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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
a.castelijns3@chello.nl

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

Activiteiten Leo Loijen 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

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 

 
Beste leden, 
 
Als ik dit voorwoord schrijf is het 30 juni en hebben we 4 maanden 
Corona ellende achter de rug. Wat mij betreft betrof het een 
contactarme periode. Letterlijk. Vanaf morgen zijn er weer nieuwe 
versoepelingen. We mogen weer wat meer en we kunnen weer wat 
meer. Het heeft er de schijn van, dat weer bijna alles mag. 
 
Ook in het activiteiten programma van onze KBO ziet u dat terug. 
Maar pas op: het virus is nog te midden van ons; in verschillende delen 
van de wereld zijn nog grote Coronahaarden en de voorspelling van 
veel virologen en andere deskundigen is dat er in Nederland zeer 
waarschijnlijk een nieuwe virusuitbraak gaat plaatsvinden en krijgen 
we wellicht weer een periode van uitkijken, oppassen en thuisblijven.  
Eenzaamheid ligt op de loer.  
 
Gelukkig is er dan onze KBO. Onze KBO zal er alles aan doen om met 
veel leden contact te krijgen. We gaan bellen, kaartjes versturen, 
zieken een attentie bezorgen en aan 80- en 90 jarigen een presentie 
aanbieden etc. 
 
Het is aannemelijk dat onze maatschappij er na Corona niet hetzelfde 
zal uit zien. Als u de praatprogramma’s op TV volgt heeft u dat al wel 
gemerkt. Met name in de zorg en inrichting daarvan zullen we dat gaan 
merken en ik denk zeker wij “ouderen”. De KBO gaat dat volgen en u 
daarover informeren. En houdt u aan de richtlijnen van de overheid. 
 
Kees van der Aa, 
Voorzitter werkgroep Ledencontact  
KBO Zeelst 
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ACTIVITEITEN 

 
 Activiteiten planning – onder voorbehoud 
  

 I.v.m. de coronamaatregelen hebben we onze activiteiten 
tot en met september (voorlopig) geannuleerd. 
 

Hieronder de voorlopige planning, de data zijn onder voorbehoud. 
 

Datum Activiteit 
     oktober Algemene Ledenvergadering 
     oktober Boswandeling 
     oktober Verkeers-opfrisdag 
     november Wandeling Zeelst + bezoek sponsors 
     november Bijeenkomst Nieuwe Leden 
     december Kerstreis                              (KBO Kring Veldhoven) 
17 december Kerstviering 

 
Schoolvakanties: 
Zomervakantie  11 juli t/m 23 augustus 
Herfstvakantie:  17 t/m 25 oktober 
Kerstvakantie:  19 december t/m 3 januari 
 
================================================= 

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 (okt/nov) graag inleveren 

vóór 11 september 2020. 

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

Dag  Activiteit Locatie     Tijd 

Maandag Koersbal   ‘t Patronaat  Voorlopig niet  

Dinsdag Handwerken ‘t Patronaat 14.00 - 16.00 

Woensdag 
Donderdag 

Jeu de boules achter Huize Sele 10.00 - 12.00 

Vrijdag Wandelen Vertrek startplaats 
Zie mail wandelgroep 

09.30 uur 

Vrijdag Gezellig samenzijn ‘t Patronaat Voorlopig niet 

Vrijdag  Fietsen * 
(half april – half okt.) 

Vertrek Kerk Zeelst  Voorlopig niet 

 
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.  

http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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Handwerken in Coronatijd. 
 
Sinds 1 juni zijn we weer begonnen met 
handwerken in ‘t Patronaat. Het was even 
zoeken wat de beste opstelling was om de 

groep, met inachtneming van de 1 ½ m afstand, bijeen te laten komen. 
De eerste opstelling beviel eigenlijk niet zo goed maar na wat schuiven 
zijn we tot een definitieve opstelling gekomen waarbij we elkaar 
konden aankijken. De leiding van ‘t Patronaat heeft prima meegedacht.  
 
