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Voorwoord van het bestuur  
Tijdens het schrijven van dit voorwoord regent het. Dat is 
zeer welkom na de droge maanden. De natuur dient op tijd 
zon en warmte maar ook regen te krijgen om te groeien. 
Net zoals wij mensen die ook op tijd hun natje en droogje 
willen om voort te kunnen gaan.  
De voorbije periode hebben we kunnen genieten van de 
stadswandeling in Eindhoven en de dagreis naar Veere-Middelburg. De 
eerstvolgende dagreis gaat naar Broekhuizen en Grubbenvorst. 
Vooruitkijkend is het vakantietijd. Onze activiteiten gaan niet allemaal 
door of worden tijdelijk elders gehouden; zie “Wist u dat”… 
Het elkaar ontmoeten is zeer belangrijk en wezenlijk binnen onze 
seniorenvereniging. Het bezoek aan onze oudere leden wordt 
uitgebreid. De leden-contactgroep is op stoom. Belangrijk om ook het 
wel en wee aan het bestuur te melden. De wandelgroep loopt op 19 juli 
al voor de 300e keer op vrijdagmorgen over paden en wegen om 
kilometers te maken. 
Er staat voor zaterdag 17 augustus een senioren-ontmoetingsmiddag 
op het programma. U komt toch ook – van harte welkom. De 
uitgebreide jeu-de-boulesbanen in de tuin van Sele worden dan 
feestelijk geopend. Het wordt een Zeelster ontmoetingsmiddag; zie de 
komende flyer voor het hele programma. Overigens zo’n uitbreiding 
van banen kost geld; uw bijdrage is daarbij zeer welkom. Met 
“crowdfunding” proberen we extra middelen te verkrijgen via internet. 
Ga daarvoor naar www.voordeouderen.nl klik op inzamelacties en 
zoek: KBO-Zeelst. Daarna komt u uit bij ons jeu de boulesproject en 
kunt u voor ons middels bankbetaling doneren. 
De Rustverstoorder heeft een nieuwe kaft, zoals u bemerkt zult hebben 
en ook een lange lijst van nieuwe leden. Dat geeft ons een plezierig 
gevoel en houdt ons als vereniging vitaal. 
Alvast een vooruitzicht voor september. Dan gedenken we uitgebreid 
dat 75 jaar geleden het oorlogsgeweld stopte en de vrijheid 
terugkeerde – alhoewel daar in Zeelst een bombardement aan vooraf 
ging.  
Vorige keer stond hier een oproep voor chauffeurs om onze minder 
mobiele leden naar de diverse activiteiten te vervoeren; dat doen we 
nog eens: daar is behoefte aan. 
Tot slot een goede zomer toegewenst, veel leesgenot met De 
Rustverstoorder en tot ziens bij de diverse activiteiten en 
bijeenkomsten. 
       Hans van Hak  

http://www.voordeouderen.nl/
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Activiteitenkalender 2019 KBO Zeelst 
 

Wanneer Wat 

25 juli Dagreis Broekhuizen 
17 augustus Seniorenmiddag 

10 september Herdenking 75 jaar bevrijding 

  3 oktober Dagreis Leerdam/Linge 

19 oktober Boswandeling  

21 november Bijeenkomst nieuwe leden 

22 november Pub Quiz 

    Nu kunt u vast uw agenda invullen om het niet te vergeten! 
 
Schoolvakanties: 
Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 
Herfstvakantie: 12 oktober t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari 
Let op: data en soort activiteiten zijn onder voorbehoud  
 

KBO activiteiten gaan door tenzij anders vermeld! 

 
 

Vaste activiteiten: 
• Koersbal op maandagmiddag v.a. 13.45 tot 16.00 uur in het 

Patronaat o.l.v. Geert en Jan. 

• Lange/korte afstandswandelen op vrijdagmorgen 
(programma zie verderop in het boekje) 

• Fietsen op vrijdagmiddag van half april tot half oktober.  
Vertrek om half 2 vanaf de H. Willibrorduskerk. 

• Jeu de boules, dinsdag en donderdagmorgen 10.00 uur, 
donderdagmiddag om 14.00 uur achter huize Sele 

• Gezellig samenzijn in ‘t Patronaat op vrijdagmiddag. 

• Handwerken op dinsdagmiddag om 14.00 uur in ’t Patronaat 
met zelfgemaakte kaarten, borduren, breien en haken !! 
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Als u informatie wilt of een gesprek moet 
aangaan met de gemeente of zorginstelling, 
over welk onderwerp dan ook,weet dan dat u 
dan contact kunt opnemen met de 
clientondersteuners 
Corry Pollemans 
Huub Bukkems 

State 2 tel: 040 2549643 of 0620624306. 
De Reijenburg 98 tel: 040 2549047. 

Website 
Op onze website staat heel veel informatie als 
aanvulling van de Rustverstoorder. 
Het gaat meestal over actuele onderwerpen. 
Ook staan de eerdere uitgaven van de 

Rustverstoorder volledig op deze website. 
Als u dus iets meer wilt weten over zorg, activiteiten, of adressen 
die van belang zijn of foto’s en films wilt bekijken van 
bijeenkomsten kijk dan op onze website: www.kbo-zeelst.nl 

http://www.kbo-zeelst.nl/


5 

Wandelprogramma t/m 30 augustus 2019 

 Start op startlocatie om 9.30 u.  
Coördinator: Ad Schoofs, tel: 06 11582290 
E-mailadres: adenrinie@gmail.com

Datum Startlocatie Pauze-adres Km 
ca. 

