
       
  

        
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord van het bestuur    2 
Informatie ledenadministrateur   3 
Theaterbezoek/ afscheid F.V.    4 
Verslag jaarvergadering 2011    5 
Jaarprogramma/vaste activiteiten   8 
Dagtocht / meerdaagse reis    9 
Jarig in juni/juli       10 
Karakteristiek Zeelst (slot)    12 
Van de redactie      15 
Gedicht “geluk”      17 
Verslag reis “de Peel”     18 
Koersbaltoernooi 2011     21 
In memoriam       22 
Samen uit eten/keuringsarts/kortingen  23 
Lotto        25 
Inschrijfformulier dagtocht “Doesburg”  27 

 
 
 
 

 
Kopij inleveren vóór 5 september 
Als u te laat bent , dan is de redactie………. 

 
 

 
 
 
 
 



Voorwoord van het bestuur. 
 
De voorjaarsreis op 7 april was helemaal volgeboekt. We hebben een 
fijne excursie gehad in de Peel. ( zie voor reisverslag pag.18). 
Op 28 april hebben we een geslaagde koninginnedagviering gehad met 
het Reusels Muziekske.  
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en 
mensen die net als de afgetreden bestuursleden zich een aantal jaren  
willen inzetten voor de vereniging.  
Gelukkig hebben we iemand gevonden, die samen met Phil het 
ziekenbezoek in de ziekenhuizen wil invullen. 
Het zou fijn zijn als we nog een paar mensen bereid zouden vinden om 
reizen te organiseren en de activiteiten te begeleiden. Vele handen 
maken licht werk. 
 
De komende tijd staan weer enkele speciale activiteiten op het 
programma: 
Themamiddag 19 mei en de zomerreis 14 
juli. 
Hierover kunt u verderop in dit boekje 
meer informatie vinden.  
 
Wij gaan genieten van een fijne en 
hopelijk een zonnige vakantie met 
aangenaam weer. Wij hopen jullie na de 
vakantie weer te ontmoeten bij onze 
activiteiten. 
 
Namens het bestuur Jan Egelmeers, voorzitter. 
 
 
 

************************ 
 

                   
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 

 

Aandacht voor zieken is gezond! 



 
 
 
 

Beste KBO-ers 
 
 

 
 
In de vorige Rustverstoorder van april-mei bent u geinformeerd over de 
nieuwe ledenpassen die voor u o.a. 
      toegang tot dienstverlening  
      en voordeelregelingen geeft. 
 
Voor alle leden zal in de loop van dit jaar een nieuwe ledenpas gemaakt 
worden met een geldigheidsduur van 2 jaar. 
 
Wanneer de ledenpassen binnen zijn, zullen die door Henk Willems bij u 
worden bezorgd. 
U hoeft daarvoor zelf geen initiatief te nemen. 
 
Bovendien: 
 
U zou de penningmeester en ledenadministratie van dienst kunnen zijn 
als u in het vervolg bij  

 betalingen, 

 mededelingen ( bijvoorbeeld bij verhuizing)  

 bij aan- en afmeldingen enz.  
                                                                                                                            

altijd uw lidnummer vermeldt. 
 
Op die manier kunnen wij veel zoekwerk en onjuiste handelingen in onze 
administratie voorkomen! 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking  
namens de ledenadministratie KBO- Zeelst 
Cees van den Berk. 
 
 
 



 

THEATER BEZOEK. 

 
Ook dit jaar is de belangstelling voor de 
bezoeken aan de Schalm weer gegroeid. We 
hebben niet minder dan 71 theaterbezoeken 
kunnen bestellen. Vooral de operette Die 
Csardasfürstin trekt veel belangstelling. Met niet 
minder dan 31 leden gaan we daar naar toe. 

In de tweede helft van juli ontvangen alle leden, 
die zich opgegeven hebben de kaartjes voor de 
voorstelling en de bestelformuliertjes voor de 
consumpties. De culturele commissie hoopt dat 
alles , dank zij de bezoekers en het personeel 
van De Schalm, weer even soepel verloopt als in 
het afgelopen seizoen. 
 
