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Informatieblad voor en door: 
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Belangenvereniging van Senioren 
Afdeling Zeelst



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

BESTUUR 

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

Secretariaat Anny Castelijns Broekweg 216, 
5502 BE Veldhoven 
040-253 78 74
secretaris@kbo-zeelst.nl

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

Activiteiten Jos van Delft 

Leo Loijen 

040-254 24 16
josvandelft@onsbrabantnet.nl
06-81 19 58 02 
leoloijen@hotmail.com 

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

Leden- 
administratie 

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

Ledencontact Kees van der Aa 040-253 90 56
kees.vdaa@onsbrabantnet.nl

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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VANUIT HET BESTUUR 

 
Begon de vorige Rustverstoorder met een terugblik 
over het afgelopen, succesvolle jaar, dit jaar is van 
start gegaan met de nodige veranderingen binnen 
het KBO-bestuur. Kees van de Aa heeft zijn 
secretarisfunctie overgedragen aan Annie Castelijns. 
Gelukkig blijft hij actief binnen het bestuur voor de commissie 
“ledencontacten”. Jos van Delft, die allerlei activiteiten aanstuurde, 
zou in de jaarvergadering afscheid nemen, maar momenteel gooit het 
coronavirus roet in het eten. Leo Loijen is al aan het warmdraaien.  
 

Door het uitbreken van het coronavirus is de samenleving ontwricht. 
Alle wekelijkse activiteiten zijn voorlopig afgelast en de jaarvergadering 
wordt uitgesteld. Iedereen is op zichzelf aangewezen. Geen 
persoonlijke contacten maar enkel telefonische. We doen dan ook een 
oproep om bekende maar ook vage kennissen eens te bellen en te 
vragen hoe het met ze gaat. Misschien is uw stem het enige contact dat 
een ander die dag hoort.  
 
Dit jaar hebben we al enkele activiteiten achter de rug. De vrijwilligers 
dag en de Pub Quiz, die beide een groot succes waren. Alles hierover 
kunt u lezen en zien op de website. 
 
En.. er staat (stond!) nog heel veel op het programma. De activiteiten 
in maart, de jaarvergadering en het koersbaltoernooi zijn niet 
doorgegaan. Zojuist, vlak voordat de Rustverstoorder naar de drukker 
moet, horen we dat ook alle evenementen en bijeenkomsten in april 
en mei verboden worden. Dat passen we dus nog even aan. 
 
Hopelijk kunnen we alles snel weer inplannen. We hebben daarbij een 
goede steun aan de verschillende commissies, die ons veel werk uit 
handen nemen. Op de binnenzijde van de achterkaft van de 
Rustverstoorder kunt u zien welke commissies, waarin actief zijn.  



3 

Door deze ondersteuning kan het bestuur zich beter bezighouden met 
hulp op gebied van ouderenzorg en ouderencontact in “omzien naar 
elkaar”. We willen meer aandacht besteden aan de maatschappelijke 
en sociale voorzieningen voor onze oudere leden. Wij willen de zorg 
voor onze leden in samenwerking met de gemeente en Oktober op 
allerlei gebied uitbreiden. De besprekingen daarover zijn helaas, ook 
door het coronavirus, uitgesteld maar zijn niet van de baan.  

Nu alles buiten weer in bloei gaat 
komen, verwachten wij ook die 
opbloei weer te zien na de crisis waar 
we momenteel inzitten. Wij gaan ons 
best doen om alle activiteiten, die nu 

vervallen op een later tijdstip 
weer in te plannen. 

Corry Coolegem 
Bestuurslid KBO-Zeelst 

Alle activiteiten of evenementen in deze Rustverstoorder zijn onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Volg 
daarom onze berichtgeving op onze website: www.kbo-zeelst.nl. 

Om u nog sneller van informatie te kunnen voorzien, verzoeken wij u 
om uw emailadres (voor zover nog niet bij ons bekend) door te geven, 
via email: ledenadmkbozeelst@gmail.com  

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 (juni/juli) graag inleveren 
vóór 22 mei 2020. 

http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
http://www.kbo-zeelst.nl/
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Gebed  
 

God, toevlucht in onze nood 
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, Uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken coronavirus. 
 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen. 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen, die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
 
Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is  
voor ieder van ons. 
En dat Gij met ons zijt, 
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan Uw vaderlijke voorzienigheid. 
 