    C. 

12 juli St.Jan Geboortekerk, Smitseind 38, 
5525 AP Duizel 

de Panberg, 
Eersel 

11 Ad 

19 juli Kerk Zeelst, Blaarthemseweg 13, 
5502 AJ Veldhoven 

Dorpsgenot, 
Veldhoven 

11 Ad 

26 juli t.o. kapel H.Eik, Proosbroekweg 11,
5688 JH Oirschot

de Nachtegaal, 
Oirschot 

11 Harry 

 2 aug de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8, 
5091 KK Westelbeers 

de Cultuurboerderij, 
Westelbeers 

5 of 
10 

Matthie 

 9 aug t.o. Ter Spegelt, Postelseweg 88,
5521 RD Eersel

de Oude Belg, 
Bergeijk 

11 Ad 

16 aug G. Majellakerk, Weebosch 75,
5571 LW Bergeijk (Weebosch)

in het Wilde Zwijn, 
Bergeijk 

12 Henk 

23 aug hotel Jagershorst, 
Valkenswaardseweg 44, 
5595 XB Leende  

Heezerenbosch, 
Heeze 

12 Harry 

30 aug Antonius kerk, de Hoeve 4, 
5534 AD Netersel  

de Couwenberg, 
Netersel 

11 Matthie 

Gevraagd: ………… 
De groep KBO-leden die op 
vrijdagmiddag gaat fietsen is op zoek 
naar een nieuwe begeleider. Er rijdt 
altijd iemand voorop en iemand 
achteraan om veilig te kunnen 
fietsen en over te steken.  
Als u ook nog eens bij calamiteiten weet te handelen (banden 
plakken, fiets herstellen) zou dat helemaal fijn zijn. Het is een 
gezellige groep waar u ook veel plezier mee kunt beleven.  
Graag contact opnemen met een van de bestuursleden. 
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75 Jaar Vrijheid 

Samen beleven we Veldhoven 75 jaar vrij.  
Doet u mee? 
Op 17 september 1944 startten de geallieerde strijdkrachten de 
Operation Market Garden. Het was het begin van de bevrijding van 
ons land van de Duitse bezetter. De capitulatie van de Duitse troepen 
vond ruim een half jaar later plaats op 4 mei 1945, daarmee was heel 
Nederland bevrijd. De gemeente Veldhoven kon haar bevrijding al op 
18 september 1944 vieren. 

Landelijk, provinciaal en gemeentelijk zal vanaf september 2019 tot mei 
2020 veel aandacht worden geschonken aan het feit dat wij in West-
Europa en Nederland in het bijzonder, 75 jaar in vrijheid leven en dat 
het goed is om daar op een gepaste wijze bij stil te staan.  
In Veldhoven hebben de Bibliotheek, de Schalm, Museum ’t Oude Slot, 
de heemkundekringen, Muziekschool, Brede School, een werkgroep 
ingesteld om in onze gemeente deze herdenking vorm te geven. Ook 
KBO Zeelst zal hier van de partij zijn met een info-middag op  
10 september, deelname van KBO-leden aan de herdenkingen op  
17 september en in het najaar een rondleiding met gids in het museum 
’t Oude Slot bij een expositie over Wereldoorlog II. Nadere informatie 
hierover volgt nog. 

Programma 

Datum 14 september 2019 
Opening exposities in Museum ’t Oude Slot en in Expositieruimte 
De Verdieping 

Gedurende de periode 14 september tot 13 december kunnen deze 
twee exposities daar bezocht worden met als thema WOII, verzet en 
bevrijding 

Datum 17 september 2019 
Herdenking bombardement op het Meiveld en het kerkhof in Zeelst 

Bij het monument op het Meiveld vindt om 18.00 uur de gemeentelijke 
herdenking plaats van het bombardement op Zeelst, waarbij 19 
slachtoffers vielen. Daarna gaan we in een stille tocht naar het kerkhof 
van Zeelst, waar bij het grafmonument een bloemenkrans wordt 
gelegd. De eenheid van de stoottroepen, door Jan Borghouts 
opgericht, zal hierbij aanwezig zijn. Er zal om 15.00 uur een plaquette 
worden onthuld op het borstbeeld van Peter Zuid in het Borghoutspark 
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Datum 20 september 2019 
Avondconcert door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 
Friso “Vrij Land”, een groots theatraal concert over vrijheid voor 
alle Veldhovenaren en inwoners uit de regio, jong en oud in 
theater de Schalm 

Datum 21 september 2019, op het Meiveld voor alle inwoners 
Tapijt van de Vrede met alle bezoekers van het Citycentrum & 
historische voertuigen in het Elsenpark. 