We ontmoeten elkaar in De Schalm. Tot dan ! 

De Culturele Commissie. 
 

**************** 
 
 

Afscheid van Ferd  Vervoordeldonk 
 

We hebben een bezoek gebracht aan 
onze oud-voorzitter van KBO-Zeelst. 
Wij werden gastvrij ontvangen met 
koffie/thee met een koekje. Ferd was 
nog steeds niet hersteld van een 
evenwichtsstoornis. 
Wij hebben veel herinneringen 
opgehaald. 
Wij hebben hem namens KBO Zeelst 
bedankt voor zijn inspanningen als 
bestuurslid. Als kleine blijk van waardering voor de vele verdiensten 
hebben wij hem namens u allen citybonnen aangeboden. Daarvoor 
moeten wij u allen bedanken en de groeten overbrengen. 

 
Mien van Grinsven en Jan Egelmeers 
 



 

Verslag Jaarvergadering 2011 
 

Op de jaarvergadering van 17 maart 2011 in het Patronaat om 14.00 u 
was het bestuur aanwezig en we hebben  62 leden kunnen begroeten. 
Afwezig waren Sjef Hermsen, Geert Coppelmans  

    en Ferd Vervoordeldonk. 
 

1. Opening. 
Om 14.00 uur opent de voorzitter met een hartelijk welkom voor de 
aanwezigen de vergadering. Vervolgens gaat hij over tot het 
memoreren van de ons ontvallen leden en verzoekt de vergadering om 
een minuut stilte ter nagedachtenis. 

 
5. Jaarverslag van de secretaris. 

Met behulp van de beamer geeft de secretaris een presentatie over 
hetgeen in 2010 zich binnen onze afdeling heeft afgespeeld. Voor de 
inhoud wordt verwezen naar het verslag van 14 maart 2011. 

 
6.  Financieel jaarverslag van de penningmeester. 

Op soortgelijke wijze geeft de plaatsvervangend penningmeester een 
overzicht van de inkomsten, uitgaven en resultaat, geclusterd in 
rubrieken en middels staafdiagrammen duidelijk weergegeven.  
Het resultaat van € 700,- positief leidt bij Hans van Asperen tot de 
vraag of dat wel voldoende is om de mogelijke gevolgen van een 
vermindering van de gemeentelijke subsidie op te vangen. De 
voorzitter antwoordt dat het resultaat groter is: € 1000,-  is 
gereserveerd voor het jubileumjaar 2013. Daarnaast is de verwachting 
dat de afdracht aan de KBO  beduidend minder zal zijn dan voorheen 
aan de Unie. Evenzeer blijft de vraag wat de operatie op het gebied 
van ouderenbeleid en subsidie uiteindelijk zal betekenen. Op 23 maart 
zijn wij ter bespreking van deze zaken door de Gemeente uitgenodigd. 
Dit alles heeft ook gevolgen voor de begroting. Voor zover gegevens 
bekend zijn, zijn die in een concept opgenomen. Deze is in het bestuur 
echter nog niet besproken. De voorzitter stelt voor deze dan ook niet te 
bespreken. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Hierna wordt de balans doorgenomen.  
De vergadering laat blijken zeer tevreden te zijn met de presentatie en 
de resultaten. 
 
 



7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Mevrouw Schouteten legt namens de commissie de verklaring af dat 
de boekhouding conform de regelgeving gecontroleerd is en in orde 
bevonden. Zij stelt de vergadering voor akkoord te gaan. Vervolgens 
wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2011. 

Aftredend en reglementair niet herkiesbaar is Nic Schouteten. 
Mevrouw Louwers stelt zich beschikbaar en wordt benoemd. 
 

9.  Verkiezing bestuursleden. 

 Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Ferd Vervoordeldonk en Sjef 
Hermsen. 

 Aftredend en herkiesbaar is Jan Egelmeers. Het bestuur stelt, 
zonder tegen kandidatuur, de vergadering voor tot herbenoeming 
over te gaan.  