Door Christus onze Heer.  
 
Amen 
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Let een beetje op elkaar 

Hoe gaat het met u? 

Als KBO organiseren we activiteiten  
gericht op ontmoeting. Maar die activiteiten  
zijn vanaf zondag 15 maart stopgezet in verband 
met de maatregelen om het coronavirus te stoppen. 

Ook 't Patronaat, Huize Sele, alle horeca, sportaccommodaties zoals UNA, 
Artisport en het Gildegebouw zijn gesloten. U kunt niet meer op de koffie, 
niet meer kaarten in gezelschap en mag misschien geen bezoek meer 
ontvangen van uw familie en vrienden. Het zijn goede maatregelen en 
adviezen maar het betekent misschien wel dat u zich opgesloten voelt in uw 
eigen huis. 

Maar de Seniorenvereniging KBO-Zeelst, Nieuwe Levenskracht en 
Zonnebloem willen u, onze leden, niet in de kou laten staan. We willen u de 
mogelijkheid bieden om af en toe een “stem” te horen, die vraagt “hoe het 
met u gaat?”. 

Neem daarvoor contact op met de coördinatoren van dit initiatief: 
Henry van Houten  E.: ledenadmkbozeelst@gmail.com  
Mieke van Lisdonk E.: miekevanlisdonk@hotmail.com  

T.: 040-253 96 63 / 06-52 48 85 52. 

De ontwikkelingen gaan snel en om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken 
vragen wij u om uw emailadres aan ons sturen, zodat wij u ook op die manier 
van informatie kunnen voorzien. Verder zullen we communiceren via de 
“Nieuw(s)” op ons website: www.kbo-zeelst.nl. 

Mede namens de besturen van de Nieuwe Levenskracht en de Zonnebloem 
wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Bestuur Seniorenvereniging KBO-Zeelst  
============================================================== 

Ook Cordaad kunt u bellen voor hulp tijdens de corona crisis, deze 

organisatie is het aanspreekpunt vanuit de gemeente: 040 253 67 89 

mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
mailto:miekevanlisdonk@hotmail.com
http://www.kbo-zeelst.nl/
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ACTIVITEITEN 

 

 Activiteiten planning – onder voorbehoud 
  

 I.v.m. het verbod op evenementen en samenkomsten 
tot 1 juni a.s. zijn alle geplande activiteiten tot 1 juni 
komen te vervallen. In de volgende Rustverstoorder 
hopen we nieuwe data voor deze activiteiten te 
kunnen presenteren. 

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

Datum Activiteit 

  3 juni Biocentrale Meerhoven en Museum Oirschot 

24 juni Wandeling langs de Dommel 

 9 juli Dagreis Hattem en Zwolle 

19 augustus Jeu de boules toernooi     (KBO Kring Veldhoven) 

     september Kunst tentoonstelling KBO leden 

  7 september Meerdaagse reis                (KBO Kring Veldhoven) 

  1 oktober Dagreis Nijmegen 

      oktober Boswandeling 

      oktober Verkeers-opfrisdag 

      november Wandeling Zeelst + bezoek sponsors 

      november Bijeenkomst Nieuwe Leden 

      december Kerstreis                              (KBO Kring Veldhoven) 

 17 december Kerstviering 
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Schoolvakanties: 
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 

Vaste activiteiten 

Onderstaande activiteiten zijn in ieder geval tot 1 
juni stopgezet i.v.m. de maatregelen rondom het 
coronavirus. 

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 
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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 

  5  
juni 

d’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 
5512 AJ Vessem 
parkeren achter de kerk (nr 8) 
Vertrek fietsers bij kerk: 09.00 uur 

d’n Boogerd, 
Vessem 

5 of 
10 

Martien 

12 
juni  

de Spoordonkse Watermolen, 
Spoordonkseweg 128, 
5688 KE Oirschot (Spoordonk) 

de Gerrithoeve, 
Oisterwijk 

12 Henk 

 

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. 

