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BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN KBO AFDELING ZEELST  
De KBO afdeling Zeelst bestaat sinds 1953 en heeft ruim 500 leden. De 
vereniging organiseert activiteiten gericht op ontmoeting, biedt 
ondersteuning aan senioren in Zeelst en komt op voor hun collectieve 
belangen. 

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 AFDELING ZEELST 
De contributie van het KBO afdeling 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-zeelst.nl
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VOORWOORD 

 
De dagen zijn alweer geruime tijd aan het lengen en dat betekent dat 
2019 voorbij is. Zoals altijd weer een jaar met LIEF en LEED.  
Het LEED kwam in de vorm van het heengaan van enkele KBO leden en 
we denken dan ook aan onze oud-voorzitter Jan Egelmeers die op  
1 augustus is overleden. We wensen de nabestaanden van de 
overledenen veel sterkte toe.  
 
Gelukkig was 2019 ook een jaar van LIEF. Onze vier werkgroepen 
kregen verder gestalte. Naast de werkgroepen Reizen, Educatie en 
Cultuur kregen de werkgroepen Communicatie en Ledencontact 
nieuwe impulsen. We vinden het contact met onze leden heel 
belangrijk. Door de 75, 80, 85, 90 en 95-jarigen te bezoeken en de 
nieuwe leden persoonlijk welkom te heten hopen we dat onze leden 
zich thuis voelen binnen onze vereniging. Via de versterking van de 
redactie van de Rustverstoorder en de website kunnen onze senioren 
alle nieuwtjes en wederwaardigheden lezen over de wekelijkse en 
andere activiteiten en de reizen. We hebben in 2019 een paar nieuwe 
vrijwilligers mogen verwelkomen. Naast de nieuwe leden in de 
werkgroepen heeft Hans Sprengers zich aangemeld als coördinator van 
de bodes. Deze vacature ontstond doordat Henk Willems na vele jaren 
van coördineren deze taak over wilde dragen. Hartelijk dank Henk 
hiervoor en fijn dat je de andere taken zoals o.a. voorfietser op de 
vrijdagmiddagen en de lotto, gewoon blijft doen.  
 
We willen ook Jos van Delft noemen die op 31 oktober voor zijn 
vrijwilligerswerk de Erespeld van de gemeente Veldhoven ontving. Jos 
is medeverantwoordelijk voor de aanleg van 2 nieuwe jeu de boules 
banen bij huize Sele. Hij blijft deze banen samen met andere 
vrijwilligers onderhouden ofschoon hij in de jaarvergadering ophoudt 
als bestuurslid van onze Seniorenvereniging.  
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De huidige secretaris Kees van der Aa heeft aangegeven dat hij als 
secretaris het stokje over wil dragen. Tijdens de jaarvergadering zal 
Annie Castelijns hem, na akkoord van de vergadering, opvolgen, maar 
Kees blijft wel bestuurslid met als extra aandachtsgebied het 
ledencontact. 
 

Enkele hoogtepunten in 2019 waren de Seniorenontmoetingsdag op 
17 augustus, Koningsdag en Pub Quiz en de Kerstviering, waaraan ruim 
170 leden hebben deelgenomen. En dan is het fijn dat we zoveel 
vrijwilligers hebben die een handje willen helpen. 
 
Ook in 2020 kunnen we een beroep doen op die vele vrijwilligers die 
wekelijks en door het jaar heen activiteiten organiseren. We zullen 
SAMEN onze KBO Seniorenvereniging verder uit gaan bouwen tot een 
club waarbij iedereen zich thuis voelt.  
 
We hopen jullie allen te mogen begroeten op de jaarvergadering op  
19 maart. 
 
Mieke van Lisdonk-Jacobs 
Voorzitter KBO-Zeelst 
 
 
 
 
 
 
 
Op onze website www.kbo-zeelst.nl kunt u de Rustverstoorder ook in 

kleur lezen en alle foto’s van de activiteiten bekijken. 
 

Kopij voor de volgende Rustverstoorder (april/mei) graag inleveren 
vóór 15 maart 2020.  

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

 

Datum Activiteit 

 5 februari Middagexcursie Philipsmuseum  

20 februari Vrijwilligersdag 

 6 maart Pub Quiz 

19 maart Jaarvergadering 

25 maart Koersbaltoernooi Kring Veldhoven 

16 april Themamiddag 

23 april Koningsdag 

30 april Halve dagreis Alphen bij Lith 

20 mei Biocentrale Meerhoven 

28 mei Dagreis Lottum Horst 

      juni Stadswandeling Eindhoven 

      juni Jeu de boules toernooi 

      juli Fietstocht Tinteltuin Eersel 

 9 juli Dagreis Nijmegen 

      augustus Den Bosch Excursie 

      september Kunst tentoonstelling KBO leden 

  7 september Meerdaagse reis 

  1 oktober Dagreis Hattem Zwolle 

      oktober Boswandeling 

      oktober Verkeersopfrisdag 

      november Wandeling Zeelst + bezoek sponsors 

      november Bijeenkomst Nieuwe Leden 

      december Kerstreis 

      december Kerstviering 
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Schoolvakanties: 
Voorjaarsvakantie (Carnaval):  22 februari t/m 1 maart 
Meivakantie:  25 april t/m 3 mei 
Zomervakantie  11 juli t/m 23 augustus 
Herfstvakantie:  17 t/m 25 oktober 
Kerstvakantie:  19 december t/m 3 januari 
 
 

Samen uit eten 
 

Aanvang: 17.30 uur. 
Aanmelden bij: Gerry van Tuijl: 254 24 00 / 06-25 47 14 18 
   of: Bert de Joode : 06-33 68 07 45 
  

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.  
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 11 febr. De Wok Heuvel 15A 

donderdag 19 mrt. Griek Rhodos Heerseweg 3 

dinsdag  21 apr. Route 66 Lange Kruisweg 66 
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Wandelprogramma  
 

Start op startlocatie om 09.30 uur.  
Je wandelt mee op eigen risico. 
Coördinator: Ad Schoofs, tel: 06-11 58 22 90 
E-mailadres: wandelenkbozeelst@gmail.com 
 

D.d.  Startlocatie Pauze-adres Km 
ca. 