 Het bestuur heeft geen kandidaatstelling voor de twee vacatures. 

 Artikel 12 van het Reglement stelt leden in de gelegenheid zich 
kandidaat te (laten) stellen. Dit geschiedt schriftelijk, gesteund door 
tenminste vijf leden en vergezeld van een schriftelijke 
bereidverklaring, uiterlijk tien dagen voor de vergadering.  

De voorzitter meldt dat Sjef en Ferd om fysieke en mentale redenen 
niet in staat zijn zich langer voor de afdeling in te zetten. Phil Nas zich 
om persoonlijke redenen teruggetrokken. Zij 
heeft wel aangegeven betrokken te blijven bij de 
Rustverstoorder en het ziekenbezoek aan huis.  
Dat betekent dat voor bezoek in het ziekenhuis 
het bestuur op pad moet voor vervanging. Tot 
slot heeft Henk Willems zich teruggetrokken als 
organisator van reizen en excursies. Het zal 
duidelijk zijn, vervolgt de voorzitter, dat we veel 
armslag verloren hebben. Er is dringend 
behoefte aan nieuwe bestuursleden dan wel 
leden die zich op andere gebieden ten diensten 
van de afdeling willen stellen. Meld je aan en 
stel een (beperkt) deel van je tijd ter 
beschikking. Voor de functie van voorzitter 
hebben zich geen kandidaten gemeld. Bij 
acclamatie wordt de zittende voorzitter herkozen.  
Vervolgens spreekt hij een woord van dank uit aan Phil en overhandigt 
haar een boeket en een cadeaubon. 



 
10. Vooruitblik 2011.  

De gemeentelijke politiek is driftig bezig zich te bezinnen op het 
ouderenbeleid. De ouderenbonden zijn daar absoluut niet gerust over. 
De Seniorenraad heeft dan ook besloten binnenkort 4 bijeenkomsten 
voor de leden te houden, om gezamenlijk tot standpunten te komen om 
een woordje te kunnen meespreken in de totstandkoming van het 
nieuwe beleid. 
De secretaris geeft informatie over de reis in september naar Odoorn.  
Hierbij wordt opgemerkt ( n.a.v. een vraag uit de vergadering) dat er 
geen verplegers/verzorgers mee gaan. Ook is er geen EHBO‘er 
voorhanden .Wij gaan ervan uit dat de buschauffeur en het hotel hierin 
voorzien. 
Daarna geeft de voorzitter een overzicht van de activiteiten in dit jaar. 
In het bijzonder brengt hij een project van KBO Bladel onder de 
aandacht: de Zomerschool. De opzet is om in de zomervakantie 
activiteiten te organiseren. De leden hebben dan zo hun sociale 
contacten en bezigheden. De gemeente heeft hiervoor een 
medewerker aangesteld om dit samen met de ouderenbonden van de 
grond te krijgen. Wel zou de voorzitter graag zien dat dit zich niet 
alleen tot de zomer beperkt, maar ook in de winter een vervolg krijgt. 

Joop Sloot secretaris. 
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Ons jaarprogramma 2011 
 

Donderdag 14 juli Dagtocht Doesburg 

Woensdag 17 augustus Culturele dag 

 5 t/m 9 september Meerdaagse reis Odoorn 

Donderdag 6 oktober Najaarsexcursie  

Donderdag 20 oktober Themamiddag 

Donderdag 22 december Kerstviering 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 Hendrik, Gerard en Jan.  

 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. 

 
 

 Houd de moed er maar in……  
 Bij jezelf en bij de ander! 
 

