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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
voorzitter@kbo-zeelst.nl

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

Penningmeester Hans van Hak 040-253 78 43
penningmeester@kbo-zeelst.nl

Activiteiten Leo Loijen 06-81 19 58 02 
activiteitenkbozeelst@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 

 
 

Voorwoord 
 

Beste leden, 
 
Een hele warme zomer is voorbij maar het coronavirus is nog niet 
verdwenen. We vinden het niet fijn dat we het besluit moesten nemen 
om geen huisbezoeken meer te doen bij verwelkoming van onze 
nieuwe leden en bij de 75-, 80-, 85-, 90- en 95- jarigen. We hopen dat 
u begrijpt dat wij ook liever gezellig op bezoek zouden willen komen 
maar dat kan voorlopig dus niet. 
 
De handwerkers, jeu de boulers en de wandelaars zijn al een tijdje 
actief. Het koersballen en de kaart- en spelletjesmiddagen zijn ook 
weer begonnen Er wordt enthousiast gespeeld en dat alles binnen de 
richtlijnen van het RIVM.  
 
We hadden enkele leuke nieuwe activiteiten willen organiseren maar 
helaas hebben we deze uit moeten stellen. Wel hebben we een 
midgetgolf- en een bloemschik ochtend georganiseerd.  
 
In oktober gaan we meestal met Harry Bakkers en José van Lieshout 
een herfstwandeling maken. Vanwege de corona kan dit geen 
doorgang vinden. Harry en José hebben een virtuele wandeling 
gemaakt die te zien is op onze website www.kbo-zeelst.nl. Bij deze 
hartelijk dank voor het vele werk dat hieraan vastzit.  
 
In de planning staan nog een filmmiddag met oude films op 21 oktober 
en het opstarten van een biljartploegje op de vrijdagmiddag. De 
workshop en de lescyclus tekenen willen we graag promoten want 
hiermee gaan we ons op het culturele pad begeven. 
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De Algemene Ledenvergadering zal op een sobere, zakelijk en 
technische wijze plaatsvinden op 15 oktober a.s. om 14.00 uur in zaal 
Sint-Joris. De uitnodiging treft u op een aparte brief bij deze 
Rustverstoorder aan. We gaan dan afscheid nemen van Kees van der 
Aa en Jos van Delft als bestuursleden. We prijzen ons gelukkig dat Kees 
zijn werkzaamheden als coördinator ledencontact en Jos voor het jeu 
de boules en bezorgen bonbons 80- en 90-jarigen actief blijven. Het 
bestuur stelt in deze vergadering voor om Anny Castelijns-Castelijns als 
secretaris en Leo Loijen als bestuurslid activiteiten te benoemen. 
 
Mits de maatregelen rondom het coronavirus het toelaten zullen we in 
november de 'nieuwe leden' uitnodigen om nader kennis te maken 
met onze vereniging. Eind december hopen we samen 'Kerst' te 
kunnen vieren en daar leest u in de volgende Rustverstoorder meer 
over. 
 
We wensen u een gezonde en 
weerbare herfstperiode toe. 
 
Namens het bestuur, 
 
Mieke van Lisdonk-Jacobs  
Voorzitter KBO Zeelst  
 

Foto: Ad Schoofs 

================================================= 

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 (dec/jan) graag inleveren 

vóór 6 november 2020. 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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NIEUWS: Zorginstelling Oktober en KBO-Zeelst 
slaan handen ineen 
 
 

Zorginstelling Oktober (voorheen RSZK) organiseert al langere tijd 
welzijnsactiviteiten voor de bewoners van Ontmoetingscentrum Sele. 
Daarbij zijn inwoners van Zeelst en dus ook KBO leden welkom, maar 
veel senioren weten dit niet.  
 
We hebben de koppen bij elkaar gestoken en we willen als 
Seniorenvereniging KBO graag veel meer gaan samenwerken en dit 
begint van de grond te komen.  
 