Coörd 

7 
febr. 
 

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

de Molenvelden, 
Veldhoven  

5 of 
10 

Ad 

14  
febr.  

Venbergse Molen, Molenstraat 211, 
5556 TA Valkenswaard 

de Woeste 
Hoeve, Borkel 

12 
 

Matthie 

21  

febr. 

werkschuur Natuurmonumenten, 

Barrier 15a, 5571 TV Bergeijk 

de Wulp, 

Pelt (België) 
12 Henk 

28  
febr. 

Lopensestraat 10,  
5688 MK Oirschot 

Meneer Klaver, 
Lennisheuvel 

11 Ad 

6  
mrt 

Hoeveijs, Luikerweg 134,  
5551 VA Valkenswaard 

Hoeveijs 
Valkenswaard 

7,5 of 
12 

Ad 

13  
mrt  

sporthal Eckart, Weegschaalstraat 1, 
5632 XN Eindhoven 

de Kruik, 
Nuenen 

 10 Henk 

20  
mrt  

Kempen Campus , Knegselseweg 40, 
5504 NC Veldhoven 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

de Leenhoef, 
Knegsel 

11 Wim 

27  
mrt 

parkeerplaats Dutmella,  
Dutmellapad 2, 5691 NN Son 

‘t Boshuys, 
Best 

12 Matthie 

3  
april 

de Soete Inval,  
Bosrandweg 6, 5712 GX Someren 

de Soete Inval, 
Someren 

6 of 
11 

Ad 

10 
april 

parkeerplaats de Geelders, 
Schijndelsedijk 18, 5283 VD Boxtel 
(N618 hectometerpaal 3.3) 

de Schuif, 
Gemonde 

12 Henk 

 



7 
 

Het 6e getal 
 

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 6e getal”, d.w.z. het 6e 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 6e 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. 
 
 

Zeelst Schrijft Geschiedenis 
 

Wanneer: Elke 1e en 3e zaterdag van de maand 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Plaats: Recreatiezaal Huize Sele 
 

De heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis wil zoveel mogelijk 
gegevens uit de historie van Zeelst verzamelen en vastleggen voor de 
toekomst. Hulp van oud-Zeelsternaren is daarbij van harte welkom. 
Elke 1e zaterdag van de maand worden daarom oude films bekeken 
met belangstellenden en elke 3e zaterdag van de maand oude 
familiefoto’s. Het publiek wordt uitgenodigd zoveel mogelijk namen of 
verhalen bij deze beelden te vertellen.  
 

 

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

 09.00 uur 
 09.30 uur 

Vrijdag Gezellig samenzijn 't Patronaat 13.30 - 16.00 

Vrijdag  Fietsen 
(half april – half okt.) 

Vertrek Kerk Zeelst  13.30 - 17.00 

Ontmoeting in de wijk 
In samenwerking met Oktober organiseert SWOVE ‘Ontmoeting in de 
wijk’. Hierin worden buurt bewoners gestimuleerd om de buurman of 
buurvrouw (die weinig buiten komt of waarvan de contacten minder 
zijn geworden) mee te nemen naar het diner georganiseerd in 
Ontmoetingscentrum Sele. Iedere 10 weken staat er iets anders op het 
menu. Kosten € 14,00 per persoon, excl. consumpties. Aanmelden bij 
het servicepunt op Sele (open di-,wo- en vrijdag van 10.30-12.30 uur). 

Datum: Thema: Opgeven: 

  6 april Lente-diner 17 – 27 maart 

15 juni Zomer-diner 26 mei – 5 juni 

24 augustus Vakantie-diner 4 – 14 augustus 

  9 november Herfstdiner 13 tot 23 oktober 

21 december Kerstdiner 1 tot 11 december 
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UITNODIGING KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Vrijwilligersdag 
Datum: 20 februari 2020 

Op deze dag zullen we de vrijwilligers van onze 
seniorenvereniging als een 'dankjewel' in het 
zonnetje worden gezet tijdens een sportieve 
activiteit'. Alle vrijwilligers hebben hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

 
Pub Quiz 
Datum: vrijdag 6 maart 2020 
Plaats: ‘t Patronaat 
Aanvang: 19.30 uur 
Eigen bijdrage: € 5,00 p.p, incl. kopje koffie/thee (contant te 

voldoen) 
Niet leden € 7,50. Per lid is 1 introducé toegestaan. 