Maar nu de regels wat losser geworden zijn gaat de grote zaal weer 
gebruikt worden door een groep die veel ruimte nodig heeft. Wij zullen 
daarom verhuizen naar de tweede grote zaal. Met wat passen en 
meten kan onze club erin. Helaas moeten dan nieuwe leden op een 
wachtlijst geplaatst worden. De sfeer is gelukkig als vanouds. Er wordt 
veel gelachen, herinneringen opgehaald en…gehandwerkt. 
 
Maar nu breekt de vakantie aan. Normaal zijn we elk jaar welkom bij 
huize Sele. Maar i.v.m. de afstand die gehouden moet worden is het dit 
jaar niet mogelijk. Er zou geen plaats meer over zijn voor de bewoners, 
als ook de rolstolwandelaars terugkomen van hun tocht. Dat kan 
natuurlijk niet! Een alternatief hebben we gevonden in de 
Willibrordzaal van de kerk. Door de opstelling van de tafels kunnen we 
daar rekening houden met de gevraagde afstand. Daar zullen we vanaf 
14 juli gebruik van maken en na de vakantie op 25 augustus verhuizen 
we weer terug naar ‘t Patronaat. 
 
Ons gezamenlijk project (een “boom” maken van gebreide lapjes in de 
kleuren van de regenboog) is in de ijskast gezet. Er moet te veel fysiek 
contact zijn bij het samenstellen en dat kan nu niet. Toch gaan we door 
met het breien van lapjes want er zijn er heel wat nodig. Ieder houdt 
zijn eigen lapjes thuis bij zich tot de tijd dat er weer meer mogelijk is. 
Wij houden de moed erin!!!  
 
Fijne zomer allemaal!!! Corry Coolegem  
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Wandelen in Coronatijd 
 

Coördinator: Ad Schoofs, tel: 06-11 58 22 90 
E-mailadres: wandelenkbozeelst@gmail.com 
 

Elke vrijdagmorgen gingen wij steevast met een groep van 
25/30 personen, wandelen in de omgeving met een diversiteit aan 
mooie wandelingen. Met een volle auto op pad, een minuut of 20 en 
dan genieten van de natuur en de onderlinge gezelligheid. En 
halverwege natuurlijk de koffie break waarbij regelmatig enorm 
gelachen werd. Kortom een heel gezellige en gezonde activiteit. 
 
En toen kwam Corona. 
Een paar maanden geen wandelingen en wij zagen elkaar maar 
mondjesmaat op 1 ½ meter bij de supermarkt. Een heel ongezellige 
tijd. Maar er kwam gelukkig versoepeling, ook bij onze wandel-
activiteiten. Iedereen had behoefte om weer te wandelen maar ook 
oog houden voor de verantwoordelijkheden in deze tijd. 
 
Op initiatief van Ad Schoofs en Henk Looijmans, bijgestaan door Wim 
Bazelmans, Matthie Feller en Tinus Vogels, kwam het voorstel om in 
kleinere groepen van 6/7 te gaan wandelen en dan vanaf de kerk in 
Zeelst.  
Ook wordt er op 
verschillende tijd-
stippen gestart 
zodat je elkaar niet 
in de weg loopt en 
geen grote groepen 
worden gevormd.  
Dan hoeven we niet 
samen in een auto 
en kunnen we de 
onderlinge afstand 

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
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tot elkaar in stand houden.  
Door elke week opnieuw te loten, komen er steeds nieuwe groepen en 
heb je de kans om met iedereen te wandelen.  
Dat bleek een prima initiatief dat snel omarmd werd door de meeste 
deelnemers van de wandelgroep.  
 