75 jaar Vrijheid 

Dinsdag 10 september organiseert de KBO in samenwerking met 
heemkundekring “Zeelst Schrijft Geschiedenis”, een middag voor KBO 
leden en belangstellende senioren in Gemeenschapshuis ’t Patronaat, 
Blaarthemseweg 18 in Zeelst. 
Tijd: 13.45 uur (ontvangst met koffie) 

Programma: 
14.00-14.45  Welkom waarna Tiny Renders nabestaande en lid van 

 Zeelst Schrijft Geschiedenis een powerpoint presentatie 
 geeft met beelden van de oorlogsjaren en bevrijding   
 Veldhoven 

14.45-15.00  Pauze ( koffie) 
15.00-15.25  Film van 2004 met interviews Zeelsternaren betreffende 

     de oorlog en bevrijding 
15.25-16.30  Herinneringen en eigen verhalen die we elkaar rondom de 

 tafels vertellen 

Inschrijfformulier voor deze middag vindt u op bladzijde 36. Nadere 
informatie over het verdere programma volgt via Veldhovens 
Weekblad. 
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Tandprothetische praktijk 

“De Sitter” 

De Sitterlaan 26 – Veldhoven 

Telefoon: 040 – 253 03 39 

Voor al uw klachten over uw kunstgebit, 

b.v. loszitten, slechte kauwfunctie, enz.

Ook de mogelijkheid voor een prothese of 

implantaten kunnen wij voor u onderzoeken. 

Samenwerking met een implantoloog in de praktijk. 

Wij kunnen ook de mogelijkheid bieden om uw 

kunstgebit aan huis te laten repareren of zelfs een 

geheel nieuw kunstgebit te laten maken. 

Wij kunnen dit voor u verzorgen zonder extra kosten. 

Ook in het basispakket van het nieuwe zorgstelsel 

uitstekende vergoedingen. 

Bel voor een afspraak voor gratis advies!
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Tinus Vogels 

Bij de laatste lintjesregen afgelopen april is ons 
KBO-lid Tinus Vogels onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Namens de KBO van 
harte gefeliciteerd! 

Nieuwe leden

Jos en Will Kusters 
Piet Kemp 
Wil Kemp-Luijkx 
Petra Tops 
Mieke van Kessel-Sanders 
Wil Snelders 
Mien Snelders-Bijsterveld 
Franka van der Doelen 
Harry van den Broek 
Frans Hintzen 
Mieke van den Broek-van den Bosch 

Wij hopen dat zij zich spoedig thuis gaan voelen bij onze 
K.B.O.afdeling Zeelst 

28 aug. Petra Bataille 
 31 aug. Maria Bergmans-Coppelmans 
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Ziekenbezoek 

Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan kunt u 
contact opnemen met Tonny Schouteten. 

Tonny Schouteten en Rinie Schoofs zorgen dan dat er 
aandacht aan besteed wordt namens ons allen. 
Tonny Schouteten tel: 040 2534786  

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!” 

Frans Lijten echtgenoot van Nel Lijten-Sanders 

Namens het bestuur betuigen wij ons medeleven aan de naaste 
familie. Sterkte toegewenst bij de verwerking van dit verlies. 

Bestuur en leden van KBO-Zeelst 

……………… 

Je kunt tranen niet wegnemen, niet blijvend drogen 
met dat goedbedoelde, telkens weer herhaalde: 

“Het leven gaat door” 
of, “Je moet ermee leren leven”. 

O ja, best bedoeld, dat wel. 
Maar is er niet meer, 

niets anders, niets beters 
te zeggen? 

Laat ons dat tenminste proberen. 
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Verdiepingsslag naar aanleiding van ons thema 
 “in gesprek over het levenseinde”. 

Afgelopen maand hebben wij u een thema aangeboden over het 
levenseinde. Circa 80 leden hebben deze middag bijgewoond. 
Over het algemeen waren de meeste aanwezigen goed te 
spreken over de inhoud en ook de presentatie. Er was ook best 
wat kritiek, en dat mag, zowel op de inhoud als ook op de 
presentatie.  
Op het einde van deze middag heeft het bestuur voorgesteld -
indien daaraan behoefte bestaat - een vervolg op dit thema aan 
te bieden. Maar dan wel aan een kleinere groep, zodat er 
discussie kan plaats vinden over de te behandelen 
themaonderdelen. Natuurlijk vergt het voorbereiden van een 
verdiepingsslag de nodige voorbereidingstijd. Dus op heel korte 
termijn kan dit niet plaats vinden. 
Mocht er onder u belangstelling zijn deel te nemen aan een 
vervolg dan horen wij dat heel graag. U kunt dat melden op 
Emailadres: secretaris@kbo-zeelst.nl 
Kees van der Aa 

Rijbewijskeuringen met uw KBO-ledenpas! 
Nuenen: Dhr. Aarts; tel. 040 2838260  

Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 040 2301452. 