Aanmelden: vóór 21 februari, via inschrijfformulier (pag. 43) 
 of via de website www.kbo-zeelst.nl 
 
Zoals u in deze Rustverstoorder en in de Nieuwsflits hebt kunnen lezen 
was de Pub Quiz eind vorig jaar een geweldig succes. Daarom 
organiseren we graag de 3e KBO Pub Quiz! We hebben de Pub Quiz wel 
naar het voorjaar verplaatst omdat er al zoveel quizen in het najaar 
georganiseerd worden. 
Wilt u zelf ook ervaren hoe gezellig en spannend deze avond is of wilt 
u revanche nemen op de Zilster Basters, doe dan (weer) mee! 
De moeilijke maar zeker ook makkelijke vragen dienen groepsgewijs 
beantwoord te 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.  

Wij zien uit naar weer een fantastische quiz-avond! 
Cees van Hout, Grard Snelders en Mieke van Lisdonk. 

www.kbo-zeelst.nl/pubquiz-6-maart-2020/
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Jaarvergadering KBO afdeling Zeelst 

Datum: donderdag 19 maart 2020 
Plaats: ‘t Patronaat 
Aanvang: 14.00 uur 
Aanmelden: vóór 12 maart via inschrijfformulier op pagina 43 
 of via de website www.kbo-zeelst.nl 
 
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze vergadering. 
Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden via het inschrijfformulier. 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Vaststellen verslag van de jaarvergadering van 21 maart 2019 

Dit verslag is te vinden in de Rustverstoorder van mei/juni 2019, 
deze is terug te vinden op de website: www.kbo-zeelst.nl. 

5. Jaarverslag van de secretaris 
Dit verslag wordt t.z.t. ook op onze website gepubliceerd. 

6. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2020 

• De commissie 2020 bestaat uit de heren Meeuwis en Bijnen, 
alsmede mevr. Pinxteren. Aftredend en niet herkiesbaar is de 
heer Meeuwis. 

• Kandidaten voor deze open te vallen plaats kunnen zich 
staande de vergadering melden. 

9. Verkiezing bestuursleden. 

• Aftredend en herkiesbaar is: Hans van Hak. 

• Aftredend en voor één jaar herkiesbaar is: Corry Coolegem. 

• Aftredend en niet herkiesbaar is: Jos van Delft. 

• Het bestuur stelt voor Leo Loijen te benoemen tot lid van het 
bestuur. 
 

https://www.kbo-zeelst.nl/jaarvergadering-2020/
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• Het bestuur stelt voor Anny Castelijns te benoemen tot lid van 
het bestuur in de functie van secretaris. 

• Kees van der Aa trekt zich terug als secretaris, maar blijft wel 
beschikbaar als bestuurslid. 

 
Statuten en Reglement stellen leden in de gelegenheid zich 
kandidaat te (laten) stellen. De kandidaatstelling geschiedt 
schriftelijk, gesteund door tenminste vijf leden en vergezeld 
van een schriftelijke bereidverklaring, uiterlijk tien dagen voor 
de vergadering. 
 

10. Vooruitblik 2020 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
Voor na de pauze een luchtig programma. 
 
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat ons 
weten wat jullie wensen zijn en ondersteun ons.  
 
 

 

Koersbaltoernooi Kring Veldhoven 
Datum:  25 maart 2020 
Plaats:   d’Ouwe School, Oerle 
Ontvangst:  vanaf 09.15 uur  
Start:   Wedstrijden starten om 10.00 uur 
 
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.  

We wensen de deelnemers en publiek een heel fijne en sportieve dag 

toe!  
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Koningsdag 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 
Aanmelden: 

donderdag 23 april 2020 
‘t Patronaat  
14.00 uur 
vóór 12 maart  
via inschrijfformulier  
of via de website www.kbo-zeelst.nl 

Natuurlijk laten we de verjaardag van onze koning niet zomaar voorbij 
gaan. Dit jaar vieren we het feest met het DommelschLavenkoor, dat 
twee maal 45 minuten zal optreden. Het koor telt maar liefst 45 leden 
en wordt begeleid door een 7-tal muzikanten. Dat belooft dus wat. 
Aan hun motto zal het niet liggen: “Waar leven is in de brouwerij, 
daar hoort het DommelschLavenKoor bij !” 

Het koor brengt Nederlandse smartlappen en levensliederen ten 
gehore en er mag worden meegezongen.   

Kom ook, dan vieren we 
dit feest met elkaar, 
op ons prachtige 
koningspaar! 

aprilapril

www.kbo-zeelst.nl/viering-koningsdag/
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HOBBY – KUNST EXPOSITIE

Datum: Tweede helft 2020 
Aanmelden: vóór 1 maart  

Hallo actieve leden van onze mooie vereniging. 

Als we zo eens rond kijken in onze club, dan loopt er, denken wij, volop 
talent rond. Hobbyisten, kunstenaars?? Wie zal het zeggen? 

Mensen met een leuke hobby willen wij de kans bieden om dit te laten 
zien aan onze overige leden van onze vereniging en daarbuiten. Voor 
iedereen een mooie kans om elkaar eens op een andere wijze te 
ontmoeten en te genieten van wat er gemaakt wordt. En dat kan heel 
divers zijn: schilderijen, beeldhouwen, miniatuurbouw, 
fotografie etc. etc. 

Hebt u zelf een hobby en lijkt u dit een leuk idee? Laat dat 
dan voor 1 maart aan ons weten via het inschrijfformulier, 
maar u mag ook bellen of mailen. 

Wij zullen dan de belangstelling peilen en ons bezinnen 
hoe dit uit te voeren. Exposities op bepaalde locaties?  
Of bij de mensen thuis, een expositie thuis. 