De uitnodigingen voor de eerste gezamenlijke activiteiten voor leden 
van de Seniorenvereniging KBO en bewoners van Ontmoetingscentrum 
Sele treft u aan in deze Rustverstoorder: 
 

✓ Bingo op vrijdagmiddag 
✓ Een zondagse soosmiddag op 11 oktober 
✓ Bloemschikken op 4 november 

 
Lees dus snel verder en vergeet niet om u tijdig in te schrijven want 
i.v.m. de coronamaatregelen zijn de beschikbare plaatsen beperkt. 
 
We hopen u snel te ontmoeten!  
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ACTIVITEITEN 

 Activiteiten planning 

 Hieronder de voorlopige planning, de data zijn onder 
voorbehoud. 

Datum Activiteit 

   8 oktober Inzage financiële en juridische stukken 
Algemene Ledenvergadering in ’t Patronaat 

11 oktober Zondagse Soosmiddag in Ontmoetingscentrum 
Sele 

13 oktober Midgetgolf bij Kabouterdorp, Broekweg 

15 oktober Algemene Ledenvergadering 

21 oktober Films uit de oude doos in zaal Sint Joris 

  4 november Bloemschikken in Ontmoetingscentrum Sele 

  5 november Proefles cursus tekenen / schilderen 

 november Bijeenkomst Nieuwe Leden 

10 december Bijeenkomst Bodes 

 december Kerstreis  (KBO Kring Veldhoven) 

17 december Kerstviering 

In het volgende hoofdstuk ‘uitnodiging komende activiteiten’ treft u 
nadere informatie aan over bovengenoemde activiteiten voor zover op 
dit moment beschikbaar. 

De nieuwe leden en de bodes zullen persoonlijk uitgenodigd worden 
voor de bijeenkomsten die wij voor hen gaan organiseren. 
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Vaste activiteiten 

Dag  Activiteit Locatie  Tijd 

Maandag Koersbal ‘t Patronaat 13.45 – 16.00 

Dinsdag Handwerken ‘t Patronaat 14.00 - 16.00 

Woensdag 
Donderdag 

Jeu de boules achter Ontmoetings- 
centrum Sele 

10.00 - 12.00 

Vrijdag Wandelen Vertrek Kerk Zeelst 09.00 uur 

Vrijdag Gezellig samenzijn ‘t Patronaat 13.30 – 16.00 

Vrijdag Biljarten ‘t Patronaat 14.00-16.00 uur 
Vanaf oktober 

Vrijdag Bingo * Ontmoetingscentrum 
Sele 

14.00 uur 

n.t.b. Fietsen Voorlopig niet 

*in samenwerking met Oktober

Wandelen 

Coördinator: Ad Schoofs, tel: 06-11 58 22 90 

E-mailadres: wandelenkbozeelst@gmail.com

In verband met de corona maatregelen worden er op dit moment korte 
wandeltochten gemaakt in kleinere groepen vanaf de kerk in Zeelst. 
Meer informatie kunt u hierover inwinnen bij de wandelcoördinator. 

Koersbal Bij het koersballen op maandagmiddag is 

weer ruimte voor nieuwe spelers. Het is gezellig en 
spannend. U bent van harte welkom! 

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
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NIEUW: Bingo op vrijdag 
 

Wanneer:  Vrijdagmiddag 
Tijd:  vanaf 14.00 uur 
Waar:  Recreatiezaal van Ontmoetingscentrum 

Sele  
Kosten:  € 2,- per bingo plankje 
Aanmelden:  via inschrijfformulier 

 
Bingo is te vergelijken met kienen en iedereen kan hieraan deelnemen. 
Het bingo spel wordt momenteel door een vrijwilliger van 
zorginstelling Oktober georganiseerd. Als Seniorenvereniging KBO 
Zeelst gaan we samenwerken met Oktober en u wordt als lid van onze 
vereniging van harte uitgenodigd om een keer binnen te lopen en/of 
deel te nemen. 
Goed om te weten! 
Er worden ongeveer 16 rondes gespeeld. Bingoplankjes kosten € 2,00 
per stuk. Er wordt om geldprijsjes gespeeld. De opbrengst van de 
verkoop van de plankjes wordt door het aantal te spelen rondes 
gedeeld. De geldprijsjes variëren dus en zijn afhankelijk van het aantal 
verkochte plankjes. Als u kienen leuk vindt, kom dan een keer proeven 
van de bingo op vrijdagmiddag. U bent van harte welkom. Wel graag 
aanmelden via het inschrijfformulier en dat inleveren in de groene bus 
bij de kerk. 
 