Door te wisselen blijft het onderlinge contact toch in stand. En door 
ook nu weer een koffiepauze in te lassen blijft het ook erg gezellig. Door 
de verschillende starttijden heb je ook geen te grote groep mensen op 
het pauze adres. We drinken ook altijd koffie in de buitenlucht. 
Hulde voor de initiatiefnemers, jullie hebben met alle beperkingen er 

heel creatief een mooie oplossing voor gevonden, en dat wordt door 
de groep enorm gewaardeerd. 
 
Dank voor alles! 
 
Een tevreden wandelaar. 
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Jeu de Boules  
 
27 mei 2020, Gelukkig we 
mogen weer. Maar dan moet 
er eerst nog wel wat 
gebeuren. Dus aan de slag, 5 
kruiwagens met afval 
opgeruimd, het onkruid tussen 
de tegels verwijderd en toen 
zagen we dat de banen door 
de droogte toch wel erg hard 
geworden waren.  Jos heeft de banen gekuist en is er 
 helemaal klaar voor  
Dus op dinsdag 2 juni liep om 07.00 uur de wekker af, ja je leest het 
goed om 07.00 uur. Maar goed je moet er wat voor over hebben. Om 
07.30 uur op de baan om te sproeien, met veel dank aan Wil Snelders.  

Woensdag 2 juni om 09.00 uur 
aanwezig om de banen verder in 
orde te maken. Om 09.45 uur 
kwamen de eerste met een brede 
glimlach de hoek om. Ja daar doe je 
het tenslotte allemaal voor, voor die 
glimlach van een ander.  
 
Louis Eliëns, 92 jaar oud maar nog steeds 
een fervent jeu de bouler! 

 
Zelfs de jarige voorzitter was aanwezig om te trakteren. Dus hebben 
we haar, tegen de regels in foei, toegezongen nou ja zingen en na een 
driewerf hoera werd er gespeeld, De regels van het RIVM in acht 
nemend. Op donderdag hetzelfde beeld, blije gezichten en evenals op 
woensdag een dank je wel en ze liggen er weer mooi bij. Met een: "Tot 
de volgende keer" ging iedereen twee uurtjes later tevreden weer naar 
huis. Zij blij wij blij.  
          Jos & Harry 
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En ook deze 
dames zijn 
graag van de 
partij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koffie op 1 ½ 
meter, in huize 
Sele, maar weer 
met 
Bokkenpootjes 
van Koos Wolters. 

 
Echtpaar Verhees, al 65 jaar getrouwd. 
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WIST U DAT….? 

 
Samenstelling Bestuur 
De Algemene Ledenvergadering werd op 19 maart vanwege corona 
uitgesteld tot het najaar. In deze vergadering zouden Kees van der Aa 
en Jos van Delft terugtreden als bestuurslid. Beide heren hebben 
ervoor gekozen om vooruitlopend op de ALV in het najaar, per juni 
2020 terug te treden. Heel fijn dat ze beiden nog allerlei activiteiten 
blijven ondersteunen. Tijdens de ALV in het najaar zal uitgebreid 
afscheid worden genomen want ze hebben ieder op hun eigen wijze 
“goei werk” verricht voor onze vereniging.  
 
Herdenking 17 september 
Op 17 september herdenken we het 
bombardement op 17 september 1944 
waarbij 19 onschuldige slachtoffers vielen. 
Vanwege het corona-virus zullen de 
herdenking bij de Bliksemschicht op het 
Meiveld en bij het grafmonument op het 
Zeelster kerkhof op een sobere wijze, 
zonder publiek, plaats vinden.  
 
Tips voor thuis 
Leuke tips voor thuis staan vermeld onder Nieuw(s) op onze website: 
www.kbo-zeelst.nl. Hou de website in de gaten, want we vullen 
regelmatig nieuws aan. 
 
 
 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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< Gespot bij de moestuin van Huize 
Sele, foto Harry Bakkers. 
 