Wij zijn van plan om dit in de 2e helft van het jaar te organiseren. 
Ga onze club verrassen met uw creativiteit. 

Namens de commissie Educatie & Cultuur 
Grard Snelders 06-19425808, E: grardsnelders@gmail.com 
Mieke van Lisdonk 

mailto:grardsnelders@gmail.com


17 



18 



19 
 

Leden van de Rabobank denken mee! 
 
De Rabobank is een coöperatie. We hebben geen 
aandeelhouders, maar leden. Dat maakt ons anders 
dan andere banken. Als lid denkt u met ons mee. 
Over ons beleid en over het besteden van onze 
winst bijvoorbeeld. 
 
De voordelen van het lidmaatschap: 
 - Meebeslissen met uw bank 
 - Vier keer per jaar ledenmagazine Rabo & Co 
 - Lokale en landelijke ledenaanbiedingen 
 
Rabo ClubSupport  
In het najaar worden verenigingen en stichtingen 
uitgenodigd om deel te nemen aan Rabo 
ClubSupport. Leden ontvangen ieder 5 stemmen om 
een bedrag te verdelen over de deelnemende 
verenigingen en stichtingen.  
 
Bent u klant en wilt u bij Rabo ClubSupport ook het 
verschil maken voor stichtingen en verenigingen in 
Regio Eindhoven? Zorg er dan voor dat u (gratis) lid 
wordt van de Rabobank via 
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden  
of kom langs bij een van onze kantoren. 

 
Het bestuur van de KBO beveelt het lidmaatschap van de Rabobank van 
harte bij u aan, omdat u op deze wijze bij de Rabo ClubSupport uw stem 
kunt uitbrengen voor de KBO-Zeelst. Vorig jaar mochten we vanuit de 
Rabo Club actie € 1.275,00 ontvangen een mooie aanvulling van onze 
clubkas! Mocht u hulp nodig hebben bij uw aanmelding of bij het 
stemmen dan helpen wij u graag. 

  

http://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

 

Nieuwe Leden bijeenkomst 
 
21 november 2019, ruim 60 nieuwe 
leden werden welkom geheten tijdens 
de Nieuwe Ledenbijeenkomst.  
Het bestuur en de commissies gaven 
aan wat de KBO voor hen kan 
betekenen. Veel belangstelling was er 
voor de oproep van de biljartclub om 
dinsdagmiddag in ‘t Patronaat met 
elkaar te gaan biljarten. 
 

 
KBO Pub Quiz 2019 
 
22 november 2019, de tweede Pub Quiz in de geschiedenis van de KBO. 
Leuk idee van Mieke, Grard, en Kees om zo’n quiz te organiseren. En 
op verzoek van Corry schrijf ik er nu een stukje over. De vorige keer 
deden er 8 groepjes van 6 a 8 personen mee, nu was dat al bijna 
verdubbeld: 15. Ik was er samen met mijn schoonzus Rina. We hadden 
ons niet als ploeg aangemeld, daarom werden we toegevoegd aan een 
groep met een hoog Rustverstoorder-gehalte, want Corry Coolegem en 
Mieke Hurkx zaten bij “Vergeet ’t Niet”. Verder nog twee mannen: Adje 
en Piet. Er waren ook nog groepen met mooiere namen: De Stappers 
en de Voorlopers (daar kunnen alleen maar wandelaars bij zitten!), de 
Ladies, Kolinda (juist, bewoners van het Koleind), Jong Zilst en de Zilster 
Basters. Er waren ook nog wat “vreemde snoeshanen” aanwezig, dat 
bleken redactieleden van “Ons” te zijn. Dus als dit verhaal niet zo leuk 
is, dan kunt u daar ook over deze happening lezen. 
We werden met koffie/thee ontvangen, en toen gingen we aan de slag. 
We moesten wel ons best doen, want er waren maar liefst 9 rondes. 
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De eerste opdracht was meteen leuk: op een foto moesten we 10 
alternatieven voor het woord “geliefde” ontdekken. Er waren twee 
rondes over muziek, een waarbij intro’s van Nederlandse hits werden 
gedraaid, en dan moesten wij titel en artiest raden. Ook, n.a.v. 100 jaar 
radio een ronde waarbij we 10 disjockeys moesten herkennen. Maar 
wat waren die fotootjes klein!  
Na een uurtje konden we aan de koude dranken beginnen. En een 
warme hap (bitterbal/mini-frikandel etc.) was er ook. De stemming zat 
er goed in, en Grard blijkt een heel onderhoudende quizmaster te zijn. 
Mieke en Kees hadden de zware taak om de puntentelling bij te 
houden, en dat is geen sinecure. Er werd van tevoren gezegd, dat 
meedoen belangrijker is dan winnen, maar in de praktijk gaat iedereen 
voor de eerste prijs. Daarom vond ons groepje het helemaal niet erg, 
dat ze het grootste gedeelte van de avond bovenaan stonden in de 
competitie. Maar toen kwam die ronde over die discjockeys, en dat 
ging ons boven onze pet. Grard, de volgende keer wel voor foto’s op 
formaat zorgen!  
Een heel leuke ronde (de laatste) waren vragen rond drie jaartallen: 
1959, 1969 en 1979. Hulde aan de samensteller van de vragen, die 
moet daar veel werk aan gehad hebben.  
Na vier uur en vele tellingen kon de winnaar en de “poedelgroep” 
(laagste aantal punten) gehuldigd worden. De naam van de winnende 
groep? Die vermeld ik niet, meedoen was toch belangrijker dan 
winnen? En uiteraard hebben wij de organisatoren uitvoerig bedankt. 
Een zeer geslaagde avond! 
                                                                                                                               
