groepjes samen 
kunnen stellen. De eigen bijdrage is € 4,00 per persoon inclusief een 
kopje koffie of thee. U bent van harte welkom op 22 november om 
19.30 uur in ‘t Patronaat om eventueel een prijsje te kunnen winnen.   
We hopen dat het een gezellige avond wordt. 
Kees van Hout, Grard Snelders en Mieke van Lisdonk. 

Rijvaardigheidstest voor ouderen 
Datum:  vrijdag 22 november (voor- of namiddag) 
Waar: den Bond, Rapportstraat, Veldhoven 
Aanmelden: via www.veldhovensamenverkeersveilig.nl 

of telefonisch bij Mevr. H. Cudok tel: 040-253 10 93 
Kosten:  €12,50 per persoon 

Op vrijdag 22 november a.s. organiseert de Stichting Veldhoven Samen 
Verkeersveilig, in samenwerking met de gemeente, een Opfriscursus 
50+. Automobilisten van 50 jaar en ouder krijgen die dag de 
gelegenheid om, onder toezicht van een speciaal opgeleide 
rijinstructeur, in hun eigen auto een rij-test af te leggen. Het is geen 
rijexamen en heeft ook geen consequentie voor het bezit van een 
rijbewijs. U kunt dus ook niet uw rijbewijs verliezen. Het is de bedoeling 
om automobilisten, die al heel lang rijden, een eerlijk inzicht te geven 
in hun rijgedrag. Ongemerkt kunnen er storende foutjes in uw rijgedrag 
zijn geslopen en het verkeer is veel drukker geworden. De cursus is een 
vorm van bijscholing. Ook wordt er aandacht geschonken aan de 
theorie (met name aan de nieuwste verkeersregels). De cursus neemt 
een halve dag in beslag. 30 personen kunnen in de voormiddag en 
30 personen in de namiddag deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt. 

http://www.veldhovensamenverkeersveilig.nl/
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Kerstreis KBO Kring Veldhoven: “Orchideeënhoeve in 
Kerstsfeer” – Luttelgeest (Flevoland)  

Datum: 17 december 2019 

Opstaptijden: 09.30 uur: Huize Sele, Zeelst 
09.45 uur: Rundgraafpark Houtwal 
10.00 uur: Merefelt, Parklaan 

Eigen bijdrage: € 65,00 per persoon, vooraf over te 
maken aan KBO Kring Veldhoven, 
banknummer: NL65 RABO 013 85 13 430 o.v.v. 
“Kerstmarkt” 

Inschrijven: Vóór 25 november, via inschrijfformulier pag.43) 

De Orchideeënhoeve is ook dit jaar weer omgetoverd in een magische 
kerstbeleving. Met duizenden lichtjes en een gezellige kerstmarkt,. Er 
is een prachtige route door de tuinen, zodat u optimaal kunt genieten 
van het prachtige decor. 

In de loop van de ochtend vertrekken we richting ons restaurant waar 
we voor u een heerlijke warme drie gangen lunch hebben 
gereserveerd. Vanuit hier rijden we naar Luttelgeest voor een bezoek 
aan de Orchideeënhoeve.  
Hier krijgt u ruimschoots de tijd om de kerstsfeer op u in te laten 
werken, u kunt een bezoek brengen aan de kerstmarkt en rondstruinen 
in de kassen. U ziet in volle pracht honderdduizenden orchideeën in 
vele soorten. In de Vlindervallei vliegen ruim tweeduizend vlinders 
langs rotswanden, beekjes en vijvers. In de Lori-tuin kunt u ook de 
wereld van de kleurrijke papegaaitjes ontdekken. Wilt u even 
uitrusten? Daarvoor zijn gezellige zitjes ingericht waar u een hapje kunt 
eten en wat drinken.  
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Nadat we afscheid hebben genomen van deze 
prachtige winterdroom ontvangt u nog een 
orchidee in cadeauverpakking, waarna we weer 
aan de retourreis gaan beginnen. 
Onderweg maken we nog een stop voor 
een goed verzorgde koffietafel met 
kroket, waarna we u weer retour 
brengen naar uw 
opstapplaats.  