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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UITNODIGING KOMENDE ACTIVITEITEN 

Biocentrale in Meerhoven & Museum Brigade en Garde 
Prinses Irene in Oirschot 

Datum: Woensdag 3 juni 2020 
Plaats: Park Forum 898, Eindhoven (Meerhoven) 

Eindhovense Dijk 42, Oirschot (Generaal-Majoor de 
Ruyter kazerne) 

Aanvang: 10.00 uur – verzamelen bij de Hangar 
Eigen bijdrage: € 20,00 p.p., incl. kopje koffie/thee, cake, lunch 

(te voldoen via automatische incasso) 
Aanmelden: vóór 15 mei, via inschrijfformulier  

Een bijzondere gecombineerde excursie naar zowel de Biocentrale te 
Meerhoven als het museum Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot. 

Met de biocentrale wordt op 
basis van snoeihout 
duurzame warmte en 
elektriciteit geproduceerd. 

Het museum Brigade en Garde 
Prinses Irene is vrij onbekend 
bij veel mensen en gevestigd op 
de Generaal-Majoor de Ruyter 
kazerne te Oirschot. Het laat 
het ontstaan en geschiedenis 
zien van het begin tot heden 
van de Prinses Irene brigade 
welke in 1941 is opgericht. 
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Zowel bij de Biocentrale als het militaire museum wordt u rondgeleid 
door gidsen. 
 

 
Het programma van die dag ziet er als volgt uit: 

• Om 10.00 uur verzamelen bij de Hangar in Meerhoven 
(Meerbos 5). Ieder komt op eigen gelegenheid met de fiets 
naar de Hangar. 

• Van 10.00-10.30 uur koffie met cake in de Hangar.  

• Na de koffie splitsen we ons in twee groepen: 
o Groep I gaat te voet naar de Biocentrale  
o Groep II met de fiets naar het museum. 

• Na het bezoek aan de Biocentrale en museum gaan we 
lunchen in de lunchroom Welschap in het luchthavengebouw. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat iedereen een geldig 
identiteitsbewijs bij zich heeft! 

• Hierna gaat de groep I die de Biocentrale bezocht heeft naar 
het museum en groep II naar de Biocentrale. 

 
Dit alles met de fiets en te voet. De afstand van Hangar naar het 
museum is een 5 kilometer. Dus een klein half uur fietsen. 
 
Na afloop van de bezoeken gaat u weer op eigen gelegenheid naar 
huis. Maximaal 30 personen kunnen zich voor deze excursie 
inschrijven. 

Namens de commissie Educatie & Cultuur: 
 Leo Loijen 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Wat is het geheim van de Pub Quiz? 

6 maart 2020, voor de derde jaar op rij werd de Pub Quiz van KBO 
Zeelst georganiseerd in ‘t Patronaat. Twaalf teams, ongeveer 70 
deelnemers, zaten aandachtig klaar om de vragen te horen van Quiz 
Master Grard, bijgestaan, zoals altijd, door de charmante Leontine 
(Mieke). 

De vragen waren onderverdeeld in diverse thema’s, zoals kennis van 
Veldhoven, herkennen van uitwerpselen van dieren, spreekwoorden, 
muziek, logo’s, etc. Het is verrassend, dat je met je team en ieders 
inbreng toch nog heel veel weet!! 
Zowel de presentatie, de logistiek 
en het scorebord hadden deze 
keer een upgrade gehad, met 
dank aan Rein, Corrie en Cees. 
De sfeer in de zaal was levendig 
en alle groepen deden hun best 
om binnen de toegestane tijd hun 
antwoorden op te schrijven.  

De uitslagen wisselden, en 
iedereen genoot vooral 
van het vinden van de 
antwoorden en de 
sportieve concurrentie 
met de andere teams. 

Langzaam tekende zich een kopgroep af, maar het bleef spannend tot 
de eindsprint. Opnieuw kwamen de Zilster Bastards winnend, fier en 
sterk over de eindstreep, nu voor de derde keer op een rij.  
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Maar de Olympische gedachte is de grootste winnaar: “Meedoen is 
belangrijker dan winnen!” 
Misschien tenslotte een 
voorstel voor de volgende Pub 
Quiz, in de Categorie “De 
geheimen van Veldhoven”. De 
vraag luidt: “Wat is het geheim 
van de Zilster Bastards, dat ze 
drie jaar op een rij de Pub Quiz 
winnen?”  
 