Peter van de Ven 
 
P.S. Hoop niet dat zich 
voor de volgende keer 
nog eens acht extra 
groepen aanmelden, 
want dan moet  
‘t Patronaat verbouwd 
worden!  
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Kerstviering 

20 december 2019, de jaarlijkse kerstviering van de KBO, met de 
Zonnebloem en de Herwonnen Levenskracht werd dit jaar door 170 
mensen bezocht. De zaal van St. Joris was prachtig aangekleed en 
voorzien van diverse kerststukjes, ondermeer van de handwerkclub die 
samen een productieve middag achter de rug hadden, met het maken 
van deze kerststukjes onder leiding van Ria en Bart van Gerwen. 

Het was een mooie viering, met stemmige liederen, in diverse talen, 
door het Selster dameskoor.  
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Na een voortreffelijk verzorgde lunch droeg Thea 
Coppelmans een indrukwekkend, zelfgeschreven 
gedicht voor, waarin ze stilstond bij het oude jaar 
en de kerstgedachte. 

Gelachen werd er ook, zeker bij 
het komische kerstverhaal door Mientje Kuipers, die als 
herder in de stal met kindje Jezus gesproken had. 

Tijdens de pauze werden loten verkocht, waarna het 
ook nog spannend werd, wie één van de vele 
beschikbaar gestelde prijzen gewonnen zou hebben. 

Na een fijne 
middag met 
aandacht voor 
elkaar en de 
kerstgedachte 
ging iedereen 
tevreden 
huiswaarts. 
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Nieuwjaarsreceptie 

9 januari 2020, de KBO nieuwjaarsreceptie was de eerste activiteit van 
de KBO in dit nieuwe jaar. De bijeenkomst werd druk bezocht en er 
werd veelvuldig geproost op het nieuwe jaar. 
Thea Coppelmans droeg voor de gelegenheid een eigengemaakt 
gedicht voor, dat u hieronder nog eens kunt nalezen. 

We wensen elkaar een Nieuwjaar, 
bruisend en sprankelend, 
stralend en schitterend, 
gezond en gelukkig, 
zorgeloos en prachtig. 

Ik wens je het komende jaar, 
vreugde en zonneschijn 
Zodat je elke dag opnieuw 
tevreden en gelukkig mag zijn. 

Ik wens een ieder veel vrede. 
Een jaar zonder verdriet of tegenslag. 
Mogen de dagen, weken, maanden, 
gevuld zijn met liefde en een lach. 

Vergeet het afgelopen jaar, 
trek de handen uit het haar, 
want nu gaat het beginnen, 
in 2020 zullen we wel winnen. 
Gezondheid, liefde en geluk, 
Je zult zien, onze hoop kan niet meer 
stuk. 

Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn, 
mooie dagen, 
vol liefde en voorspoed 
en geluk mag dragen 

In deze donkere dagen, 
gaan we zeker niet klagen. 
Er is bijna ongemerkt, 
weer een jaar goed verwerkt. 
Een gelukkig  nieuwjaar 

We wensen voor 2020: 
12 maanden vreugde, 
52 weken plezier, 
365 dagen succes, 
8760 uren gezondheid, 
een gelukkig nieuwjaar 

Ik wens u allen, een jaar als een alfabet 
Met alle letters, van a tot z 
Van arbeid, blijheid en creativiteit, 
Tot zegen, zon en zaligheid. 

Tot slot wens ik bestuur en leden, 
van onze KBO voor 2020 de allerbeste 
wensen. 
En, voor 
het 
afgelopen 
jaar heel 
veel dank. 
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Terug naar een aktief leven! 

Carpus is het Expertise Behandelcentrum gespecialiseerd in 

artrose behandeling met Pulsed Elektro Magnetic Field 

(PEMF) en Lasertherapie.  

Bij veel mensen heerst nog steeds het idee dat kraakbeen niet 

meer herstelt. Maar uit de meest recente wetenschappelijke 

onderzoeken blijkt dat kraakbeencellen wel degelijk kan 

herstellen. Met onze apparatuur, die gebaseerd is op Elektro 

Magnetische Veldtherapie en laag frequente laser, kunnen we 

dit herstel van kraakbeencellen enorm stimuleren. In de kern 

draait het om een versnelde aanmaak van weefsels en 

structuren (door celproliferering), waarbij uitgegaan wordt 

van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dit zorgt 

voor minder pijn en stijfheid en betere beweeglijkheid en dus 

weer een fitter en actiever leven. Voor ons is kwaliteit van 

leven heel belangrijk. En dit is nu precies wat Carpus haar 

patiënten te bieden heeft. 

De aandacht voor het leren leven met Artrose en de vraag “is 

er nog iets aan te doen?”, laat zien dat er veel vraag naar is. 

Carpus wil dan ook graag haar kennis en behandelmethode 

delen met een ieder die dit betreft. 

Naast de artrose behandeling, vindt u binnen onze Praktijk 

voor Fysiotherapie ook vele andere therapieën zoals manuele 

therapie, Mulligan therapie, fysiotherapie, medical taping en 

dry needling. 
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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!” 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 
onderstaande KBO-leden. Het bestuur en de leden van KBO Zeelst, 
wensen de familie veel sterkte bij de verwerking van hun verlies. 