       SERIEUS, 
              we lachen te weinig……    



DAGTOCHT “DAGJE UUT DE OLDE DOOS” 
ACHTERHOEK 

14 juli 2011 
 

Vandaag vertrekken we om 8.30 uur vanaf Huize Sele naar Doesburg, 
alwaar ontvangst met koffie en gebak. Vervolgens trekken we door de 
Liemers en het Montferland. Na de rondrit terug naar Doesburg voor de 
lunch. Via een toeristische route komen we in Bronkhorst terecht met 
een bezoek aan en een optreden in het Dickens Museum. 
Tot slot volgt, weer in Doesburg, het diner en zullen we rond 19.00 uur 
huiswaarts keren om zo rond 20.30 uur thuis te zijn. 
 
Inschrijfformulier voor deze dagtocht ziet u achter in deze 
“Rustverstoorder”.  
 

Meerdaagse reis Odoorn  5-9 september. 
 

Voor deze reis hebben zich 20 leden aangemeld. Hoewel dat minder is 
dan het minimum gestelde aantal, wil het bestuur de liefhebbers toch 
niet teleurstellen. De reis laten we gewoon doorgaan. 
U kunt zich nog steeds aanmelden….Wel  onder voorbehoud dat er 
nog kamers vrij zijn in het hotel ! 
Te zijner tijd ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor een 
bijeenkomst waarin deze reis nogmaals doorgenomen wordt. 
Wilt u nog mee? Neem dan contact op met Joop Sloot  

  tel: 2545663 of 
                         

jgpsloot@onsbrabantnet.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgpsloot@onsbrabantnet.nl


Jarig in juni 
Mevr. H.T. van Acht 
Hr.  H.C. van Asperdt 
Mevr. H.T. Bens-Peters 
Hr.  C.J.  v.d. Berk 
Mevr. M. Bettgens-Boelens 
Mevr. M. van Boekel-Jansen 
Hr.  H.W. van Boekel    
Mevr. M.A. de Boer 
Mevr. W.J.P.M. van den Bosch 
Mevr. C.F.A. Boumans-Willems 
Hr.  T.H.P. van Brussel 
Hr.  J.C. Daniëls     
Hr.  F.J.W. van Ekert 
Hr.  H.C. Favié                                         “Happy birthday to you!” 

Hr.  C.B.M. Geven 
Mevr. J.A.C. Geven-v. Lieshout 
Mevr. A.M. van Hees-v.d. Ven 
Mevr. H.P.C. van der Heijden-de Wit 
Hr.  H. van Houtem 
Mevr. H.M.B.  Jansen 
Hr.  H.W.G. Jonkers 
Mevr. A.C. v.d. Laar-Kuenen 
Hr.  M. Lapré 
Hr.  R.H. de Leede 
Mevr. J.M.M. de Leede-v. Tuil 
Mevr.  J.P.D.M. van der Linden 
Mevr. E. van Mol 
Mevr. P.A. v.d. Nieuwenhuyzen-Snelders 
Mevr. R.J.M. Nijland-van Buul 
Hr.  W. van Oorschot     
Hr.  T.H.Ratz 
Mevr. M.M. van Rens-Martens 
Hr.  W. Samuels 
Hr.  Spiegels 
Mevr. Spiegels-van Eldijk       
Hr.  A.J. van Straten                       
Mevr.  G.W.van Strijp-Rijkers             
Hr.  G.M.A. van de Ven 
Mevr. E. Verberne-van de Ven 
Mevr. C.J.M. Verwimp-Looyen 