Foto: Zilster Bastards 
Veel dank aan het organiserend comité voor hun vele werk en de 
gezellige avond!! 
 
Ad Jansen 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
De verslagen van de overige activiteiten stonden al vermeld in de 
Nieuwsflits van 2 maart, ook nog te vinden op de website. 

Vrijwilligersdag bij Handboogvereniging 

V.Z.O.D. 

Bezoek Philipsmuseum 

‘het Philipskoekje’ 

  

https://www.kbo-zeelst.nl/excursie-philipsmuseum-5-februari-2020/
https://www.kbo-zeelst.nl/excursie-philipsmuseum-5-februari-2020/
https://www.kbo-zeelst.nl/vrijwilligersdag-2020/
https://www.kbo-zeelst.nl/vrijwilligersdag-2020/
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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. 

▪ Dolly van der Pligt, overleden op 31 december 2019
▪ Antoon Wijffelaars, overleden op 13 februari 2020
▪ Willemien Simmer-Verberne, overleden op 17 februari 2020

Jubilea en andere mijlpalen 

Twee heren vieren in april hun 90ste verjaardag: 
André Flos op 11 april en Bob Baarends op 19 april. 
Beiden van harte gefeliciteerd! 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

Nini Booms-Heyster Zus Kluijtmans van Hees 
Corry Brunt Marius Kokx 
Bart van Gerwen Henk van Laarhoven 
Nelly Groenen-Verbeek Lies van de Moosdijk-Dirkx 
Hans van den Heuvel Tineke Schellens van de Werff 
Janny van het Kaar van het Kroeze Dikky Visser-van Haaften 
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Verjaardagen 
 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
 

APRIL 2020  

  1 april  Bernard Geboers 
  1 april  Elly Bekkers-Cornelissen 
  1 april  Hannie van Hak-van Oorschot 
  2 april  Antoinet van den Dijsel-Hendriks 
  3 april  Sjan van Geffen-van Gerwen 
  4 april  Jeanne Hikspoors-Janssen  
  4 april  Mieke Sandkuijl-Theuws 
  4 april  Henny Jacobs-Tcheng 
  5 april  Thera Versantvoort 
  5 april  Corry Deumens  
  6 april  Jo van Glabbeek-Aarts 
  6 april  Corrie Snelders-van Hak 
  7 april  Cris Scheepers 
  8 april  Margreet Kruik-Leppers 
  8 april  Ad Dams 
  9 april  Sjan Heller 
  9 april  Rina van de Ven-Kerkhofs 
10 april  Diny Roosen 
10 april  Jan Leenheers 
11 april  Gerda van de Ven-Waterschoot 
11 april  André Flos 
11 april  Tony Egelmeers-van Beers 
11 april  Janus van Mol 
11 april  Diny Sanders-Raymakers 
 

11 april  Els Kees 
11 april  Ria Broens-Moonen 
13 april  Maria van Delft 
13 april  Mathie Lammers 
14 april  Phia Eliëns-van Rhee 
15 april  Wim van Hest 
15 april  Ton Verhulsdonk 
16 april  Eddy Kerkhof-Graumans 
16 april  Mia van Knegsel-Scheepers 
19 april  Bob Baarends 
20 april  Toon van de Moesdijk  
21 april  Anne van den Brink  
22 april  Piet Strijbos   
22 april  Elly Dolman-Vos  
23 april  Henk van Rens   
23 april  Corrie van Limpt  
24 april  Arianne van Hout-Gijsbers 
27 april  Anja Louwers 
27 april  Fokko Bakker 
28 april  Peer v.d. Dungen 
28 april  Anny Leijen-v.d. Heijden 
29 april  Riet Stikkelbroeck 
30 april  Brieg Hoogers-Renders 
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MEI 2020 
  1 mei  Mia van de Vorst-Sloots 
  1 mei  Wies Jongsma 
  1 mei  Ans van den Heuvel 
  1 mei  Jeanne Smetsers-Boumen 
  2 mei  Marie van den Oever-Willems 
  4 mei  Nel Kuijpers-van Ham 
  4 mei  Jaan van Oorschot-v.d. Graaf 
  4 mei  Sjaak van Trier 
  5 mei  Geert Coppelmans 
  6 mei  Wies Verberne 
  7 mei  Liza de Greef-Bruurs 
  7 mei  Jos Kusters 
  7 mei  Ton van Overbeek 
  7 mei  Ria van Essen-Vos 
  8 mei  Toos Smits-Verhoeven 
  9 mei  Tonnie van Brussel-der Kinderen 
10 mei  Ton Kooiman 
10 mei  Ruud Kremers 
11 mei  Netty Meyer 
13 mei  Nellie Renders-Verhagen 
13 mei  Ben van Glabbeek 
13 mei  Truus Soetens-van Delft 