▪ Toon Verleg  overleden op 3 november 2019 
▪ Jo van der Weijden overleden op 4 december 2019
▪ An de Greef overleden op 7 december 2019 
▪ Andre Lapré overleden op 7 januari 2020 
▪ Toon Sanders overleden op 19 januari 2020 

Jubilea en andere mijlpalen 

Twee dames vieren in maart hun 90ste verjaardag! Op 
8 maart mevr. Doomen- van de Spijker en op 21 maart 
mevr. Boogers-Kox. Beiden van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

Ad Dams 
Anita van de Molengraft- v. Bree 
Anne van den Brink 
Bart van Gerwen 
Carel Jansen 
Dikky Visser-van Haaften 
Diny Roosen 
Elly Bekkers-Cornelissen 
Hans van den Heuvel 
Jaap Visser 

Karel Kuijpers 
Kitty van Alem-Senders 
Lies van de  Moosdijk-Dirkx 
Marij Pijnenburg-v.d.Heijden 
Marjon in 't Ven 
Nel Kuijpers-van Ham 
Nellie Renders-Verhagen 
Nini Booms-Heyster 
René van Barschot 
Tonny van den Heuvel-van den Heuvel 
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Verjaardagen 
 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
 

FEBRUARI 2020  

  1 febr. Jo Borgers-Kapiteins 
  2 febr. Riek Hazenberg-van de Ven  
  2 febr. Riet Rooijakkers-van Asperdt 
  2 febr. Anny Willemen-Rijsdijk 
  2 febr. Jac van Lieshout  
  3 febr. Sjef van Rooij 
  4 febr. Dimph Verberne-van Rooy 
  4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde  
  4 febr. Irene Smulders 
  6 febr. Lies Kok van Gerwen 
  7 febr. Tonny Baetsen-de Haas 
  9 febr. Tony van Zon-van der Heijden  
  9 febr. Hans van den Boomen 
10 febr. Ria Rojas-Wouters  
10 febr. Puck Vredenberg-Faulhaber 
11 febr. Frans Hintzen 
11 febr. Jac Willemen 
12 febr. Annie Tops-Baetsen 
12 febr. Netty Bakker van Duppen 
13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker  
13 febr. Luus van Deursen 
13 febr. Carin Crijnen 
14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix  
14 febr. Ed Constancia 
15 febr. N. van der Zande-Senders  
15 febr. Elly van den Boomen 
 
 

16 febr. Gerard van Lith 
17 febr. Marianne van Spreuwel  
17 febr. Anja van der Looij-Megens 
17 febr. Petra Tops 
18 febr. Anny Castelijns-Castelijns  
19 febr. Stans Bijnnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
21 febr. Geert Rombouts 
23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen  
24 febr. Wim van Eeten 
24 febr. Betsy van den Broek  
24 febr. Cees van Hout 
24 febr. Henk Tops 
25 febr. Maria van Leeuwen-Louwers  
25 febr. Tilly van de Pas-van de Eijnde  
25 febr. Andrea Dresen-Pennings 
26 febr. Marianne Walraven-Denkers  
26 febr. Marij van Zoggel-van der Loo 
27 febr. Jan van Zoggel 
27 febr. José vd Moesdijk-Schreuder  
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MAART 2020  

  2 maart Jeanny Hermans-v.d. Bosch  
  3 maart Coby Eikelboom-Velden  
  3 maart Mien Verbaandert-Boogers  
  3 maart Jo de Greef-Waterschoot  
  3 maart Paul Houwen  
  4 maart Jo van Hooff-vd Wildenberg  
  4 maart Riet Peters-Ooms  
  5 maart Antoon Wijfelaars  
  5 maart Henk Looijmans  
  7 maart Nelly Snelders-Kouwenberg  
  8 maart Riky Doomen-van de Spijker  
  8 maart Jo Steijntjes  
  9 maart Ton van de Voort  
  9 maart Lies van Asperdt  
10 maart Jan Bijnen  
10 maart Mieke van Kessel-Sanders 
11 maart Fien van den Dungen-Kox  
12 maart José Edelbroek  
14 maart Miel Hoogers  
14 maart Frans Booms  
15 maart Jan van den Bosch  
15 maart Adrie Aben-Minheere  
15 maart Gonny Leenheers-Kivits  
 
 

16 maart Rianne Kriesels-vd Water  
17 maart Tiny Schellens  
18 maart Martin Swarts  
19 maart Toos Bartels-van Vlokhoven  
19 maart Alie Rekkers-Vloemans  
19 maart Gerrie van Dijck-vd Brand 
20 maart Beppie de Wette  
21 maart Mevr. Boogers-Kox  
21 maart Rietje Stremmelaar  
22 maart Wil Op ’t Ende  
23 maart Ger Verhagen-Geevers  
23 maart Annie van Rooij-van de Rijt  
25 maart Jan Bressers 
26 maart Riet Louwers 
27 maart Lucy Louwers-Frijters  
30 maart Netta Timmermans-van Els 
30 maart Francien Cornelis 
31 maart Frans Rojas  
31 maart Tonny Schouteten- 
Packbeers 

 
 



32 



33 



34 
 

WIST U DAT…….? 