Hr.  W.G.van de Vleuten 
Mevr. H.W.C.A. Willems-Joosten 
Hr.  P.A.M.M. van Zon 
 

 Jarig in juli    
Hr.  P. van Acht 
Hr.  W. van Acht 
Mevr. M.E.C. Akkermans-Peeters 
Hr.  K.M.A. Arons   
Hr.  J. Bertens 
Hr.  L.M.P.B. de Bont 
Mevr. C.M.Boudewijns-Molegraaf 
Mevr. P.H.  van Brakel-Schellens 
Mevr. P. Dijkstra 
Mevr. H.A.M. Eliens-van der Velden 
Mevr. T. Flos-Thijsen     
Mevr. J.C. Geven-Bergmans 
Mevr. G. Henselmans 
Mevr. A.A.M.C. Hesemans-v.d. Looij 
Hr.  A. Kerkhofs 
Mevr. B. van Lieshout-v.d. Wetering 
Hr.  H.M. van de Loo 
Mevr. D. Mandigers-Smits 
Mevr. E.B.C. Meulman 
Mevr. P. Neggers 
Mevr. H. Nijland-Garretsen 
Hr.  C.J. van Nostrum 
Mevr. M.T. Peperkamp-Slegers 
Mevr. M.C.J.  Pera-v.d. Wijngaard 
Mevr. H. Sanders-v. Meer                  
Mevr. H.B.K. Stevens-Flecken 
Hr.   A.J. van Strijp 
Hr.  P.H. Toonen 
Hr.  M.C.J. Tops 
Hr.  E. Vervest-Janszen 
Hr.  F.B. Visser 
Mevr. T. van der Vorst 
Mevr. M.C.Th. Vroomans-v.d. Bosch 
Hr.  L.H.N. Weijers 
Mevr.       J.M.Weijers-Bomers 
Mevr.       P.van Zon v.d.Heijden 



Karakteristiek Zeelst  
 

                                      Heemkundekring deel 3 (laatste deel) 

 
De molen met nog een enkele boerderij herinneren aan het agrarische 
Zeelst. Ook zie je het oude gemeentehuis tegenover de kerk en de 
burgemeesterswoning op de hoek Binnenweg-Broekweg. Op het kerkhof 
is nog het graf te vinden van één van de laatste burgemeesters van 
Zeelst: de heer Janssens. 
 
De fabrikantenwoningen op de Blaarthemseweg , Kruisstraat en Heuvel 
vertellen hun stille geschiedenis van de opkomst en ondergang van de 
Zeelster industrie.   
De diversiteit aan huizen in het centrum levert steeds een afwisselend 
straatbeeld op.  
Ook de verspringende rooilijn helpt hier aan mee.  
Eenvormigheid kom je in en rond het centrum niet tegen. 
Buiten het centrum is het opvallend dat bijna alle huizen bedeeld zijn met 
een tuin. Dit geeft Zeelst een openheid die plezierig aan doet. 
 
Typerend voor Zeelst is ook haar 
rijke verenigingsleven. 
Daar zijn de grote verenigingen 
zoals:  
Voetbalclub UNA en de harmonie 
L’Union Fraternelle. 
Ook de boogschut VZOD, het Sint 
Joris Gilde en het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde. 
Verder nog de wielerclubs en de 
vele buurt- biljart- en dartclubs. 
Deze verenigingen moeten gekoesterd worden, want zij bepalen voor een 
groot deel de “ons kent ons”-sfeer die uniek is voor Zeelst. 
Dit alles maakt van Zeelst een dorp met een eigen verhaal en een eigen 
karakter. 
 
Karakteristieke punten van Zeelst: 

 Kronkelig stratenpatroon in het centrum van Zeelst. 

 De aantoonbaarheid van de huidige en oude bestuurlijke en 
kerkelijke functies in Zeelst. 

 Levendig uitgaanscentrum. 



 
 Compleetheid van Zeelst als dorp in zijn gebouwen zoals                                       

de kerk/ pastorie/ molen/ fabrieken/ woningen/ kiosk/ café’s/ winkels/ 
oude gemeentehuis/ school en zorgcentrum Huize Sele. 

 Rijk verenigingsleven. 

 Veel tuinen. 

 De Heuvel is nog steeds een echte dorpsstraat.(wel helaas zwaar 
verwaarloosd). 

 De “ons kent ons” sfeer. 
 