13 mei  Ad Schoofs 
16 mei  Nini Booms-Heyster 
16 mei  Ton van Acken 
16 mei  Phil Nas 
17 mei  Theo Laurenssen 
18 mei  René van Barschot 
19 mei  Peter Lucassen 
22 mei  Marij van Gerwen-van Straten 
22 mei  Rein van Lisdonk 
23 mei  Bob Groeneveld 
24 mei  Jan van Agt 
24 mei  Mies v. Tatenhove-de Poorter 
24 mei  Franca de Lepper-v.d.Reek 
24 mei  Dinie Kooistra-Timmerman 
24 mei  Wilhelmien vd Bosch-v.Straten 
27 mei  Annie Daniëls-Vervest 
27 mei  Lenie Rooijakkers-Senders 
28 mei  Rieky Bakermans  
28 mei  Anja Claeren-Hems 
29 mei  Saskia van Beers-Karsmakers 
30 mei  Tonnie Janssen-vd Hijden 
30 mei  Grard Snelders 
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WIST U DAT…….? 

• Alle activiteiten of evenementen in deze Rustverstoorder kunnen
geannuleerd of verplaatst worden als de ontwikkelingen rondom
het coronavirus daartoe aanleiding geven. Volg daarom onze
berichtgeving op de website: www.kbo-zeelst.nl.

• U ook Cordaad Veldhoven Voor Elkaar op 040-253 67 89 kunt
bellen als u hulp of een luisterend oor nodig heeft in deze
crisistijd. Dit is het centrale nummer van het Vrijwilligersbureau
van welzijnsinstantie Cordaad Veldhoven.

• We heel blij zijn met weer een nieuwe begunstiger: Multivlaai uit
het Citycentrum!

• Uw KBO lidmaatschap vergoed (maximaal 25 euro) krijgt, wanneer
u aanvullend verzekerd bent bij VGZ via het collectief van KBO-
Brabant. U dient dit zelf te declareren door een kopie van uw KBO
pasje en een bewijs (kopie bankafschrift) van de betaling van het
lidmaatschap in te dienen bij VGZ. Bel voor vragen met de
klantenservice van VGZ: 0900 – 8490.

• Op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking
wordt gehouden, dit jaar in aangepaste
vorm i.v.m. de maatregelen om het
coronavirus te stoppen. Houdt daarom
het Veldhovens Weekblad goed in de
gaten.

• Er op 24 juni een wandeling langs de Dommel, onder leiding van
Willem Hornman georganiseerd zal worden. Meer informatie volgt
in de volgende Rustverstoorder.

• Op woensdag 19 augustus het Groot Veldhovense Jeu de Boules
toernooi 2020 zal plaatsvinden, wederom georganiseerd door
PVGE - en de gezamenlijke Belangenverenigingen van Senioren van
Veldhoven. Alle deelnemers worden verzocht deze datum alvast te
reserveren! In de Rustverstoorder van juni volgt meer informatie.

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Kunst expositie Veldhoven 
 
Helaas gaat “Kunst in het Rond”, dit jaar niet door. Deze open 
atelierroute is geannuleerd i.v.m. het coronavirus.  
 
Onze KBO-leden Elly Dolman-Vos en Clemens Stolwijk, die hieraan deel 
zouden nemen, exposeren hun werk wel in “De Verdieping” (Meiveld 
2, ingang via bibliotheek en via ingang bij raadszaal Gemeentehuis) van 
4 april tot 4 september 2020. Openingstijden als van de bibliotheek. 
 