NIEUW: Biljarten op vrijdag 
 

Wanneer:  Vrijdagmiddag 
Tijd:  14.00 – 16.00 uur 
Waar:  ‘t Patronaat  
Eigen Bijdrage: € 5,- per maand 
Aanmelden:  via inschrijfformulier 

 

KBO Zeelst wil begin oktober starten met een biljartclub op 
vrijdagmiddag in ’t Patronaat.  
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Voor het gebruik maken van het biljart betaalt u € 5,- per maand per 
persoon. Maximaal 6 personen kunnen meedoen. 

Beginners of degene die al lang niet meer gebiljart hebben, krijgen de 
mogelijkheid om biljartlessen te volgen. Deze lessen worden gegeven 
door een gekwalificeerd persoon van de Nederlandse Biljartbond. U 
krijgt dan vijf vrijdagen aaneensluitend een uur les. De kosten van de 
lessen zijn 2 euro per persoon per les. In totaal dus € 10,- per persoon 
Hebt u belangstelling dan kunt zich aanmelden met het 
inschrijfformulier in deze Rustverstoorder. Meer informatie kunt u 
krijgen van Leo Loijen, bereikbaar via email: 
activiteitenkbozeelst@hotmail.com   of telefonisch 06-81195802. 

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:activiteitenkbozeelst@hotmail.com
http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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UITNODIGING KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Algemene Ledenvergadering  
 
Datum: Inzage stukken:  donderdag   8 oktober 2020 
 Vergadering:  donderdag 15 oktober 2020 
Plaats : Zaal Sint Joris 
Aanvang: 14.00 uur 
Aanmelden: vóór 1 oktober 
 via email ledenadmkbozeelst@gmail.com of  
 via het stem/aanmeld formulier. 
 
In de bijlage bij deze Rustverstoorder treft u de informatie aan over de 
Algemene Ledenvergadering. De jaarvergadering is deze keer geen 
sociale aangelegenheid maar een noodzaak om aan de regels te 
kunnen voldoen. Het wordt dus een sobere vergadering. Als u naar de 
vergadering wilt komen bent u uiteraard van harte welkom, maar 
meldt u wel vooraf aan.  
 
Het verslag van de 
vorige jaarvergadering 
treft u aan op de 
website. 
Inzage in de financiële 
en juridische stukken 
(incl. het verslag van de 
vorige vergadering) is 
mogelijk op 8 oktober 
van 14.00-15.00 uur in 
het patronaat. Ook 
hiervoor geldt vooraf 
aanmelden.   Foto: Harry Bakkers 

 

mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com
https://www.kbo-zeelst.nl/files/2020/01/Verslag-Jaarvergadering-21-maart-2019.pdf
https://www.kbo-zeelst.nl/files/2020/01/Verslag-Jaarvergadering-21-maart-2019.pdf
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Zondagse Soosmiddag  

 
Datum: zondag 11 oktober 2020  
Plaats: Recreatiezaal van Ontmoetingscentrum Sele 
Aanvang: 14.00 – 16.30 uur 
Entree: gratis, de consumpties (koffie, thee, pilske,  
 wijn) zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden: vóór 4 oktober via inschrijfformulier 
 
Zoals aangegeven, gaan de Seniorenvereniging KBO en Oktober 
samenwerken. Samen hebben we gekeken naar de activiteiten en we 
zijn op het idee gekomen om een Zondagse Soosmiddag voor de 
senioren van de KBO en Sele te organiseren met als doel ontmoeting, 
ontspanning en gezelligheid. Want mede door de Coronacrisis, zijn er 
op dit moment senioren die de zondagmiddag als onprettig ervaren, 
even niks om handen hebben of geen bezoek krijgen. 
 