Leo Loijen 
Lid van de Heemkundekring “Zeelst schrijft geschiedenis”. 
www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/


 
 
 
 
 
 

Tandprothese “de Sitter” 
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Van de redactie,  

 
Kijk eens om u heen ! Overal zie je mensen 
vertrekken. “Vakantie” is het toverwoord! Daar doet de 
redactie uiteraard ook aan mee ! Het gevolg voor u is 
dat de “Rustverstoorder” augustus/september niet 
verschijnt. Toen dit boekje bijna klaar was ontdekten 
we dat de verjaardagen van de leden die in 
augustus/september jarig zijn, eigenlijk in dit boekje 
hadden moeten staan. Helaas… de 
ledenadministrateur was al op vakantie! Wij beloven 
dat die verjaardagen alsnog geplaatst gaan worden in 
de volgende “Rustverstoorder”. 
We hebben ons best gedaan om er weer een gezellig nummer van te 
maken. 
We wensen iedereen een fijne zomer toe !  
Wel of niet op vakantie…maak er iets leuks van ! 

Corry en Phil. 
 

Streep de woorden door en maak van de 
overgebleven letters het puzzelwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bal      emmer    kasteel   strand      zon   
bikini   grens    schelp    tent  boot  hotel  
schepjes   wandeling  duinen  huisje  
sorbet  ys    zwemmen 



 

 
 

 
 
 
 
Optiek Verhoeven 
 
 
 hele pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geluk, dat is een zonnestraal 
 

        
 
 
   

Geluk, dat is een zonnestraal 
Een mens die om je geeft 
Een blik vol liefde en geduld 
Een wens die zomaar wordt vervuld 
Een lekker maal, een warm onthaal 
Iets moois dat je beleeft. 
 
 

 
 
Geluk, dat is een kind dat lacht 
Een dier dat jou goed kent 
Dat leuke liedje op cd 
Een fijne film op tv  
Is levenskracht, een zomernacht  
Waarin je samen bent. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geluk, dat is een warme gloed 
Al is de kou gemeen 
Al schrik je je een ongeluk 
Je veert weer op, dat is geluk 
Een beetje moed in tegenspoed 
Een lach door je tranen heen. 
 

 
 
 
 

                    Toen was geluk heel gewoon ! 



K.B.O-reis  ‘De Peel’   7 april. 
 

Een zonnige dag zou het worden en we vertrokken in een volle bus om 9 
uur van ‘Sele’. De reis begon met een heel goed bericht: Henk heeft Sjef 
Hermsen persoonlijk aan de telefoon gehad en die wenste ons vanuit 
Hoensbroek een goede reis. Applaus!  
In Deurne werd eerst de gids opgehaald die ons de hele dag zou 
begeleiden en ons op een plezierige manier veel over die  plaats en de 
historie ervan, kon vertellen. 
Hij stuurde Peter, onze chauffeur, eerst langs de ruïne van een kasteel; 
en nog een klein kasteeltje met een watermolen, richting Ysselsteyn. 
Even stilgestaan bij het grote Kerkhof aldaar, waar zo’n 32000 Duitse 
militairen begraven zijn. Die graven worden allemaal onderhouden door 
Duitse schooljeugd! 
De weg vervolgend kwamen we langs een groot terrein, nu nog weiland, 
dat wordt ingericht voor glastuinbouw; er komt ook een hotel voor 
gastarbeiders. 
 
Tijdens de koffie in het ‘Toon Kortoomspark’ hoorden we over de schrijver 
waarnaar het park is genoemd, over het grote gezin, het huis waar hij 
woonde en de turffabiek. 
In het museum hoorden we nog veel meer over hem en over zijn boeken. 
Met veel humor beschreef hij het dorpsleven uit zijn jeugd, de mensen 
waarmee hij opgroeide, de armoede en het harde werken. Ook de 
oorlogstijd speelde een belangrijke rol in veel van zijn boeken, b.v.: “De 
Gebroeders Beekman” en “Help de dokter verzuipt”….. wie kent ze niet?  
  
We kregen daar ook uitgebreid uitleg 
over de geschiedenis van het 
turfsteken. Teveel om hier op te 
schijven, maar daarom niet minder 
interessant. De sociale gevolgen voor 
het gebied 
waren heel ingrijpend. De heer Van 
de Griendt, die het ‘zwarte goud’ 
ontdekte, heeft samen met zijn vrouw 
Helena, meerdere dorpen gesticht. Daar woonden destijds de arbeiders  
in kleine huisjes. Zij kwamen van heinde en ver om turf te steken. De 
namen van deze pioniersfamilie blijven nog voortbestaan in  
de ‘Helenavaart’, en in ‘Griendtsveen’ en ‘Helenaveen’. 