Het thema van de expositie is 
“naar 100 jaar Veldhoven”. 
Dit is gekozen omdat in 2021 
het 100 jaar geleden is dat de 
Gemeente Veldhoven is 
ontstaan uit de 
samenvoeging van de 
toenmalige 4 kerkdorpen. 
 
 

                         Foto: Elly Dolman- Vos,  
    Wilhelminaboom Zeelst (fragment) 
    Atelier: Biezenkuilen 64 

 
           
 
Foto:                                         
Clemens 
Stolwijk, 
De Kerken 
Veldhoven  
Atelier: hoek 

Vloeteind links 

van Biezenkuilen 

105 
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Website KBO Zeelst: www.kbo-zeelst.nl 

Om de website beter onder de aandacht te brengen en om ieder wat 
meer vertrouwd te maken met deze website zal ik in deze en volgende 
Rustverstoorders een artikel schrijven met tips en aandachtspunten. 

Lettergrootte: 
Als je wat ouder wordt gaan de ogen meestal wat achteruit. Daarom is 
er een handigheidje ingebouwd in de website: Rechtsboven op de site 
staan 3 letters “A” van verschillende grootte. Door op een van deze 
letters “A” te klikken zal (alleen) de grootte van het lettertype wijzigen 
en wordt niet de hele pagina “opgeblazen”, zoals met inzoomen, (Ctrl-
toets ingedrukt houden en met muiswiel draaien). 

YouTube-kanaal KBO Zeelst: 
Op de website staan onder het menu “Foto’s / Video’s” de laatst 
uitgebrachte video’s. Er zijn echter veel meer video’s gemaakt in het 
verleden en deze staan op het “YouTube-kanaal” van onze vereniging. 
Onderaan de pagina op de website staat onder “volg ons” de link naar 
dit YouTube-kanaal. 

Voor vragen, opmerkingen of tips kunt u contact opnemen via email 
met: webmasterkbozeelst@gmail.com.  
Succes, Wim van Loon  

file:///C:/Users/wloon/Google%20Drive/KBO/Website/De%20Rustverstoorder/www.kbo-zeelst.nl
https://www.youtube.com/channel/UCyNUWJaysSk4TVQ3Gi_1jDw/
mailto:webmasterkbozeelst@gmail.com
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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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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 

Hulp bij belastingaangifte over 2019 
Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn er in onze 
afdeling 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 meer informatie wilt over deze service 
dan kunt u contact opnemen met: 

Anny Castelijns 040-253 78 74   of  06-13 06 32 89 
Rein van Lisdonk 040-253 96 63   of  06-19 66 56 12 

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. 
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Kortingen met uw KBO ledenpas: 
 

Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum  10% 
Verhoeven Hoorcomfortplan, Provincialeweg 55  10% 
ConXions computerondersteuning, Meiveld   5% 
Bruna, Citycentrum, 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.  
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! 

EXCURSIE BIOCENTRALE  
EN MUSEUM BRIGADE EN GARDE PRINCES IRENE 

3 juni – 10.00 UUR 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

MACHTIGING 
Bij deze machtig ik de KBO afdeling Zeelst om van mijn bankrekening af te 
mogen schrijven: de eigen bijdrage voor deze excursie van € 20,00 per 
persoon. 

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

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

Inleveren/aanmelden - vóór 15 mei  
(inschrijven via website niet mogelijk) 
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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 (B)

• Mieke van Lisdonk (B)

• Jeanne Smetsers

• Marianne van Barschot

• Mieke Hurkx

• Nic Schouteten

• Wim van Loon

• Leo Loijen (B)

• Mieke van Lisdonk (B)

• Anny Castelijns (B)

• Cees van Hout

• Grard Snelders

• Jeanne Smetsers

• Ruud Kremers

LEDEN CONTACT      REISCOMMISSIE   

• Kees van der Aa (B)

• Mieke van Lisdonk (B)

• Leo Loijen (B)

• Ad Jansen

• Corry Pollemans

• Corrie Zuidhof

• Fokko Bakker

• Rinie Schoofs

• Tonny Schouteten

• Hans van Hak (B)

• Adje Pinxteren

• Anneke Spiegels

• Corrie Zuidhof

B = bestuurslid 

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

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

Blaarthemseweg 13, 5502 JR Zeelst 

mailto:m.hurkx@outlook.com
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