Bereikbaar tussen19.00 en 20.00 u.  
Veldhoven: Dhr. C.J.Swijgers; den Bond tel 0497 681 066 of 

 06 457 161 17. 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten, 

 Nieuwe Waalreseweg 69,  
 afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau 
 tel. 085-4883616 rijbewijskeuringen. 

www.goedkopekeuringen.nl  Hier kunt u zelf een datum 
reserveren 
Deze artsen voeren keuringen uit op voordelige voorwaarden 

mailto:secretaris@kbo-zeelst.nl
http://www.goedkopekeuringen.nl/
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Jarig in juli 

  1 juli   Thea Peperkamp-Slegers 
  1 juli   Mia Boogers-Keeris 
  1 juli   Mia Blachard-Wouterse 
  2 juli   Beb van Lieshout-van de Wetering 
  2 juli   Diny Hesemans-van de Looy 
  3 juli   Diny Mandigers-Smits 
  6 juli   Janny Rekers-Manne 
  7 juli   Door van der Vorst 
  7 juli   Frans Visser 
  8 juli   Karel van Nostrum 
  9 juli   Johan Lormans 
11 juli   Ad Verbakel 
12 juli   Wil Kemp-Luijkx 
13 juli   Liesje Akkermans-Peeters 
13 juli   Mart Snelders     25 juli Dinie-Sleegers 
13 juli   Jos Simmer      26 juli Theo Broens 
13 juli   Bep Vervest-Janszsen     26 juli Truus Doomen 
14 juli   Riet Claassen-Koppen     27 juli Lina v.Zon-v.d. Heijden 
14 juli   Frans Krüter     27 juli Ria Oosterbosch 
15 juli   Corry Pollemans     27 juli Peter v.d. Ven 
15 juli   Henk Verhappen     28 juli Koos v.d. Berg-Kuipers 
15 juli   Marian Vogels     29 juli Louis Eliëns 
17 juli   Hubertus Gijbels     30 juli Toon Kerkhofs 
18 juli   Jeanne Geven-Bergmans  31 juli Greet Henselmans 
18 juli   Mia Tops-Vlemmix      31 juli Piet van Acht 
18 juli   Nelly Dijkstra 
19 juli   Leny Sanders –van Meer 
19 juli   Lenie Dreesen-Sleutjes 
19 juli   Ad v. d. Linden 
21 juli   Jos v.d. Sande 
22 juli   Marinus Tops 
22 juli   Netty Habraken-Versantvoort 
22 juli   Hanny de Bruijn 
24 juli   Lies Keller-Manné 
25 juli   Truus Flos-Thijsen 
25 juli   Frans van der Heijden 
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Jarig in augustus 

  1 aug   Anka van de Vondervoort-Komarowski 
  2 aug   Jeanny Coolen-van Kruijsdijk 
  4 aug   Cor Verwimp 
  5 aug   Tiny van Herwijnen 
  5 aug   Marijke Toussaint-Verbeek 
  7 aug   Maria Egelmeers-Merks 
  7 aug   Ceciel Bakkers-Jacobs 
  8 aug   Frans Clout 
10 aug   Ellen Kapitein-van Beers 
10 aug   Jan Meeuwis 
11 aug   Frans van Stiphout 
12 aug   Pierre Bijnen 
13 aug   François Dreesen 
15 aug   Riet van den Bosch-Brands 
17 aug   Wim de Greef 
17 aug   Tinus Vogels 
18 aug   Jan Tops 
20 aug   Sjaan Sleddens-van Zoggel 
21 aug   Koos Wolters 
21 aug   Theo van Kruijsdijk 
22 aug   Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug   Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug   Antoon Fasen 
24 aug   Hans Sprengers 
25 aug   Mien van Delft-Dams 
28 aug   Mevr.Bataille 
28 aug   Ben Lamers 
29 aug   Koosje Verhagen-van Erp 
29 aug   Wim Baselmans 
29 aug   Mien Snelders-Bijsterveld 
30 aug   Henk Willems 
30 aug   Thea Verhülsdonk 
31 aug   Maria Bergmans-Coppelmans 
31 aug   Hans Boogers 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinhsHCiprVAhWDJFAKHe9dAHEQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/pin/372461831656704085/&psig=AFQjCNGJW9P2tU6-XsNbDNew98iqDc8C0w&ust=1500716403575596
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Voor onze kbo leden die niet met vakantie gaan!! 

Onze ontmoetingsmiddagen van dinsdag en vrijdag gaan 
gewoon door tijdens de sluiting en vakantie periode van    

  ’t Patronaat. 
Maar dan kunnen we gebruik maken van de zalen in het  

Ontmoetingscentrum Zeelst (Sele) en wel op: 

Dinsdagmiddag: 9 -16 – 23 – 30 juli en op 6 – 13 augustus 
van 14.00 uur tot 16.00 uur.  (ontmoetingszaal) 

Vrijdagmiddag: 12 – 19 – 26 juli en op 2 – 9 – 16 augustus 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. (grote vergaderruimte) 

Vanaf 19 augustus kunnen we elkaar weer ontmoeten in,
     ’t Patronaat. 
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Peter v.d. Ven schrijft… 

De “bergen” in met de wandelgroep van de KBO Zeelst. 