Ontmoetingscentrum Zeelst, zet daarom de deuren open om samen 
met de senioren van Zeelst een gezellige middag in ongedwongen sfeer 
te ervaren. Op deze zondagmiddag kunt u, gezellig met elkaar kletsen, 
een potje Rummikub spelen, biljarten, sjoelen, Keezen of kaarten. 
Maar wilt u liever op een andere manier bezig zijn zoals breien, haken, 
kaarten maken of welke creativiteit dan ook, dat kan ook, maar dan 
moet u wel eigen materiaal meenemen. 
 
Graag aanmelden voor zondag 4 oktober (zie inschrijfformulier) en 
inleveren in de groene brievenbus bij de kerk of op dinsdag en vrijdag 
bij het Servicepunt van Sele van 10.30 tot 12.30 uur. Er kunnen 
maximaal 30 mensen deelnemen. 

 

Leo Loijen    Caroline Flipse 
Werkgroep Educatie & Cultuur  Oktober 
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Midgetgolf  
 
Datum: dinsdag 13 oktober 2020  
Plaats: Kabouterdorp aan de Broekweg 
Aanvang: 10.00 uur 
Eigen bijdrage: € 2,50 inclusief koffie of thee  

 contant te voldoen bij  
 binnenkomst. 

Aanmelden:  inschrijfformulier in deze 
  Rustverstoorder 
 
Een 8-tal seniorenleden hebben op dinsdagochtend 8 september 
golfsticks en balletjes ontsmet om op anderhalve meter RIVM-afstand 
van elkaar de balletjes te slaan.  
 
Het is een gezellige ochtend geworden met de nodige uitroepen van 
succes, stress en 'alweer uitgeslagen'. Kortom deze midgetgolfactiviteit 
is voor herhaling vatbaar. Daarom is het plan gemaakt om maandelijks 
samen te gaan spelen. 
 
Op dinsdag 13 oktober om 10 uur kunt u ook mee midgetgolfen op de 
mooie 18-holes baan bij speeltuin Kabouterdorp aan de Broekweg. 
Natuurlijk wel aanmelden via de website of door het inschrijfformulier 
in te vullen.  
 

Cees van Hout  
Email: ceesvhout@gmail.com tel: 0612645502  

   Werkgroep Educatie & Cultuur  

  

mailto:vhout@gmail.com
tel:0612645502
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Films uit de oude doos 
 

Datum: woensdag 21 oktober 2020  
Plaats: Zaal van Café Sint Joris, Heuvel 7 
Aanvang: 14.00 uur 
Eigen bijdrage: € 5,-  contant en gepast te voldoen bij  
 binnenkomst. 
Aanmelden: via inschrijfformulier in deze Rustverstoorder 
 

KBO-Zeelst heeft het plan om bij 
voldoende belangstelling film-
middagen te organiseren met films van 
vroeger. Voor de eerste filmmiddag 
hebben wij gekozen voor de film 
Fanfare uit 1958. Fanfare is een 
Nederlandse komische speelfilm 
geregisseerd door Bert Haanstra. De 
film werd opgenomen in het dorp 
Giethoorn en behoort tot de mijlpalen 
uit de Nederlandse filmgeschiedenis.  
 
Deze mooie nostalgische film wordt gedraaid op woensdag 21 oktober 
in de prachtig gerenoveerde zaal van Café Sint Joris op een groot 
beeldscherm. Aanvang 14:00 uur. Voor aanvang film is er tijd voor een 
kop koffie, thee of een andere versnapering. Tijdens de film (speelduur 
93 minuten) wordt een pauze ingelast. Koffie en thee of andere 
drankjes zijn voor eigen rekening.   
 
Het maximaal aantal deelnemers voor deze filmvoorstelling is 20 
personen. Wordt deze middag een succes, dan volgen er nog meer 
filmmiddagen. Ook hiervoor geldt: inschrijven! 