 

• Onze belangenvereniging van senioren KBO Zeelst nu een eigen 
vervoersdienst heeft! Al in de Rustverstoorder van juli-augustus 
2019 maakte het Bestuur van onze vereniging melding van het 
oprichten van een vervoersdienst. We zijn inmiddels zover dat we 
daar invulling aan kunnen geven. Lees verder op pagina: 38. 

• De wandelgroep op 24 april 2020 een Bloesemtocht langs de Linge 
organiseert. Iedereen kan aan deze tocht van ca 21 km deelnemen. 
Meer informatie in de volgende Rustverstoorder. 

• Een bezoek aan de Passiespelen in mei niet door zal gaan. Wel 
wordt er op 28 mei een dagtocht naar Lottum-Horst georganiseerd. 

• Wij heel blij zijn met een aantal nieuwe adverteerders en 
begunstigers. 

• Ondergenoemde begunstigers ons ook in 2020 financieel zullen 
ondersteunen. Uiteraard zijn wij hen zeer dankbaar! 
 

Autobedrijf van de Heuvel 
Autobedrijf Sanders 
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 Oriëntaal Rest. 
Deja-Vu 
 

Eethuis Zeelst 
Garagebedrijf Scheffers 
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 
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• Het Kempenkoor op zondag 15 maart van 11.00 tot 15.00 uur een 
grote snuffelmarkt organiseert in Dorpshuis D’n Bond, Rapport-
straat 29 in Veldhoven-dorp. Daar worden schone en bruikbare 
spullen zoals kleding, speelgoed, boeken, huishoudelijke artikelen 
etc. verkocht. (Geen grote meubels, tv’s, pc’s of witgoed). De 
opbrengst wordt gebruikt voor de realisatie van prachtige 
concerten. Wilt u spullen beschikbaar stellen, dan komen de leden 
van het Kempenkoor ze graag bij u ophalen. 
U kunt hierover een afspraak maken via tel. 040-253 85 18. U kunt 
uw spullen ook zelf afgeven bij D’n Bond op zaterdag tussen  
09.00 u en 15.00 uur. Entree is € 1,00. 

• SWOVE ook in 2020 weer het Dementiecafé organiseert. De 
bijeenkomsten zijn op: 3 maart, 12 mei, 7 juli, 1 september en  

• 3 november in Restaurant de Berkt, Wilgeman 1, 5507 LG 
Veldhoven. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start 
om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Toegang is gratis. Voor meer 
informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact 
opnemen met SWOVE: Mw. C. van der Heijden, telefoon:  
040-254 00 66 of email: info@swove.nl 

• De Philharmonie Zuid-Nederland sinds jaren concertbezoeken 
organiseert en stimuleert? Speciaal voor KBO-leden hebben zij een 
aantal mooie concerten van Bach met Brunello geselecteerd 
waarvoor speciale kortingen gelden. De concerten zijn op 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. 

 

  

mailto:info@swove.nl
mailto:anita.goedhart@philharmoniezuidnederland.nl
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Nieuw ‘Fitgym-Zeelst’ in april-mei 2020 
 
Voorjaar (april/mei) 2020 start de trainer Fitgym van 'Oktober' weer 
met een nieuwe 'Fitgym activiteit voor senioren' in Zeelst. Fitgym richt 
zich op de senioren van de naoorlogse generatie, nu ongeveer in de 
leeftijd van 65 tot 79 jaar. Maar ook jongere of oudere Zeelstenaren 
zijn welkom. Er is geen ‘paspoortcontrole’. Ieder is zo jong als hij of zij 
zich voelt. De activiteit is in groepsverband, wat sfeer en gezelligheid 
bevordert. Ook stimuleren we daardoor elkaar. Met de 
groep wordt er veel gewerkt aan fitheid, maar het 
partijtje is ook van veel waarde. Even lekker uitleven 
met handbal of trefbal of een andere bal/teamsport op 
een pleintje in Zeelst. Mogelijk is dat de reden dat er 
steeds meer mannen en echtparen belangstelling 
hebben. 
 
Het idee 
De groep wandelt vanaf de jeu de boulesbanen aan de Sint 
Severinuslaan die in de tuin van Sele liggen. Dat geeft de mogelijkheid 
om bij slecht weer binnen door te gaan, zodat er weinig of geen uitval 
is van de lessen. En de mogelijkheid om koffie/thee te drinken na 
afloop. Al wandelend (en kletsend) gaan we naar een 
(kinder)speeltuintje, parkeerplaats of half verhard veld om daar 
oefeningen te doen. Veel op bovenbenen/knieën en schouders/nek 
gericht. Vervolgens wandelen we door naar een tweede veld, waar 
sport en spel centraal staat. De laatste 10 minuten gaan terug naar het 
ontmoetingscentrum waar er koffie is voor de liefhebbers. In ‘de 
Rustverstoorder’ van april -mei meer informatie.  

 
Voor informatie belt u naar het Serviceloket van 
‘Oktober’, Telefoon: 088-2457795.  
U wordt dan teruggebeld door trainer Jack Gudden 
voor antwoord op uw vragen. 
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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 te 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 bodes. 
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Nabestaandencontact 
Het bestuur zal binnenkort aangeven op welke wijze de KBO 
aandacht wil gaan besteden aan nabestaanden. 