Ja, dan krijg je een verzoek om iets te schrijven voor de 
Rustverstoorder. Voor de wandelclub OLAT heb ik geschreven 
over wandelreizen en –tochten van Geldrop tot 
Higashimatsuyama (Japan) dus over de wandelgroep, dat moet 
ook lukken. Heb nu al zo’n 20 keer meegelopen in 8 maanden tijd 
en het is een gezellige boel. Alleen, ik 
ben heel slecht in namen, maar met 
“hoi” of “hallo” kom je ook al een heel 
eind. Het programma wordt elke 2 
maanden gepubliceerd en de afstand is 
niet te groot, maximaal 10 kilometer, met 
een ruimschootse koffiestop onderweg. 
Maar nu dan de bergen: op vrijdag 26 
april reden we met 17 personen naar 
Slenaken. Het weer was ideaal, niet te 
warm en droog. Deze keer wel 18 km. 
Lopen, maar daar zaten drie rustpunten 
bij. Hartstikke mooie uitzichten, daar 
moest wel voor geklommen worden. Dit 
zou volgens de uitzetters Harry en Wim 
een keer of vier gebeuren, maar we 
hadden alle tijd om bij te komen. Na 3 
km in Beutenaken al de eerste koffie, en daar hoorde natuurlijk 
de Limburgse vlaai bij. Toen een lang stuk naar Teuven, waarbij 
nauwelijks geklommen werd. Bij Moeder de Gans de tweede 
koffie. De zaak was heel mooi aangekleed, alleen de gans heb ik 
niet gezien. Omdat Teuven niet op de route lag, moesten we nog 
wat “inhaalkilometers” maken en dit stuk hadden Harry en Wim, 
de uitzetters, niet voorgelopen, maar een toeristische wandelpad, 
dat moest gemakkelijk te belopen zijn. Helaas… er werd wat van 
onze conditie gevraagd! Behalve twee bonusbeklimmingen lag er 
soms ook nog een boomstronk of een struik op het pad, en daar 
moesten de benen ook weer extra opgetild worden. Bij de 
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Smockelaer een Bourgondische uitsmijter gegeten, en de koffie 
werd al door enkelen verwisseld voor fris en bier. Het was 
inmiddels kwart over drie, dus nog even 4 kilometer lopen over 
een niet te moeilijk glooiend pad. Op het eind de 
wandelschoenen uit gedaan, om met schone schoenen de 
slotconsumptie te gebruiken. De Trappist was favoriet, en de 
dames kregen 
het in hun bol, 
want er werd 
menig marsliedje 
gezongen. En 
Riek had een 
goede/prachtige 
(zelf uitkiezen) 
stem. Tot slot 
wilde ik nog een 
afwezige, Kees 
van der Aa vermelden, die 6 jaar geleden met de wandeltak van 
de KBO is begonnen, en we hebben er inmiddels 300 tochten op 
zitten. 

Samen uit eten  € 14,- p.p. 

Voor dit bedrag kunt deelnemen aan het  
“samen eten” project. 
U krijgt daarvoor een voor- en hoofdgerecht. Drankjes 
en andere gerechten moeten extra betaald worden! 
Aanvang 17.30 uur. 
dinsdag    16 juli  De Kers  
donderdag    15 augustus Rhodos Grieks restaurant 

Als u zich niet heeft opgegeven kunt u niet deelnemen u kunt 
zich opgeven bij: Gerry van Tuijl: 040 2542400 / 06-25471418 

Bert de Joode: 06-33680745 
Bij verhindering even bellen naar een van de twee. 
Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn welkom 
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Aspergelunch 27 mei 

Ondernemers van Veldhoven hadden bij de 
fa. Kelders in Oerle 90 lunches 
gereserveerd voor de verschillende 

afdelingen van de KBO in Veldhoven. Een 
prachtig initiatief. Onze afdeling mocht dus 18 

lunches verdelen. Het bestuur had gekozen voor de 
mensen die dit jaar 75 jaar werden. We werden verwelkomd in 
een feestelijk aangeklede 
tent, achter het bedrijf van  
de familie Kelders, met 
een lekker aperitiefje. 
Vooraf een amuse met 
crouton en basilicumolie-
heerlijk- Daarna zeebaars, 
bestrooid met zaadjes en 
groene dressing. Het 
hoofdgerecht bestond uit 
asperges met nootham, 
krieltjes en fijngestampte 
eitjes. Als toetje kregen we witte chocolademousse op een bedje 
van rode vruchtengelei met op de vier hoeken een aardbei. Er 
werd volop wijn bij geschonken. Tot slot nog koffie met een 
heerlijke bonbon. Het was een vrolijk gezelschap, er werd veel 
gelachen. Opmerking van een van de deelnemers: ”Dat was nu 
echt een cadeautje!!”. Aan alle ondernemers van Veldhoven die 
dit initiatief hebben genomen…héél hartelijk dank.  
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Chauffeurs gevraagd!!!! 

Wat te doen als je slecht ter been bent en toch graag wilt 
deelnemen aan activiteiten van onze KBO? 

Een vervoersgroepje zou uitkomst kunnen 
bieden!  

We willen graag een vervoersgroepje 
starten om KBO leden op te halen en thuis te brengen. maar dan 
hebben we wel chauffeurs nodig!!   
Bent u in het bezit van een auto en bent u iemand die graag 
mensen helpt door ze zo nu en dan naar een KBO activiteit te 
rijden, meld u dan aan met het inschrijfformulier achter in de 
Rustverstoorder. Wij kunnen dan met elkaar in gesprek gaan 
en samen afspraken maken. 
Hopelijk kunnen we dan op korte termijn een chauffeursdienst 
aanbieden aan onze KBO'ers die anders thuis moeten blijven in 
plaats van deel te nemen aan een gezellige bijeenkomst.   
U kunt zich ook telefonisch melden op tel.nr. 040-2531553 
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Als engelen reizen lacht de hemel!!! 

