
Of het een lach is of een traan   
weet dat wij altijd voor 
jullie klaar staan !  

OPKIKKERTJE 

VANUIT HET BESTUUR 
Beste mensen, 

Helaas is de toestand in Nederland 
momenteel heel moeilijk. Van 
eenieder wordt verwacht thuis te 
blijven en enkel contact met 
elkaar te hebben op anderhalve 
meter afstand. Dat is niet 
gemakkelijk, zeker niet voor 
mensen die alleen wonen. Er zijn 
geen mogelijkheden om in 
verenigingsverband andere leden 
te ontmoeten. 

De laatste maatregelen van de 
regering hebben tot gevolg dat 
onze KBO-activiteiten die de 
komende maanden zouden 
plaatsvinden worden afgelast of 
worden uitgesteld. 
In ieder geval gaan nu niet door: 
-   3 juni excursie biocentrale etc.
- 24 juni, wandeling langs Dommel
-   9 juli, dagreis Hattem en Zwolle
- 19 aug., Jeu de boules toernooi 
Alle inschrijfformulieren die al 
waren ingevuld komen te 
vervallen.
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Zodra we weten of deze activiteiten 
verplaatst kunnen worden of definitief 
vervallen, melden we dit in de 
Rustverstoorder. 

We verwachten dat onze leden toch 
graag met elkaar in contact willen 
blijven binnen onze vereniging. We 
hebben daarom telefoonrondes 
binnen de diverse activiteitengroepen 
uitgezet. De zieken, kwetsbaren en 
negentig plussers zijn we telefonisch 
aan het benaderen waarbij ze aan 
kunnen geven of ze een praatje op zijn 
tijd leuk vinden. We krijgen hier heel 
positieve reacties op.  

Ook de jarige leden ontvangen vanaf 8 
april een felicitatiekaartje. Als jullie nog 
ideeën hebben om onze leden met 
elkaar te verbinden dan horen we dat 
graag. 

Kortom, wij vergeten u niet. Daarom 
dit opkikkertje. 

We wensen u heel veel sterkte toe in
de komende tijd. Help elkaar zoveel als 
mogelijk, houd contact (op afstand) en 
houd moed. Er komen betere tijden. 
Vanuit het bestuur: 
Anny, Corry,  
Hans, Henry,  
Jos, Kees, Leo  
en Mieke  

OPROEPEN 
Met elkaar blijven we nadenken wat 
we wel kunnen doen voor onze KBO-
leden. Hoe kunnen we hen een hart 
onder de riem steken of helpen in deze 
moeilijke tijd? 

We blijven ook lief en leed vanuit onze 
leden met u delen. Hierbij hebben we 
uw hulp ook nodig. Kent u mensen die 
ernstig ziek zijn, in het ziekenhuis zijn 
opgenomen of onze aandacht om 
andere redenen nodig hebben? Laat 
het ons dan weten. Wij zorgen dan 
voor een gepast gebaar vanuit de KBO. 

U kunt hiervoor contact opnemen met 
Tonny Schouteten, tel. 040-253 47 86 
of Mieke van Lisdonk, tel. 040-253 96 
63 of 06 52 48 85 52. 
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De komende tijd zullen wellicht weinig 
of geen activiteiten aan te kondigen zijn 
in de Rustverstoorder en er zijn ook 
geen verslagen van afgelopen 
gebeurtenissen. Maar we blijven de 
Rustverstoorder wel maken en denken 
na over een andere invulling.  

Ook daarbij is uw hulp meer dan 
welkom. Laat ons weten wat u graag in 
de Rustverstoorder zou willen lezen. Of 
misschien wilt u zelf iets delen via ons 
blad. Een nieuwe hobby, een 
mooie foto, gedicht of uw ervaringen 
in / tijdens deze tijd?

U kunt  hiervoor contact opnemen met 
Corry Coolegem tel: 040-253 15 53 of
per email: m.hurkx@outlook.com. 

 
Helaas bereikte ons de droevige 
berichten dat op 29 maart 
Henk Meekel en op 13 april   Jan 
van Agt zijn overleden. Wij wensen 
alle nabestaanden veel sterkte toe. 

Tonnie en Joop van Hees zijn 65 
jaar getrouwd. Namens alle KBO 
leden van harte gefeliciteerd! 

Wij feliciteren Leo Loijen als nieuw 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij kreeg dit lintje voor zijn vele 
werk ten behoeve van de 
gemeenschap in Zeelst. 
Uiteraard bleef de burgemeester op 
gepaste afstand. 
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TIPS VOOR THUIS 
Op onze website www.kbo-zeelst.nl 
kunt u het laatste nieuws vanuit de KBO 
lezen, maar ook oude foto’s of films nog 
eens bekijken. We plaatsen op onze 
nieuwspagina ook tips voor thuis. Via 
onze website kunt u direct doorklikken 
naar leuke pagina’s, waar u allerlei 
zaken online kunt bekijken, zoals: 

• Musicals en andere theater- 
voorstellingen.

• Concerten

• Exposities en collecties in
diverse musea

• De Keukenhof

• Dierentuin

• Thuisbingo

• Beweegprogramma’s

• Gratis EHBO-cursus

Met elkaar bellen is fijn, maar hoe leuk 
is het om daar ook beeld bij te krijgen. 
Op de website van 
Seniorweb staat 
duidelijk uitgelegd 
hoe dat in zijn 
werk gaat. U leest 
het via deze link: 

www.seniorweb.nl/artikel/videobellen-
apps-en-mogelijkheden 

KATOEN GEZOCHT 
De handwerkclub van de KBO op 
dinsdagmiddag is enkele maanden 
geleden gestart met een project om 
van vierkante lapjes (10/10), in 
verschillende brei/-haaksteken, in de 
felle kleuren van de regenboog en ook 
in de overgangskleuren een boom te 
maken. We willen de kleuren zo 
rangschikken dat de boom onderaan 
donker is en bovenaan de sfeer geeft 
van de ondergaande zon.  

Om die lapjes te kunnen haken of
breien hebben we veel garen nodig. 
Onze vraag is: zijn er mensen die nog 
katoenen garen thuis hebben 
liggen dat we kunnen gebruiken  
voor naalden 4, en die dat ter 
beschikking willen stellen van de 
handwerkclub?   

U kunt contact opnemen met 
Corry Coolegem tel: 040-253 15 53. 
Wij zijn er heel blij mee. 
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