Kerstviering KBO-Zeelst 
Datum: 20 december 
Plaats: Zaal St. Joris 
Aanvang: 11.15 uur (de zaal gaat niet eerder open) 
Eigen bijdrage: € 11,- per persoon, dit bedraag wordt na uw 

inschrijving automatisch afgeschreven 

Kerstmis wordt dit jaar gevierd samen met de Zonnebloem en de 
Nieuwe Levenskracht. Het voorlopig programma:  

11.45 u  Kerstviering met medewerking van het Selster Dameskoor 
12.15 u Lunch 
13.15 u Optreden van Selster Dameskoor 
13.45 u Optreden (n.t.b.) 
14.45 u Loterij   
15.30 u Tijd voor elkaar 
16.45 u Sluiting  

In december ontvangt u de officiële uitnodiging met 
het inschrijfformulier (samen met de ONS). Dan zullen 
we ook het volledige programma van de Kerstviering 
presenteren. 
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Nieuwjaarsreceptie 

Datum: 9 januari 2020 
Plaats: ‘t Patronaat 
Aanvang: 14.00 uur 

U bent allemaal van harte welkom, om samen te 
toasten op het nieuwe jaar en elkaar alle goeds toe te 
wensen. 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Herdenking 75 jaar bevrijding 

10 september 2019 organiseerde de KBO in samenwerking met 
heemkundekring "Zeelst Schrijft Geschiedenis” (ZSG) een informatie-
middag. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werd aan de hand van 
een PowerPoint presentatie, een beeld gegeven van de oorlogsjaren in 
Veldhoven, het bombardement op Zeelst en de bevrijding. Tiny 
Renders en Jac van Lieshout, beiden nabestaanden en lid van ZSG 
namen deze presentatie voor hun rekening. Vanuit de zaal kwamen 
ook herinneringen aan die tijd naar voren.  
Op 17 september werd een plaquette op het borstbeeld van Jan 
Borghouts alias Peter Zuid op het Borghoutspark onthuld.  
's Avonds vond de herdenking op het Meiveld plaats waarna in een 
stille tocht naar het kerkhof bij het grafmonument een krans namens 
de nabestaanden werd gelegd. 
Op www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl en de website van de lokale 
omroep Veldhoven kunt U de filmimpressies van Martin Spiegels 
bekijken. (Martin, hartelijk dank voor de films). 

In 1967 werd de door de Duitsers gebouwde huisvesting voor de officierslegering, 
door de Nederlandse Luchtmacht, officieel omgedoopt tot Peter Zuidkamp, de 
schuilnaam van de een jaar eerder overleden verzetsheld Johannes Borghouts. 

http://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/
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Dagreis Leerdam met vaartocht over de Linge 

3 oktober 2019, begon met een kletterende regenbui, terwijl de groep 
stond te wachten op de bus met 'eigen' chauffeur Ad. Uiteraard 
controleerde onze reisleidster, de onvolprezen Adje P., of alle 60 (!) 
deelnemers tegen 08.45 u aan boord waren, waarop de bus richting 
bestemming vertrok, om vervolgens na een uurtje in Leerdam te 
arriveren.  
Het weer was inmiddels opgeklaard en we werden welkom geheten 
door een aardige mevrouw van Royal Leerdam, die ons mee loodste 
naar het oude fabriekje van Royal Leerdam, geflankeerd door rechts 
een fabriek die het duizelingwekkende aantal van 300 miljoen flesjes 
per dag (volautomatisch uiteraard) fabriceert en links de fabriek die 
150 miljoen glasserviezen per jaar eveneens volautomatisch 
produceert.  

Vervolgens gingen we een ontvangstruimte binnen, waar we koffie 
aangeboden kregen, uiteraard gepresenteerd in een glas! Tegelijkertijd 
konden we al diverse unicaten maar ook prijzige kristalkunst 
bewonderen.  

Na de koffie werden we vervolgens 
ingedeeld in een blauwe en rode 
brigade d.m.v. hesjes, met ieder een 
gids, en bezochten we de oude 
oorspronkelijke fabriek uit 1878, 
alwaar we eerst een korte uitleg te 
horen kregen en vervolgens de 
bekende film van Bert Haanstra uit 
1958 (bekroond met een Oscar, de 

eerste Nederlandse film - wisten we dat?). 

De gids legde uit dat de fabriek door Duitsers was opgericht, niet 
geheel toevallig aan de Linge, vanwege het feit dat per boot de 
grondstoffen voor de glasblazerij werden aangevoerd evenals het hout 
om de ovens op te stoken tot 1400 graden Celsius.  
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De streek had en heeft nog heel veel (fruit)bomen, dus aan hout geen 
gebrek. Leerdammers kregen in de loop der tijd de bijnaam hutters, 
afgeleid van het Duitse woord voor glasfabriek nl. Glashutte.  

Daarna volgde de eigenlijke rondleiding en konden we glasblazers in 
actie zien. Op gepaste afstand vanwege de grote hitte en veiligheid 
natuurlijk. Wisten jullie dat er nog slechts een handvol glasblazers zijn, 
die het oude ambacht beheersen en beoefenen? Er zijn slechts 20 
mensen werkzaam in de glasfabriek van Royal Leerdam, waar 
overigens ook kristal wordt gemaakt. Er is slechts één slijper werkzaam 
die tevens de eindbeoordeling van de stukken verzorgt, we konden 
hem in actie zien bij het slijpen van prachtige kristallen bollen met 
goudschilfers erin. Aan het eind van de rondleiding konden we het 
Koninklijk kristalservies en tevens het aardewerk servies van Delfts 
Blauw bewonderen dat de Koning en Koningin voor staatsbanketten 
gebruiken.  