Donderdag 6 juni 
2019 8.15 uur. 
Hoewel het tijdstip 
voor ons 
gepensioneerden 
aan de vroege 
kant is, is 
iedereen zoals 
altijd keurig op tijd 
aanwezig in de 

bus om ons dagje uit te starten. 
Tijdens de hernieuwde kennismaking met de twee Adjes, een 
aan het roer en eentje ernaast, weten we eigenlijk al, dat deze 
dag een geslaagde gaat worden. 
In vlot tempo rijden we naar Veere, waar we tegen 10.00 uur 
zonder enige file arriveren. Op zich al een wonder, gezien het 
tijdstip. 
Na een kleine wandeling door het pittoreske Veere komen we 
aan bij de oude Werf waar we genieten van koffie met een 
lekkere bolus. Je bent nu eenmaal in Zeeland. 
Keurig op tijd staan de twee gidsen (waarvan een in originele 
klederdracht van Anna van Borsele, Vrouwe van Veere) klaar om 
ons rond te gaan rondleiden door dit mooie stadje. 
We verdelen de groep en een snelle en een wat minder snelle 
groep en dan gaan we op pad. 
We merken al snel, dat we tot de snelle groep horen, want we 
worden gemaand door te stappen. 
En dat blijkt nodig, want er is veel te zien en nog meer te leren 
van dit mooie plaatsje. 
Om 13.00 uur komen de twee groepen weer samen voor het 
restaurant waar we de lunch gebruiken. 
Gezellig even bij elkaar zitten en genieten van onze kroketten in 
een mooie ambiance. 
Na de lunch leiden onze twee Adjes ons via een weer mooiere 
route terug naar de bus. 
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Na een korte rit arriveren we in Middelburg bij de rondvaartboot. 
Als iedereen heeft plaatsgenomen, het past precies, worden we 
door een alweer enthousiaste schipper geattendeerd op de vele 
mooie panden langs de route, en ook het weer is zodanig, dat we 
zonder jas kunnen genieten van het zonnetje. 
Na afloop hebben we tijd om Middelburg onveilig te maken. 
Vol goede moed gaat iedereen op weg naar de markt, maar het 
is de schuld van de vele aantrekkelijke terrasjes in het zonnetje, 
dat vele van ons de markt niet halen. Maar we hebben wel 
genoten. 
Dan weer terug richting bus voor onze rit naar Kapelle-
Biezelinge. En daar wacht ons weer een verrassing. In een 
ontzettend sfeervol verbouwde gereformeerde kerk is een 
prachtig partycentrum gemaakt. En niet alleen de entourage, 
maar ook het eten blijkt van buitengewone kwaliteit te zijn. 
Het is genieten voor iedereen. 
Voldaan beginnen we aan ons laatste stukje richting Zeelst en 
ook daar weer geluk. De A58 bleek een lange tijd afgesloten te 
zijn i.v.m. een ongeluk. Maar natuurlijk, als wij erdoor willen is de 
weg weer vrijgegeven. 
Dus, een fantastische dag waarop alles mee zit. Tel daarbij alle 
treden op die we genomen hebben, richting museum, restaurant, 
stadhuis en de toiletbezoeken en dan kom je al een aardig eindje 
richting hemel. 
Dus het klopt, als engelen reizen lacht de hemel. 
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17 augustus ontmoetingsdag voor alle senioren 
van Zeelst, de Polders en Meerhoven 

(tevens opening van de nieuwe jeu de boules banen) 
Schrijf deze datum vast in uw agenda!!! 

Samen met De Zonnebloem, Nieuwe Levenskracht, Wijkplatform,
bewoners van de Severinuslaan, Zeelst Schrijft Geschiedenis,
Artisport, organiseert onze KBO een feestelijke middag met
allerlei activiteiten in de binnen- en buitenruimten en de tuinen 
rondom huize Sele.  
Wooninc en Oktober hebben hiervoor hun toestemming gegeven. 

Het programma duurt van 14.00 u tot 17.00 u. Het volledig 
uitgewerkte programma krijgt u aangereikt bij de volgende ONS 
in augustus.  

Het belooft een veelzijdige middag te worden!  Daarom doen we 
een beroep op vrijwilligers die ons mee willen helpen om die dag 
te doen slagen. 

Wat moet er zoal gebeuren? 
• Stoelen van ’t Patronaat moeten verhuisd worden naar de tuin.

• Tenten moeten opgezet worden

• Koffie en thee gezet en geschonken worden

• Hapjes moeten worden gemaakt.

• Slingers en aankleding verzorgd

• Enz. enz. enz.