 
Vervoersdienst 
Als u zelf niet in staat bent om naar bijvoorbeeld ‘t Patronaat te komen 
komt onze vervoersdienst u graag ophalen, als u wilt deelnemen aan 
een bijeenkomst zoals de Nieuwjaarsreceptie, Algemene vergadering, 
Themamiddagen, Koningsdag, Kerstviering en andere grote KBO 
happenings. De vervoersdienst is er dus niet voor de wekelijks 
activiteiten zoals handwerken, koersbal etc. Het enige dat wij van u 
verwachten is een (vrijwillige) bijdrage van € 2,00, die u aan de 
chauffeur kunt geven. 

Dus als u graag komt deelnemen aan een van onze “grote” 
ledenmiddagen en u hebt geen vervoer om bijvoorbeeld naar ‘t 
Patronaat te komen bel dan een van onderstaande telefoonnummers: 

Jan Castelijns  040-253 78 74 
Gerrie Berden  040-253 67 00 
Ad Prins  040-253 63 64 
Rein van Lisdonk 040-253 96 63 
Anneke van der Aa 040-253 90 56 
Kees van der Aa 06-51 10 80 56 
 

Schroom niet om gebruik te maken van onze eigen vervoersdienst. 

 

Website: www.kbo-zeelst.nl 
Op onze website staat heel veel informatie als aanvulling op de 
Rustverstoorder. Bijvoorbeeld foto’s of films van onze bijeenkomsten. 
Ook alle uitgaven van ons blad kunt u hier terugvinden. 
 
  

www.kbo-zeelst.nl
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Hulp bij belastingaangifte over 2019 
 
Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2019 zijn er in onze 
afdeling ook nu weer vrijwilligers zogenaamde huba's (hulp bij 
belastingaangiften) beschikbaar. Zij komen bij u aan huis. Deze hulp is 
bedoeld voor alle ouderen dus ook voor niet leden. Het moet dan wel 
gaan over "eenvoudige" aangiften. De huba kan een tegemoetkoming 
in de kosten vragen van € 12,00. Als u gebruik wilt maken van deze 
service dan kunt u rechtstreeks bellen naar de genoemde 
belastinginvullers. Als u vorig jaar van deze service gebruik heeft 
gemaakt zal de huba u telefonisch benaderen. Indien u van deze hulp 
gebruik gaat maken, wordt u verzocht om alle benodigde stukken van 
2019 klaar te leggen. Denk aan inkomensgegevens (de jaaropgave van 
de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen, lijfrentes), de 
jaaropgave van uw hypotheekverstrekker, de WOZ-beschikking van de 
gemeente, de jaaropgave van de bank, nota's van medicijnen en 
ziektekosten, bewijsstukken van gedane giften en vooral de 
belastingaangifte van vorig jaar.  

 
 
U kunt een beroep doen op de volgende 
belastinginvullers: 

 
Dhr. H. Bukkems  040-254 90 47   of  06-30 08 23 32  
Mevr. A. Castelijns 040-253 78 74   of  06-13 06 32 89 
Dhr. E. Colnot  040-254 05 97   of  06-20 09 06 36  
Dhr. P. de Greef  040-253 20 17  
Dhr. H. Hoffard  040-254 42 59   of  06-12 66 48 39  
Dhr. R. van Lisdonk  040-253 96 63   of  06-19 66 56 12 
Mevr. T. Louwers  040-253 60 65  
Dhr. A. Lueb  040-253 02 30  
Dhr. S. Peters  040-253 17 03  
Dhr. P. Seuntiens 040-251 03 40  
Dhr. T. Tuijtelaars  040-787 35 18   of  06-10 67 27 01 
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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, 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 tussen 19.00 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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INSCHRIJFFORMULIEREN 

Inleveren bij groene brievenbus bij de kerk, Blaarthemseweg 13, 
5502 JR, Zeelst. U kunt zich ook online aanmelden via onze website! 

PUB QUIZ in ‘t PATRONAAT 
6 maart – 19.30 UUR 

Naam teamlid KBO Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

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 leden: € 5,00 per persoon,  introduceés: € 7,50 incl. een 
kopje koffie/thee, contant (graag gepast) te betalen bij binnenkomst. 

Inleveren/aanmelden - vóór 21 februari 

JAARVERGADERING 
19 maart – 14.00 UUR 

Naam Email adres Lid nr. 
3550- 
_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

Inleveren/aanmelden - vóór 12 maart 

www.kbo-zeelst.nl/pubquiz-6-maart-2020/
https://www.kbo-zeelst.nl/jaarvergadering-2020/
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KONINGSDAG 
23 april – 14.00 UUR 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

Inleveren/aanmelden - vóór 12 april 

HOBBY / KUNST EXPOSITIE 
Najaar 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 
_ _ _ _ 

Omschrijf hieronder uw hobby en uw ideeën ten aanzien van de 
voorgenomen hobby/kunst expositie: 

Inleveren/aanmelden - vóór 1 maart 

www.kbo-zeelst.nl/viering-koningsdag/
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DEELNAME FORMULIER 
HET 6E GETAL 

Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _ 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
Email:………………………………………………………..…………………………. 

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

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

Zie verdere toelichting ‘Het 6e getal’, in het hoofdstuk ACTIVITEITEN 
op pagina 7 van de Rustverstoorder 

MACHTIGING 
Bij deze machtig ik de KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging om 
van mijn bankrekening af te mogen schrijven de jaarlijkse bijdrage 
t.b.v. ‘Het 6e getal’, zoals die door mij is aangegeven.

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

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

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

• 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

• Corrie Zuidhof

• 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


© 2020 KBO Afdeling Zeelst