Hierna vertrokken we per bus naar ons lunchadres waar we van een 
rijk voorzien buffet konden genieten, compleet met kopje bouillon en 
reuzenkroketten, heerlijk!  
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Helaas ging het wel weer regenen, zodat we voor het volgende 
onderdeel van de excursie, de vaartocht over een stukje van de Linge, 
prinsheerlijk binnen in het schip gingen zitten. We kregen 'live' tekst en 
uitleg van onze gastheer aan boord, gelardeerd met vele kwinkslagen. 

We kwamen leuke feitjes te weten: de prachtige villa aan de Linge die 
ons speciaal werd aangewezen, bleek van mijnheer Bruynzeel te zijn, 
die van de potloden. En, wat een leuk picknickplaatsje aan de oever 
scheen, bleek van oorsprong het lokale galgenveld te zijn (brr). Flora en 
fauna werden ook besproken, zo werden we gewezen op de 
aanwezigheid van een kolonie aalscholvers. 

Na anderhalf uur rustig spelevaren onder het genot van een drankje 
togen we weer naar de bus, die ons naar een gezellig eetadres in 
Nistelrode bracht. Hier genoten we van een driegangen-diner à la 
grootmoeders stijl. Met volle buikjes vertrokken we, na een bijzonder 
geslaagde dag, rond 20.30 uur weer naar Zeelst. 

Met heel veel dank aan de twee Adjes en Anneke Spiegels, die ons 
comfortabel en veilig overal begeleid hebben. Martien Spiegels 
bedankt voor de foto’s, die ook op onze website staan. Tot in het 
nieuwe jaar! 

Corrie Zuidhof 
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Boswandeling: “kuieren en kêke” onder leiding van José 
van Lieshout en Harry Bakkers 

19 oktober 2019, wat hebben we deze dag 
genoten en geboft tijdens onze wandeling door 
het herfstbos! De voorspellingen waren niet 
best. Rond 14.00 uur zou het flink regenen, 
daarna zou de regen afnemen en pas om 5 uur 
zou het droog worden. Niks van dat alles. 
Gewapend met paraplu en regenjas gingen we 
met een twintigtal mensen op stap, voor “je 
weet maar nooit”.  

De zon scheen door de 
kleurrijke takken en de 
temperatuur was aan-
genaam. Harry en José 
hadden zich goed 
voorbereid.  

Het warme weer en de 
vele regen van de 
laatste tijd hadden hun 
sporen achter gelaten.  

Een fiks aantal paddenstoelen had zich ontpopt 
en werd met naam en toenaam geduid.  
De vliegenzwam, de boleten, de koper-
groenzwam, geen paddenstoel was onbekend 
bij Harry en José. De ontwikkeling van de 
verschillende paddenstoelen was mooi om te 
zien. Ook de verschillende soorten bomen, de 
dieren en kevers die hun sporen in de natuur 
nalaten alles kwam aan bod.  
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Wist u dat je aan het aantal ringen van takken kunt zien hoe oud een 
grove den is? En wist u dat het vrouwtje van de galwesp haar eitjes in 
de eikels van de wintereik of zomereik legt en dat in de herfst de wesp 
door een gaatje naar buiten komt? En dat je voorzichtig moet zijn voor 
de mestkevers want dat daar soms teken op kunnen zitten?  

Al wandelend kwamen we ook bij pas omgekapte bomen die enkele 
dagen eerder, tijdens de voorwandeling van Harry en José, nog volop 
groeiden. Het vers gekapte hout verspreidde een heerlijke boslucht.  

De eigen gebakken noten cake, die tijdens de wandeling werd 
aangeboden, werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. 

Rond 4 uur gingen we op weg naar de uitspanning “t Brabants Genot” 
in Waalre voor een kopje koffie of thee. Er werd druk nagepraat en 
iedereen was van mening…..” kuieren en kèke” voor herhaling vatbaar. 
José en Harrie kregen een fles wijn als dank voor deze uitstekend 
voorbereide middag. Ook Martien Spiegels weer bedankt voor de 
prachtige foto’s, die ook allemaal op onze website komen te staan. 

Corry Coolegem 
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Bezoek aan de DAF 

25 oktober 2019, wat een bedrijf en wat een historie! We bezochten 
met 30 personen eerst het DAF museum en later op de dag de DAF 
fabriek. Aanvankelijk van Doornes Aanhanger Fabriek, later werd de A 
Automobielfabriek. 