 

 
 

 
 
 
Tijdens een stadswandeling in 
Dordrecht vond Harry Bakkers deze 
“spreuk van de dag” > 
 
 
 
 
Bedevaart afgelast 
De jaarlijkse bedevaart van Veldhoven naar het Belgische Werbeek, die 
staat gepland voor augustus aanstaande, is vanwege de corona-
maatregelen afgelast. 
 
Uitslag puzzels 
De uitkomsten van de puzzels in de vorige Rustverstoorder waren 
‘pioenrozen’ en ‘zomerzonnewende’. Uit de goede inzendingen is P. 
Huijbregts als winnaar geloot, hij krijgt een prijsje thuisbezorgd. 
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In gesprek over levensvragen 
Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug op 
uw leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die u heeft gemaakt. 
In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere levensvragen 
aandienen, bijvoorbeeld doordat u niet op een voor u passende manier 
afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde. Dan kan het fijn zijn om 
daar met iemand over te praten. Speciaal daarvoor is het project Ons 
Gesprek opgezet. 
 
Hoe werkt het? 
Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neemt u dan 
via KBO-Brabant contact op met beleidsmedewerker Eva Geelen (per 
email: egeelen@kbo-brabant.nl of telefoon: 073-644 40 66).  
U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u bezighouden, 
waarna Eva u in contact brengt met één van onze, speciaal daarvoor 
opgeleide, vrijwilligers.  

• Tijdens corona alleen telefonisch 
• 6 à 8 gesprekken met onze vrijwilliger 
• Voor leden en niet-leden 
• Gratis 

Wat het u oplevert? 
Allereerst is het helend om u te uiten, helend om te ervaren dat er 
(zonder oordeel) naar uw verhaal geluisterd wordt. De gesprekken met 
de vrijwilliger leveren u verder op dat u: 

• Nieuwe inzichten krijgt 
• Voor een andere benadering kiest 
• Tot een oplossing komt 
• Leert een situatie te accepteren 

Meer informatie? 
Zie webpagina: www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/ 
U kunt ook contact opnemen met Kees van der Aa, tel. 040-253 90 56 
of Mieke van Lisdonk, tel. 040-253 96 63. 
  

mailto:egeelen@kbo-brabant.nl
http://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

 
Ontmoetingsmiddag 
 
12 juni 2020, een middag speciaal voor de leden, die normaal 
gesproken deelnemen aan koersbal, spelletjes of fietsen, maar nu als 
gevolg van de coronamaatregelen elkaar al lange tijd niet meer hadden 
gezien. Georganiseerd door Anny Castelijns, Mieke van Lisdonk en Leo 
Loijen om deze leden de kans te bieden elkaar weer eens te ontmoeten 
en om bij te kunnen praten. 
 
Er kwamen 27 leden, dit was ook het maximum toegestane aantal voor 
de grote zaal in ‘t Patronaat, die was ingericht met 7 blokken van vier 
tafels met 4 stoelen met overal een tussenruimte van 1 ½ meter. De 
sfeer op deze ontmoetingsmiddag was goed, maar door de verplichte 
1 ½ meter afstand bleek het toch wat lastig om echt gezellig met elkaar 
te kunnen kletsen. Gelukkig had Mieke een quiz bedacht om samen te 
spelen en Lies van Asperdt droeg een prachtig eigen geschreven 
gedicht voor (zie volgende pagina).  
 
Er werd een korte enquête gehouden om te horen welke activiteiten 
de leden op een eventuele volgende ontmoetingsmiddag zouden 
willen doen. Uit deze enquête bleek dat de ontmoetingsmiddag zeker 
voor herhaling vatbaar is, met een frequentie van 1x per maand. 
Daarnaast gaf men aan de voorkeur te hebben voor kienen, muziek en 
oude foto’s bekijken/bespreken.  
 
Genoeg input dus voor de organisatie om hiermee aan de slag te gaan! 