Denkt u, daar kan ik wel behulpzaam bij zijn, laat het dan even weten 
bij een van de bestuursleden (zie binnenkant van de kaft). U bewijst 
ons een grote dienst! 
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DAGTOCHT BESSEN EN CHAMPIGNONS 25 juli 

Deze keer blijven we wat dichter bij huis en gaan we naar 
Noord-Limburg. In Broekhuizen bezoeken we de  
“Blueberry Hill” en in Grubbenvorst de “Paddenstoelerij”. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
8.45 uur Vertrek bij Huize Sele 
9.45 uur Aankomst in Broekhuizen, koffie met blauwe 

bessenvla. Vervolgens rondleiding met het Express-
treintje en uitleg over de kweek van blauwe bessen. 
Daarna gaan we genieten van een eenvoudige 
lunch. 

13.30 uur Vertrek naar Grubbenvorst waar we ontvangen 
worden met koffie en een bonbon. Dan volgt een 
rondleiding van 1 uur, die afgesloten wordt met wat 
kleine hapjes. 

17.00 uur Vertrek naar Sevenum waar we gewoontegetrouw 
een hapje zullen eten. 

Zo rond de klok van 21.00 uur hopen we dan weer thuis te zijn. 
De kosten voor dit uitje bedragen voor K.B.O leden € 71.-, voor 
introducees € 75.-. 

Opgeven kan t/m 14 juli in de groene brievenbus bij de 
Willibrorduskerk of bij een van de bestuursleden. 
Aanmeldingsformulier op bladzijde 34. 
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Wist u dat….. 
. 

• Dat er in de “Seniorenwijzer “ (het blaadje dat de
Seniorenraad heeft samengesteld) adressen en
telefoonnummers staan over allerlei onderwerpen o.a.,
belasting en administratieve hulp, dementie, financiële
ondersteuning, klushulp enz. U kunt hem ook op onze website
vinden.

• Dat wij in de vorige Rustverstoorder enkele foutjes gemaakt
hebben. Annie Tops heet van haar meisjesnaam Baetsen en
niet Baeten en Ding van Strijp-Rijken heet natuurlijk Diny,
sorry Annie en Diny! Ook twee jarigen hadden we niet
vermeld. Tonnie Janssen v.d. Hijden was op 30 mei jarig en
Nolly v.d. Sande was jarig op 29 juni. Beide dames alsnog
van harte gefeliciteerd.

• I.v.m. de zomervakantie wijkt de handwerkgroep weer uit naar
Huize Sele. We hopen dat het weer net zo gezellig wordt als
vorig jaar!

• De KBO op 17 augustus een Seniorenfeest organiseert
tegelijk met de officiële opening van de Jeu-de-boules banen.

• U ook vast de middag van 10 september moet reserveren
voor een gedenkwaardige middag. Deze middag kunnen
herinneringen gedeeld worden van Zeelstenaren die de oorlog
en bevrijding hebben meegemaakt. Het hele programma vindt
u op bladzijde 7.

• Dat er in de week van 16 tot 22 september een breed
programma is samengesteld door verschillende verenigingen
en instellingen met als onderwerp “Veldhoven 75 jaar vrij”

• De KBO en PVGE samen een jeu-de-boules toernooi
georganiseerd hebben waaraan onze jeu-de-boules-club ook
aan zal deelnemen. Wij wensen hun veel succes!

• De Zonnebloem-Zeelst op 19 juni jl. hun 55-jarig bestaan
heeft gevierd, wij wensen hun van harte proficiat!

• Het Onze Lieve Vrouwe Gilde dit jaar 750 jaar bestaat !
Proficiat!
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Beter laat dan…….. 

Wat hebben we genoten met Koningsdag 

in ’t Patronaat! Buiten was het donker en 

koud, binnen in het “Ziggodome van 

Zeelst” gingen alle remmen los. Na een 

serieuze opening met het Wilhelmus nam 

Tonnie Wijnands de leiding. Hij had heel 

wat serieuze apparatuur meegebracht 

zodat de begeleiding soms wel een heel 

orkest vormde. Het was een schot in de 

roos. Hij bracht zijn programma precies 

afgesteld op onze enthousiaste KBO-ers. Veel nostalgie. 

Hij hoefde maar in te zetten en de hele zaal zong 

mee…ALLELUJA….Hou je echt nog van mij….ROCKEN 

BILLY….Het hele repertoire 

van de vroegere 

Arbeidsvitamine kwam aan 

bod. En het bleef niet bij 

zingen alleen. Voor velen 

was het een prima 

gymoefening, de handen in 

de lucht en maar zwaaien. 

Tussendoor vertelde hij leuke 

“nette” grappen. Ook onze kaakspieren werden grondig getraind . 

De muziek werd afgewisseld met een kwisje!. Hij beloofde 

gouden bergen voor de “400”man in de zaal. Een elektrische 

fiets, een grote platte televisie, een reis naar “Den Brabander” in 

Winterberg. Het kon niet op! Onze penningmeester moet diep in 

de buidel tasten om dat allemaal te bekostigen. . 