We vertrokken om 9 uur bij ‘t Patronaat op de fiets naar Tongelre. Een 
voorspoedige tocht. We werden onthaald in het vernieuwde museum 
(nog niet helemaal klaar!) Met koffie en een heerlijk gebakje.  

De groep werd in tweeën gedeeld 
en wij begonnen bij de oude 
smidse van de vader van de 
gebroeders van Doorn.  Huub  
(geb. 1 januari 1900) kreeg - 
eigenlijk door een akkevietje aan 
een auto wat hij oploste bij een 
garage - de mogelijkheid van die 
garagehouder om samen met zijn broer voor zichzelf te beginnen met 
heel simpele gereedschappen. Zo werd in 1928 de eerste DAF fabriek 
geopend. Huub vond dat de arbeiders droog op hun werk moesten 
kunnen komen dus ontwierp hij het eenpersoons autootje.  
Hij had veel ideeën hoe het besturen van een auto voor de chauffeurs 
gemakkelijker gemaakt kon worden. De automatische versnelling 

kennen we wel, maar ook de 
schuine voorkant en het glas 
onderin de ruit tegen de 
motorkap aan heeft hij bedacht. 
Zo kon de chauffeur gemakkelijk 
zien wat er op de weg voor hem 
gebeurde. In de 
tentoonstellingsruimte stonden 
vele voor ons herkenbare 
auto’s. Allemaal mooi gepoetst. 
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Net of ze nog nooit gebruikt waren. Ook voor het leger heeft hij veel 
uitgevonden. Een terreinwagen, waar 
het stuur afgehaald kon worden en de 
chauffeur achter aan de auto het 
stuur kon aanbrengen, zodat hij 
minder kwetsbaar was voor de kogels 
van de vijand. Hij kon dan het 
voertuig besturen, terwijl hij zich 
achter de auto verschanste.  

Vuilnisauto’s, bussen, brandweer-
wagens, raceauto’s je kunt het niet 
verzinnen wat er allemaal tentoon-
gesteld was. Voor velen van ons was 
het een “o-ja-ervaring”.  

Op de bovenverdieping stonden alle 
Dafjes van de verschillende jaren. De 
ontwikkeling van klein naar groot 
allemaal met een eigen verhaal.  

De DAF waar koningin Beatrix altijd in 
Italië over het strand reed met rieten 
stoelen erin; een DAF die in Zuid-
Afrika jarenlang dienstgedaan had en 
waarvan de reparatie te veel geld ging 
kosten en toen naar het museum is 
verscheept. De auto’s van Parijs-
Dakar, te veel om op te noemen. 

Na een uur rondleiding genoten we van een heerlijke lunch. Verse 
broodjes heerlijk belegd, vlees en vegetarisch. Daarna weer op de fiets 
naar de DAF-fabriek.  

Na een kopje koffie/thee, keken we enkele minuten naar de 
promotiefilm van DAF om daarna met een treintje door de 
verschillende werkplaatsen te rijden. Indrukwekkend…… de grote 
trucks te zien groeien van klein motorblok tot de samenstelling van een 
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hele grote truck. Alle onderdelen werden ter plekke geassembleerd. 
Vroeger maakte DAF talloze trucks en verkocht ze daarna. Nu is het 
roer omgegooid en maken ze trucks op bestelling allemaal met andere 
eigenschappen en in samenwerking met andere ondernemingen. Het 
plaatwerk voor de DAF wordt in België gemaakt en hierheen gebracht. 
Alle bewerkingen voor het chassis worden in Eindhoven uitgevoerd. 
Het treintje reed door 3 verschillende hallen. In de laatste hal kon je de 
complete samenstelling zien groeien tot een complete truck, geweldig 
om te zien hoe al deze werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. 

Na deze rondrit maakten we nog een foto voor de allernieuwste truck 
en fietsten daarna door het drukke verkeer dwars door de stad weer 
naar ‘t Patronaat waar we samen nog een glaasje dronken. 

Leo en Ruud, heel hartelijk dank voor de organisatie van deze 
onvergetelijke dag! En natuurlijk ook weer Martien Spiegels voor de 
foto’s, die in kleur ook op de website komen te staan. 

Corry Coolegem 
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LEDEN NIEUWS 

In memoriam 

Toen God zag dat de weg te lang, 
de heuvel te steil en het ademen te moeilijk werd, 

legde Hij zijn arm om je heen en zei: ”Vrede zij met je!” 

Op 11 oktober overleed Maria van Asperdt-de Wit, vlak voor haar 
93ste verjaardag. Bestuur en leden van de KBO Zeelst wensen de 
familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.  

Jubilea en andere mijlpalen 

Wij willen het echtpaar Wijffelaars-Raymakers nog van harte 
feliciteren met hun 60-jarige bruiloft op 24 oktober. 

Op 8 november a.s. viert Jo van de Schans- 
Senders haar 95ste verjaardag! 