 
Leo Loijen 
Werkgroep Educatie & Cultuur 
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Gedicht: Het CORONAVIRUS 
 

Als een onzichtbare vijand  
Sluipt een virus door het land 

het heeft ons leven aangedaan 
en is niet van plan om weg te gaan. 

 
In de dorpen en de steden 

zijn veel mensen overleden. 
Aan ons zijn beperkingen opgelegd 

Alle evenementen zijn afgezegd 
 

In tehuizen komt geen bezoek 
Voor samenkomsten valt het doek 

Geen terrasjes en uit eten 
Dat kun je voorlopig wel vergeten 

 
Geen geknuffel of een kus 

Niet met de trein of met de bus 
Hoe breng je dan de dagen door? 
Als je van niets of niemand hoort? 

 
Pak eens foto’s van een feest 

Toen het zo gezellig was geweest 
Een album, boek, een reisverslag 
Een herinnering- een “uitjesdag” 

 

 Lies van Asperdtaan de 
hand 
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Als je alleen bent…maak gewoon 
een praatje door de telefoon.  
Een contact dan met je buren, 

Een kaartje dat je op kunt sturen 
 

En is dat geen van alle iets,  
Loop een rondje of pak de fiets 

En als je dan gaat lopen 
Kun je voor jezelf een bloemetje kopen 

 
Praat onderweg met een ander mens 
Denk daarbij wel aan de afstandgrens 

Zo zit je niet alleen maar thuis 
Te turen naar de buis 

 
Nu het langzaam wat beter gaat 
En het drukker wordt op straat 
Hopen we dat we op termijn 

Weer meer samen kunnen zijn 
over e schaduw 
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LEDEN NIEUWS 

 
In memoriam 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
onderstaande KBO-leden. Het bestuur en de leden 
van KBO-Zeelst wensen de familie veel sterkte.  
• Marij van Zoggel-van der Loo, overleden op 29 mei 
• Beb van Lieshout- v.d. Wetering, overleden op 2 juni 
• Ger Verhagen-Geevers, overleden op 2 juli 
• Henk van Sonsbeek, overleden op 3 juli 

 
Jubilea en andere mijlpalen 
Twee leden vieren de komende maanden hun 90ste verjaardag:  

• Riet Baarends-Kouwenberg op 9 september 
• Miep Linssen-Snellen op 22 september 
Beiden van harte gefeliciteerd! 
 

De heer en mevrouw Dolman hebben op 23 juni hun gouden bruiloft 
gevierd. Het echtpaar Mesman was op 3 juli 50 jaar getrouwd. 
 
In de vorige Rustverstoorder was een foutje geslopen, Truus Flos-
Thijssen heeft niet haar 99ste, maar 89ste verjaardag gevierd. 
 
Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

• Carla Stumpers 
• Zus van Limpt -vd Borne 
• Ina Jager 
• Erna van Merkel Nuse 
• Anja Lormans van Alem 
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Verjaardagen 
 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
 

 
 
 
 

AUGUSTUS 2020  
  1 aug  Anka vd Vondervoort-Komarowski 
  2 aug  Carel Jansen 
  2 aug  Jeanny Coolen-van Kruijsdijk 
  4 aug  Cor Verwimp 
  5 aug  Marijke Toussaint-Verbeek 
  6 aug  Carla Stumpers 
  7 aug  Maria Egelmeers-Merks 
  7 aug  Ceciel Bakkers-Jacobs 
  8 aug  Frans Clout 
10 aug  Ellen Kapitein-van Beers 
10 aug  Jan Meeuwis 
11 aug  Frans van Stiphout 
12 aug  Ina Jager 
12 aug  Pierre Bijnen 
13 aug  François Dreesen 
15 aug  Riet van den Bosch-Brands 
17 aug  Wim de Greef 
17 aug  Tinus Vogels 
18 aug  Jan Tops 
 