De uitgebreide lunch in Helenaveen was prima verzorgd en smaakte 
voortreffelijk. 
  
Weer onderweg in de bus hoorden wij over de jongste veranderingen in 
het landschap van ‘De Peel’. Er liggen hele stukken weiland ‘braak’ en 
het gebied ontwikkelt zich nu in de  richting van toerisme en recreatie : 
“kamperen bij de boer”. 
Het plan is: terugkeer naar het oude veengebied; de vervening is hier en 
daar al duidelijk te zien aan de verhoging van het grondwater. En 
gaandeweg verdwijnen weer de vele berkenbomen, die daar 
oorspronkelijk ook niet thuishoorden.   
 
Het verhaal van de gids bleef boeien, 
vooral tijdens de rondrit door Deurne 
en omgeving.Het was een tocht langs 
historische plekjes en gebouwen  zoals 
de witte villa van de fam. Van de 
Griendt. Die staat wat verscholen in het 
wijde landschap en heeft vier oprijlanen 
(4 windstreken; teken van macht?) 
De verhalen gingen ook over 
‘roemruchte’ personen die het dorp 
heeft voortbracht: o.a. Antoon Coolen en Toon Kortooms, Huub van 
Doorne (Daf), en niet te vergeten: 
dokter Hendrik Wiegersma; de laatste is ook bij ons gezelschap 
welbekend, zo te horen. Van hem doen dan ook ‘sappige’ anekdotes de 
ronde. We reden langs ‘De Wieger’, het grote huis van de veelbesproken 
dokter en onze gids kon het mooi vertellen: de patienten van ‘den dokter’ 
betaalden hem vaak in natura. Zijn motto: “Ik wil van den boer z’n vèreke 
en van de keizer zunne kroon”. 

 
Het landgoed van de familie van Doorne is onbewoond, maar wordt, 
incl. de manege met Lipizaner paarden, permanent onderhouden door 12 
mensen personeel, 
Antoon Coolen, die in 1961 overleed, wordt in het dorp geëerd met een 
bronzen beeldje. 
We kwamen ook door Vlierden, de mooie molen daar is nog  steeds in 
gebruik. De molen was ook een geliefd onderwerp voor fotograaf Martien 
Coppens. 
 



We reden door het gehucht Baarschot naar Liessel: een dorp met 3500 
inwoners. Hier vielen veel slachtoffers in de oorlog. 
Ze hebben de mooiste kerk van de gemeente Deurne en ook een fraaie 
molen uit 1903. Onze gids weet nog meer van Liessel: “Hier hebben de 
gordijnen handvatten”  
(men is nogal nieuwsgierig…..!) 
Bij het uitrijden van het dorp zagen wij dan ook een bordje met de tekst: 
“Houdoe, wij hebben oe gezien!” 
 
En wij hebben op een fraaie zonnige lentedag ‘De Peel’ gezien. 
Ter afsluiting nog lekker gegeten in Casteren.  
In de bus naar huis dankten we de chauffeur met een warm applaus. Ook 
voor Henk Willems. Hij had het  ook deze  keer weer prima geregeld. 
Jammer dat hij (voorlopig?) wil stoppen met zijn activiteit als reisleider. 
We waren allemaal weer heel tevreden. 
Namens iedereen:   “Bedankt!” 
                                                  Riky v. Nostrum. 
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       K.B.O.Kring Veldhoven       

 Koersbaltoernooi 2011                                   
 

Op 25 maart was er weer een fijn koersbaltoernooi in ,,de Ligt” 
Afdeling Heikant Kelen had de regie strak in handen. 
Er waren ongeveer 80 deelnemers van alle 5 afdelingen. Enkele 
deelnemers deden toch mee ,ondanks dat ze geblesseerd waren. 
Er werd  met volle inzet gespeeld. 
De winnaars zijn:                                     
Kitty Ivits , Ria van Elderen 
   K.B.O. Heikant Kelen 
 

Prijzen uitgereikt door  
Dhr. SJaak Gudden.  
 