En op 10 december a.s. viert Wim Hölscher zijn 
90ste verjaardag!  

Beiden van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 
- Noud van Beek - Rieky Mesman-van den Dijsel
- Gerry Dijkstra- Bosch - Toon Rooijakkers
- Mieke Hurkx - Lenie Rooijakkers-Senders
- Dinie Kooistra-Timmerman - Riet Rooijakers- van Asperdt
- Gerard Mesman - Mies van Velthoven-Akkermans
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Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

NOVEMBER 
 1 nov. Henk Meekel 
 1 nov. Gerard Mesman 
 2 nov. Mieke v.d. Broek-v.d. Bosch 
 3 nov. Wil Verwimp 
 4 nov. Mia van Eerd-van Zoggel 
 5 nov. Annie Peters-Aarts 
 5 nov. Riky Tils-Kolvenbach 
 5 nov. Diny van Moorsel 
 6 nov. Bertha Waterschoot 
 8 nov. Jo van de Schans-Senders 
 8 nov. Toos Kuijpers-Lamers 

10 nov. Wil Snelders 
12 nov. Nel Lijten-Sanders 
14 nov. Jan Schoo 
14 nov. Koos van den Heuvel 
17 nov. Corrie de Vaan 
17 nov. Franka v.d. Doelen 
17 nov. Hans van Hak 
19 nov. Mia Sanders-Scheepers 
19 nov. Walther Soetens 
19 nov. Karel Bosch 
20 nov. Wim Hermans 
20 nov. Maria Schoofs-Dekkers 
21 nov. Erica Vissenberg-van Hoof 

21 nov. Dick van Essen 
21 nov. Jos van Gent  
21 nov. Nico van Rhee  
22 nov. Corrie v. Poppel-Merkelbach 
22 nov. Clemens  Stolwijk 
23 nov. Dolores Perez-Puertas 
23 nov. Helmy van de Sandt 
24 nov. Thea Coppelmans 
24 nov. Stien v.d. Putte-Rademakers 
24 nov. Riky Hoskens-Raaymakers 
24 nov. Loes Wouters-Renes  
25 nov. Margot Prins 
27 nov. Loes Thomasse 
27 nov. Rikus v.d. Heuvel 
27 nov. Piet Huijbregts 
27 nov. Mieke Hurkx 
28 nov. Lena Kuyken 
28 nov. Frans v.d. Wiel 
28 nov. Hans v.d.Eertwegh 
28 nov. Cees van Gerwen 
29 nov. Nel Adams 
29 nov. Trees Toonen 
29 nov. Kees v.d. Aa 

DECEMBER 
 1 dec. Toos van Lieshout-Hoeks 
 1 dec. Louis Peperkamp 
 1 dec. Rosa Boeyen-Verhoeven 
 2 dec. Cees Hermans 
 2 dec. Leny van Neerrijnen-van Helmont 

18 dec. Gerard Scheepers 
20 dec. Toos Intven 
21 dec. Cees van de Pas 
21 dec. Henk van Sonsbeek 
21 dec. Jan Castelijns 
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 3 dec. Zus Tournier-Boogers 
 5 dec. Gonny Strijbosch-v.d. Langenberg 

 6 dec. Alda van de Ven-Coppelmans 
 6 dec. Thea van der Weijden 
 6 dec. Marian Somers-Brouwers 
 8 dec. Thea Aarts-van Hulsel 

  9 dec. Leo Loijen 
10 dec. Wim Hölscher 
11 dec. Stien van Zoggel 
13 dec. Riky van Nostrum-Coppelmans 
14 dec. Jan Tops 
16 dec. Doortje van Stiphout-Kivits 
17 dec. Toon Verleg 

22 dec. Marjo v.d. Vorst-Bos 
24 dec. Annie Weijmans 
24 dec. Nettie Bijnen-Luijkx 
26 dec. Nellie Verwimp-Kreuger 
27 dec. Nelly Alkemade  
27 dec. Hans Smits 
29 dec. Annie Eliëns-Kuijpers 
29 dec. Rinus van Asperdt 
29 dec. Nellie de Veer-van Venrooy 
30 dec. Jos van Delft 
31 dec. Joke Scheepers-van Beers 
31 dec. Toos van Gestel 
31 dec. Harry Bakkers 

JANUARI 
 1 jan. Mevr.Feijen  
 1 jan. Joe Howes 
 2 jan. Joke Blakenburg-de Boer  
 5 jan. Ad Cuylits 
 5 jan. Riek Kox-Menting   
 6 jan. Jet de Roo-Tutelaars  