Wat hebben wij gelachen. Het was een leuke, gezellige 
ontspannen middag. Met koffie, cake, 2 consumpties en wat 
hapjes ging iedereen voldaan naar huis. 
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 

Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum 10% 

Verhoeven Hoorcomfortplan 10% 

ConXions computerondersteuning, Meiveld   5% 

Bruna, City Passage, kantoorartikelen    5% 

Coppelmans, Kapelstraat bloemsierkunst   5% 

Coppelmans, Tuincentrum Sondervick    5% 

Durlinger schoenen, Citycentrum  10% 

Fixet Prinsen, Veldhoven Kromstraat   5% 

Groenrijk, De Heikant Veldhoven    5% 

Frans Jansen Waalre (omzetten videobanden) korting:      € 2,50 

Tipo Telecom, Meiveld 80  10% 

Hedo computers, Burg.van Hoofflaan: 

Benodigdheden   5% 

3 jaar garantie op computers 2½% 

Daniëlle’s Kniphuis  10% 

Gereedschappen v/d Winkel, Hurksestraat 15% 

Thuiszorgwinkel, Kastelenplein  10% 

Woninginrichting Sweere, Waalre 10% 

De Vocht Rolstoelen 10% 

Baderie Heesakkers (alleen bij sanitair)  10% 



30 

Inschrijfformulier voor deelname 
aan “Lotto”, t.b.v. onze KBO-kas 

Wij spelen wekelijks voor het zesde getal 
(balletje) dat valt bij de Lotto-trekking. Elke 
zaterdagavond of zondagmorgen 
controleren twee personen, Geert en Henk via internet, Google, 
YouTube, welk getal als zesde is getrokken. 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 1 t/m 45. U kunt met meerdere (vaste) nummers 
meespelen! Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant en 
wordt door de bode bezorgd. 
Kosten deelname: € 24,00 per jaar per meespelend lotnummer. 

Naam._______________________ Lidnummer: 3550______  

Adres_______________________  E-mailadres: 

Ik speel graag mee met het/de nummer(s) /____ /____ /____ / 

Ik betaal ___ x €24,00 = € ____ ,00 p/j  

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

Inlichtingen voor deelname Geert Coppelmans, tel: 2534063 
en                                            Henk Willems, tel: 040 2539108 

Datum ____---____2019   Handtekening voor akkoord 
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Kring Veldhoven 

Groot Veldhovens Jeu de Boules Toernooi 
Op 24 juli 2019 in: Ontmoetingscentrum “de Ligt”, Ligt 157 
Veldhoven, aanvang 9.30 uur  

Opgeven bij besturen van KBO of PVGE 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 5 juli. 
Voor de lunch wordt gezorgd!  

VEEL PLEZIER EN WIN EEN GROTE PRIJS! 

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

Inschrijfformulier vervoersdienst 

Naam:…… ……………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………….. 

E mailadres: …………………………………………………… 

In bezit van auto en inzittenden verzekering ja/nee 

Inleveren in de groene brievenbus bij de Willbrorduskerk 
in Zeelst of bij een van de bestuursleden 
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Aanmelding: dagreis bessen en champignons 

07-2019, 08.45 uurVertrekdatum: 25-
Bestemming: Broekhuizen/Grubbenvorst 
Aanmelden vóór: 14 juli

KBO lidnummer: 35500 …………..  en  35500 ……..…………. 

Naam 1:………………………………………………………………. 

E-mailadres:..………………………………………………………..

Naam 2:………………………………………………………………. 

E-mailadres:................................................................................

Introducé……………………………………………………………... 

Tel.nr. waarop thuisfront bereikbaar is…………....................... 

Heeft u een Dieet?  Zo ja, welk................................................... 

Neemt u een rollator mee ?   
let op!!!!!!! Dit is géén rolstoelbus!!!!!!!!! 

Prijs voor leden € 71,-- .pp* introducé  € 75,-- pp * 

Let op! leden hebben voorrang! 

Door ondertekening machtig ik KBO Zeelst om eenmalig het 
bedrag af te schrijven van het bij KBO Zeelst bekende 
bankrekening nummer. 
Inschrijving op volgorde van ontvangst aanmelding 
* Prijs bij minimum deelname van 40 personen

Handtekening voor akkoord  __________________  

Datum  _ _  / _ _ 2019 

Inleveren in de groene brievenbus bij de Willibrorduskerk 
in Zeelst of bij een van de bestuursleden 
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Inschrijfformulier 10 september 

 Herdenkingsmiddag om 14.00 uur 

Naam:…… ……………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………….. 

E mailadres: …………………………………………………… 

Inleveren voor 3 september in de groene brievenbus bij de 
Willbrorduskerk in Zeelst of bij een van de bestuursleden 



                                   Begunstigers 
 
Café Lukken    Autobedrijf Sanders 
Café de Kleine Man   Autobedrijf van de Heuvel 
Café ’t Stuupke   Gemo Garagebedrijf 
Café-zaal St. Joris   Lemmens Motoren 
      

   
Autohandel Scheffers.nl 

Bakkerij Moeskops 
Cafetaria Zilst 

Cor Vorstenbosch Zuivelhandel 
 De Malle Goedzak 

De Spar Supermarkt 
De Waterslaper slaapkamerspeciaalzaak 

 De Wit verzekering 
De Wok Chinees Oriëntaals restaurant 

Eethuis Zeelst 
 Glance & Vision buitenreclame 

HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 

Manders Tegelwerken 
Restaurant Jan’s Polder 

Tat2Tal tattoo 
Tielemans Banden 

Tuincentrum Groenrijk 
Restaurant Amigo BBQ 

Zilster Pub 



© 2019 KBO Afdeling Zeelst 