20 aug  Sjaan Sleddens-van Zoggel 
21 aug  Koos Wolters 
21 aug  Theo van Kruijsdijk 
22 aug  Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug  Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug  Antoon Fasen 
24 aug  Hans Sprengers 
25 aug  Marjo Keeris-Kusters 
25 aug  Mien van Delft-Dams 
25 aug  Mies van Veldhoven-Akkermans 
28 aug  Mevr.Bataille 
28 aug  Ben Lamers 
29 aug  Koosje Verhagen-van Erp 
29 aug  Wim Baselmans 
29 aug  Mien Snelders-Bijsterveld 
30 aug  Henk Willems 
30 aug  Thea Verhülsdonk 
31 aug  Maria Bergmans-Coppelmans 
31 aug  Hans Boogers  
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SEPTEMBER 2020  
  2 sept  Joke Schuurman 
  2 sept  Corrie Bakermans-van Dal 
  3 sept  Joop van Hees 
  4 sept  Nel Jonkers-Pieterse 
  5 sept  Mariëtte de Glas 
  6 sept  Cor Vervest 
  7 sept  An Vlaskamp-Cronenburg 
  8 sept  Maria Sloots-Lebbink 
  9 sept  Riet Baarends-Kouwenberg 
12 sept  Piet Coolegem 
12 sept  Toos Dams 
12 sept  Gerrie Berden-Machura 
15 sept  Riet Rijkers-v.d. Berk 
16 sept  Elly van Sonsbeek-Krah 
16 sept  Hans Hermans  
17 sept  Albert Fisser 
18 sept  Cor van Rooij 
18 sept  Riky van Uitregt- Meeuwsen 
18 sept  Willy van de Wiel-van den Heuvel 
 

19 sept  Lena van Boekel-van de Berk 
20 sept  Ad Jansen 
21 sept  Piet Kemp 
21 sept  Joke van Hest-van Gompel 
22 sept  Miep Linssen-Snellen 
22 sept  Sisca  Lapré-van Gestel 
22 sept  Leo van Bijsterveld 
23 sept  Corry Mehagnoul-vd Vleuten 
24 sept  Wil van de Voort-Pardoel 
25 sept  Adje Pinxteren 
25 sept  Dimitris Fakoubis 
26 sept  Joke van Tuijl-Boeyen 
26 sept  Els Draisma-Hurks 
26 sept  Riekie Hendriks-Freriks 
28 sept  Anneke van der Aa-van Riel 
28 sept  Marij Pijnenburg-vd Heijden 
29 sept  Noud van Beek 
29 sept  Ton Kleiweg 
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Website KBO Zeelst: www.kbo-zeelst.nl 

 
De website van Belangenvermenging van Senioren Zeelst heeft 
meerdere tabbladen. Het misschien wel belangrijkste tabblad heeft 
de naam “ Onze Vereniging” Zie afbeelding. 
 

 
 
Op dit tabblad is voor zowel leden als niet leden veel belangrijke 
informatie te vinden. Zoals telefoonnummers en emailadressen van 
bestuursleden en commissieleden. 
Zoek je iets speciaals gericht op ouderen dan vind je dit misschien bij 
één van de vele “links” onder het submenu “Belangrijke 
websites/Documenten”. Bijvoorbeeld hoe zit het dit jaar met de AOW 
en wat zijn de betaaldagen. 
Ook waar je als lid van de KBO korting kunt krijgen bij de ondernemers 
uit de omgeving staan vermeld. 
Zeker de moeite waard is het om de “dienstverlening” te bekijken die 
KBO Zeelst biedt aan haar leden. Zoals ziekenbezoek, cliënt 
ondersteuning, vervoersdienst en dergelijke. 
Hopelijk geeft dit gedeelte van de website u de informatie die u zoekt.  
Voor vragen, opmerkingen of tips over en voor de website kunt u 
contact opnemen via email met Wim van Loon, 
webmasterkbozeelst@gmail.com. 

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.  

 
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 6 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:…………………………………………………. 

 
 



36 
 
 

 



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

• 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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