  7 jan. Maries Peters-Filot 
  8 jan. Nelly Scheepers-van Gerwen 
10 jan. Wil Egelmeers-Lebbink 
10 jan. Mien Bolwerk-Cuylits  
11 jan. An de Greef 
11 jan. Ina Kuijpers-Teunissen  
11 jan. Jo van den Tillaar 
11 jan. Ria Raymakers  
11 jan. Nic Schouteten 
14 jan. Nell Geboers-van der Burgt 
17 jan. Mien van Laarhoven-Coppelmans 
17 jan. Jan Hendriks  
17 jan. Ad Prins 

19 jan. Piet de Veer 
19 jan. Nelleke van Baalen-van der Geer

19 jan. Tiny van den Broek 
19 jan. Chris Dresen  
20 jan. Phile Hermkens  
20 jan. Peer Berkvens 
20 jan. Rieky Krüter-Bijnen 
21 jan. Ann Howes-van de Broek  
22 jan. Frans Hoppers 
22 jan. Jos Toussaint 
23 jan. Jet Tops-Schats 
24 jan. Mieke Looijmans-Simmer  
25 jan. Wil Kusters-Senders 
26 jan. Wiel Berden 
28 jan. Jo Kerkhofs 
29 jan. Janny Jansen 
30 jan. Bertha van Gemert van Rooy 
31 jan. Joop Heller 
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WIST U DAT…….? 

• De KBO-Zeelst een bedrag van € 1275,- heeft mogen ontvangen van
de RABO bank Clubactie. Een prachtig resultaat, met dank aan
allen die op ons stemden. We gaan het gebruiken voor ”het
ledencontact” in al zijn vormen.

• Het bestuur besloten heeft om de “vrijwilligersdag” te verplaatsen
naar het voorjaar? Dit omdat er in de november en december al
zoveel activiteiten zijn gepland. U krijgt tijdig nader bericht.

• Op de site van: www.kbo-zeelst.nl een filmpje staat van het
dagreisje naar Horst aan de Maas?

• Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 januari 2020 weer een
Senioren Expo in het Koningshof Veldhoven plaatsvindt? KBO
Brabant werkt mee aan deze beurs. De entreeprijs is € 10,00, maar
KBO leden krijgen een korting van € 4,00.

• De commissie Educatie en Cultuur op 5 of 12 febr. een rondleiding
gaat plannen in het Philipsmuseum? De juiste gegevens komen in
de verkorte decemberuitgave te staan.

• In de zomer van 2020 weer de jaarlijkse Passiespelen in Tegelen
plaatsvinden? Speciaal voor de KBO, wordt een groeps-
arrangement aangeboden tegen gereduceerde tarieven voor de
voorstelling op 24 mei 2020.
De reiscommissie hoort graag vóór 1 december , wie van de leden
hierin geïnteresseerd is. Op basis van het animo zullen zij met een
voorstel komen. Aanmelden bij Adje Pinxteren, 040 253 16 13 of
aampinxteren@planet.nl.

• De Belevingstuin op de Bijenberkt in Oerle vrijwilligers zoekt bij het
onderhouden van de tuin? Op woensdag en zaterdagochtend bent
u van harte welkom. In overleg is een ander tijdstip mogelijk. Meer
weten? Mail naar: bijenberkt@gmail.com.

• Vanuit de heemkundekring “Zeelst Schrijft Geschiedenis” Jac van
Lieshout elke eerste zaterdag van de maand een filmvoorstelling
verzorgt in ontmoetingscentrum Sele?

mailto:bijenberkt@gmail.com
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Jan Roosen toont er elke derde zaterdag foto’s van grote 
naoorlogse gezinnen, en wel per straat. U bent er van harte welkom 
om 14 uur. De data voor de komende periode: 16 nov., 7 en 21 dec., 
4 en 18 januari. 

• De Philharmonie Zuid-Nederland sinds jaren concertbezoeken
organiseert en stimuleert? Speciaal voor KBO-leden hebben zij drie
mooie concerten van Bach met Brunello geselecteerd waarvoor
speciale kortingen gelden. Afhankelijk van het aantal concerten dat
u bezoekt, ontvangt u € 5,- € 6,- of € 7,50 korting per kaart. De
concerten zijn op 30 november, 13 februari en 6 maart in het
Muziekgebouw Eindhoven. Hebt u interesse, dan kunt u een
bestelformulier aanvragen en/of contact opnemen met Anita
Goedhart, telefoon: 088 166 07 19;
of per email: anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl.

• We erg blij zijn met onze vaste adverteerders in dit blad. Wij
danken hen voor hun financiële bijdrage.