Algehele Winnaars: 
 
Mat blauw  
1.Heikant Kelen.   Kitty Ivits en Ria van Elderen                     29 p.  
2.Zeelst                 Nolly Boerboom en Mien van Grinsven     25 p. 
Poedelprijs:         Zeelst  Wil en Jan Egelmeers                      6 p.                          
 
Mat rood    
1.Zeelst          Lena en Hendrik van Boekel                      28 p. 
2.Heikant.       Kelen Gerrie en Jan Lenting                      26 p. 
Poedelprijs:  Zonderwijk. mevr.Donkers en Wim de Vroom       8 p. 
 
Mat zwart  
1.Heikant Kelen  Wim v. Elderen en Herman Lenting              39 p.  
2. Oerle               Henk Verstegen en Anneke Amting             37 p. 
Poedelprijs:       Zonderwijk.Lies Mollen en A.Meulenbroek   10 p. 
 
 
Het was weer een geslaagd toernooi ! 
Tot ziens in 2012 op vrijdag 23 maart 
 
Groet, 
De Activiteitencommissie. 

 
 



 

In memoriam 
 

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

   

                                    Jan Kox 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Advertentie  uitvaartverzorging 
“de Horizon” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samen uit  eten!!..       kosten: € 14,- p.p. 

 

 do  16 juni        “Hof van Holland”       Kapelstraat Zuid  5 

 di   12 juli         “Oude Garage”    Peter Zuidlaan  4 

 do  18 augustus     “De Wok”                    Heuvel 15 

 di   13 sept.            “De Kers”                    Oude Kerkstraat  11 

 do  13 okt               “Crème de la crème   Meiveld 162 

 di   15 november     Hof van Holland        Kapelstraat Zuid 5 
 

 Drankjes en andere gerechten komen er nog voor eigen rekening bij. 
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. 
 
In de maand december is er geen “samen uit eten”.  

                     In oktober worden de data bekend gemaakt voor 2012. 
 

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 
Dommelen: Dhr. Bertens; tel. 2016493 
Veldhoven: Mevr. Elings; Berkt 18. Tel: 2301452. 

Zij is te bereiken tussen19.00 en 20.00 u   
 

Kortingen met uw KBO ledenpas: 
Spar        gratis thuisbezorging 
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% 
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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    Attentie 
deelnemers !!! 
 Hoe bepalen we  

   het winnende  getal van  de  lotto ? 
 

Ons winnende getal is het laatste getal dat getrokken wordt.  
 

De trekking is op zaterdagavond om 19.40 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 rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor eventuele    
giften of  donaties.                        
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Inschrijfformulier voor: 

Dagtocht naar Doesburg en Achterhoek  
Donderdag 14 juli 2011 

KBO lidnummer(s) 
35500.......      
                              
35500....... 

Introducé: 

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

E mail adres:  

Bijzonderheden:  

Dieet: zo ja, welk  

Rollator:  

Tel. nr. waarop thuisfront 
bereikbaar is: 

 

Prijs bij minimum deelname van 40 personen: € 56,00 

Indien u afhankelijk bent van een rolstoel, gelieve dan contact 
op te nemen met Joop Sloot: 040-2545663 om uw 
mogelijkheden tot deelname te bezien.  
Let op: het is geen rolstoelbus! 

 
Aanmelden via dit formulier voor 12 juni  in te leveren bij 
Geert Coppelmans, Hoogepat 31. 
Betaling gaarne voor 1 juli 2011 op rekening 153659238 van 
KBO Zeelst onder vermelding van: Achterhoek 
 

 
 
 

Vergeet niet uw lidmaatschap-nummer in te vullen!!! 
 
 

 
 
 
 