• We alle andere bedrijven die ons het afgelopen jaar steunden (onze
begunstigers), ook hartelijk danken en hopen dat zij hun steun
continueren in 2020. Zie hieronder onze begunstigers:

Autobedrijf van de Heuvel 
Autobedrijf Sanders 
Autohandel Scheffers 
Bakkerij Moeskops 
Café de Kleine Man 
Café Lukken 
Café-Zaal St. Joris 
Café ’t Stuupke 
Cafetaria Zilst 
Cor Vorstenbosch, Zuivelhandel 
De Malle Goedzak 
De Spar Supermarkt 
De Waterslaper 
De Wit Verzekering  

De Wok, Chinees Oriëntaals rest. 
Eethuis Zeelst 
Gemo Garagebedrijf 
Glance & Vision buitenreclame 
HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 
Lemmens Motoren 
Manders Tegelwerken 
Restaurant Amigo BBQ 
Restaurant Jan’s Polder 
Tat2Tal tattoo 
Tielemans Banden 
Tuincentrum Groenrijk 
Zilster Pub 

mailto:anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl
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KBO DIENSTVERLENING 

Cliënt ondersteuning 
Wilt u ondersteuning bij een gesprek met de gemeente of zorg-
instelling of wilt u informatie ontvangen, over welk onderwerp dan 
ook, dan kunt u terecht bij onze clientondersteuners: 
- Corry Pollemans State 2   tel: 254 96 43 of 06 20 62 43 06 
- Huub Bukkems de Reijenburg 98, tel: 254 90 47

Ziekenbezoek 
Tonny Schouteten en Rinie Schoofs bezoeken onze zieke 
KBO-leden om ze namens ons allen een hart onder de riem 
te steken. Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan 
kunt u contact opnemen met: 
Tonny Schouteten, tel: 040-253 47 86 

Nieuwe leden 
Onze nieuwe leden worden door Corrie Zuidhof en Corry Pollemans 
persoonlijk welkom geheten tijdens een bezoekje aan huis, waarbij 
ze ook direct hun KBO ledenpas ontvangen. 

Bezoek 75 en 85 jarigen 
Ad Jansen, Leo Loijen en Fokko Bakker bezoeken onze 75 en 85-jarige 
leden om onze belangstelling te tonen en de luisteren naar hun 
eventuele wensen. 

80ste en 90ste Verjaardagen  
KBO leden ontvangen op hun 80ste en 90ste verjaardag 
onze felicitaties met een doosje bonbons via de boden. 
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Nabestaandencontact 
Het bestuur zal binnenkort aangeven op welke wijze de KBO 
aandacht wil gaan besteden aan nabestaanden. 

Vervoersdienst 
We zijn bezig om een vervoersdienst op te zetten voor mensen, die 
graag naar gezamenlijke bijeenkomsten willen maar geen vervoer 
hebben. Wilt u zich hiervoor aanmelden, neem dan contact met ons 
op. 

Website: www.kbo-brabant.nl/kbo-zeelst
Op onze website staat heel veel informatie als aanvulling op de 
Rustverstoorder. Bijvoorbeeld foto’s of films van onze bijeen-
komsten. Ook alle uitgaven van ons blad kunt u hier terugvinden. 
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 
 

Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum  10% 
Verhoeven Hoorcomfortplan, Provincialeweg 55  10% 
ConXions computerondersteuning, Meiveld   5% 
Bruna, City Passage, kantoorartikelen   5% 
Coppelmans, bloemsierkunst, Kapelstraat Zuid 31    5% 
Coppelmans, Tuincentrum Sondervick 19   5% 

Durlinger schoenen, Citycentrum 10% 
Fixet Prinsen, Kromstraat 37, Veldhoven   5% 
Groenrijk De Heikant, Polderstraat 17, Veldhoven   5% 
Hedo computers, Burg.van Hoofflaan 95a, benodigdheden   5% 
 3 jaar garantie op computers 2½% 
Daniëlle’s Kniphuis, (kapper) Ligt 12a, Veldhoven  10% 
Gebr. v/d Winkel Gereedschappen, Hurksestraat 20b, Eindhoven 15% 
Thuiszorgwinkel, Kastelenplein 168, Eindhoven 10% 
Woninginrichting Sweere, Van Elderenlaan 24, Waalre 10% 
De Vocht Rolstoelen, Kruisstraat 92C 10%  
Baderie Heesakkers, Kapelstraat Zuid 45 (alleen bij sanitair)  10% 
 
Rijbewijskeuringen onder gunstige voorwaarden met uw KBO-
ledenpas: 
Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 040-230 14 52.  
 Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 uur.  
Veldhoven: Dhr. C.J. Swijgers; den Bond tel 0497-36 70 52  
 06-10 32 82 98 (zie advertentie rechts) 
Aalst-Waalre:  Medex medische diensten, Nieuwe Waalreseweg 69 
  Afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau  
  Rijbewijskeuringen, tel. 085-488 36 16 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 040-283 82 60  
 
www.goedkopekeuringen.nl Hier kunt u zelf een datum reserveren. 
  

http://www.goedkopekeuringen.nl/
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INSCHRIJFFORMULIER 
EXPOSITIE 2E WERELDOORLOG  

14 november – 14.30 uur in ’t Oude Slot 

Naam:……………………………………………..    Lid nr: 35500 _ _ _ 
Telefoonnummer:…………………………………………………………… 
Email:……………………………………………………………………………… 

Inleveren – vóór 10 november - bij groene brievenbus bij de kerk, 
Blaarthemseweg 13, 5502 JR, Zeelst 

Of per email: miekevanlisdonk@hotmail.com 

INSCHRIJFFORMULIER 
PUB QUIZ in ‘t PATRONAAT 
22 november – 19.30 UUR 

Naam teamlid KBO Email adres Tel. Lid nr. 
35500- 

1. _ _ _ 

2. _ _ _ 

3. _ _ _ 

4. _ _ _ 

5. _ _ _ 

6. _ _ _ 

Een team bestaat uit maximaal 6 en minimaal 4 leden, maar u kunt zich 
ook individueel aanmelden, dan vormen wij met deze aanmeldingen een 
nieuw team. 

Eigen bijdrage: € 4,00 per persoon, incl. een kopje koffie/thee 

Inleveren - vóór 15 november - bij groene brievenbus bij de kerk, 
Blaarthemseweg 13, 5502 JR, Zeelst 

mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
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DEELNAME FORMULIER 
WEKELIJKSE LOTTO TREKKING TBV KBO KAS 

Naam:…………………………………………………Lidnr: 35500 _ _ _ 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
Email:………………………………………………………..…………………………. 

Ik speel mee met het ()de volgende vaste nummer(s): 

Kosten: € 24,00 per jaar, per meespelend nummer. 

Zie verdere toelichting Lotto trekking, in het hoofdstuk ACTIVITEITEN 
op pagina 5 van de Rustverstoorder 

MACHTIGING 
Bij deze machtig ik de KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging om 
van mijn bankrekening af te mogen schrijven de jaarlijkse 
lottobijdrage, zoals die door mij is aangegeven. 

Datum:………………………………………………………………………………….. 

Handtekening voor akkoord:…………………………………………………. 

Inleveren bij groene brievenbus bij de kerk, 
Blaarthemseweg 13, 5502 JR, Zeelst. 



42 



43 

INSCHRIJFFORMULIER 
Kerstreis KBO Kring Veldhoven: “Orchideeënhoeve in 

Kerstsfeer” – Luttelgeest (Flevoland) 
17 december 2019 

Opstaptijden: 09.30 uur: Huize Sele, Zeelst 
09.45 uur: Rundgraafpark Houtwal 
10.00 uur: Merefelt, Parklaan 

De prijs voor deelname aan deze reis is € 65,00 per persoon. 

Inschrijven graag met onderstaand strookje vóór 25 november. 

Het bedrag meteen overmaken aan:  

KBO Kring Veldhoven, banknummer:  

NL65 RABO 013 85 13 430 o.v.v. “Kerstmarkt” 

Naam: …………………………………………………..Telefoonnr.: …………………… 

Adres: ……………………………………………. Aantal personen: ……………….. 

KBO-Afdeling: ………ZEELST………….Lidnr: 35500 _ _ _ 

Strookje vóór 25 november inleveren bij: 

Theo Tuijtelaars, Parklaan 83 (040-787 35 18) 

Of op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur bij 

Servicepunt Huize Sele, Sele 21. 
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COMMISSIES BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN KBO ZEELST 
Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door de volgende 
commissies: 

 COMMUNICATIE EDUCATIE & CULTUUR 

• Corry Coolegem

• Jeanne Smetsers

• Marianne van Barschot

• Marijke van Houten

• Mieke Hurkx

• Mieke van Lisdonk

• Nic Schouteten

• Wim van Loon

• Anny Castelijns

• Cees van Hout

• Grard Snelders

• Jeanne Smetsers

• Mieke van Lisdonk

• Leo Loijen

• Ruud Kremers

LEDEN CONTACT      REISCOMMISSIE   

• Ad Jansen

• Corry Pollemans

• Corrie Zuidhof

• Fokko Bakker

• Leo Loijen

• Rinie Schoofs

• Tonny Schouteten

• Adje Pinxteren

• Anneke Spiegels

• Hans van Hak

DE RUSTVERSTOORDER 
Een twee maandelijks informatieblad voor en door de leden van de 
Belangenvereniging van Senioren KBO-Zeelst.  
Samenstelling: Mieke Hurkx 
Eindredactie: Corry Coolegem en Nic Schouteten  

Drukwerk:  Reprof, Veldhoven 
Kopij aanleveren: m.hurkx@outlook.com of groene brievenbus bij de kerk

Blaarthemseweg 13, 5502 JR, Zeelst 

mailto:m.hurkx@outlook.com
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