 
Ruud Kremers 
Email: Ruud.Kremers@onsbrabantnet.nl  tel: 06-52 45 85 45  

   Werkgroep Educatie & Cultuur 

mailto:Ruud.Kremers@onsbrabantnet.nl
tel:0652458545
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Bloemschikken 
 

Datum: Woensdag 4 november 2020  
Plaats: Recreatiezaal van Ontmoetingscentrum Sele 
Aanvang: 14.00 uur 
Eigen bijdrage: € 5,- inclusief koffie of thee  

 contant te voldoen bij binnenkomst. 
Aanmelden: vóór 25 oktober, via inschrijfformulier 
 

Op 22 september werd proefgedraaid met bloemschikken in het zaaltje 
van Kabouterdorp. De resultaten staan nu te schitteren op de tafels van 
de deelnemers. U kunt de foto’s van deze middag zien op onze website.  
 
Gezien de belangstelling gaan we op 4 november om 14.00 uur weer 
bloemschikken. Deze keer in samenwerking met zorginstelling 
Oktober.  
Onder leiding van Bart van Gerwen en zijn assistentes zullen we in de 
recreatiezaal van Ontmoetingscentrum Sele de bloemetjes niet buiten 
maar binnen in (zelf meegebrachte) vaasjes en potjes zetten. Naast het 
bloempotje (niet van glas) wordt aan u gevraagd om een mesje of 
schaartje mee te brengen. Ook (herfst) groen uit uw tuin of klein 
sierfruit is van harte welkom.  
Eigen bijdrage € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee te voldoen bij 
binnenkomst. In verband met corona is het maximale aantal 
deelnemers 20. Als meer mensen zich aanmelden dan zullen die op een 
wachtlijst worden geplaatst. 
Aanmelden voor zondag 25 oktober (zie inschrijfformulier). De 
aanmelding kunt u in de groene bus bij de kerk deponeren of bij het 
Servicepunt in Ontmoetingscentrum Sele op dinsdag en vrijdagochtend 
van 10.30 tot 12.30 uur. 
 

 
Mieke van Lisdonk 
Werkgroep Educatie & Cultuur 
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Cursus Tekenen/Schilderen 

Datum: Donderdag 5 november 2020 (gratis proefles) 
Plaats: Kabouterdorp aan de Broekweg 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Eigen bijdrage: Proefles is gratis, daarna € 30,- voor 6 lessen  

inclusief basismaterialen (papier/potlood e.d.) 
Aanmelden: inschrijfformulier in deze Rustverstoorder 

De cursus wordt gegeven door beeldende kunstenaar Ad Dams. (Voor 
meer informatie over Ad, zie website: ad-dams.jouwweb.nl). De cursus 
bestaat uit een proefles om kennis te maken en te horen wat uw 
interesses zijn op gebied van tekenen en schilderen. Deze les is gratis.  

Daarna volgt een serie van zes lessen met de bedoeling om u meer 
vaardigheden bij te brengen in tekenen of schilderen. U krijgt tijdens 
deze workshop een kopje koffie of thee aangeboden. 
De kosten voor de cursus, bedragen € 30 voor de zes lessen. De 
basismaterialen zoals papier, krijt, houtskool en potloden zijn daarbij 
inbegrepen. Verf zoals aquarelverf, olieverf en acrylverf e.d. dient u zelf 
mee te brengen  

De datums waarop de lessen gegeven worden zijn: 
5 nov (proefles) 12 nov - 19 nov – 26 nov – 3 dec – 10 dec – 16 dec. Let 
wel alle lessen worden gegeven op donderdagmiddag behalve 16 dec, 
deze les is op woensdagmiddag. 

U kunt zich inschrijven voor de gratis proefles via de website of het 
inschrijfformulier in deze Rustverstoorder. Als u deel wilt nemen aan 
de hele cursus, kunt u dit na de proefles kenbaar maken en dan 
daarvoor de machtiging tekenen voor de automatische incasso. 

Leo Loijen 
Werkgroep Educatie & Cultuur 
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WIST U DAT….? 

 

Vrijwilligers gevraagd! 
We zijn op zoek naar vrijwilligers om te assisteren bij de bingo op 
vrijdagmiddag van 14.00 uur tot rond 16.00 uur in 
Ontmoetingscentrum Sele. 
Als vrijwilliger gaat u de Oktober-vrijwilliger helpen bij het controleren 
van de bingoplankjes en het serveren van de koffie en thee. Uw hulp is 
hard nodig om het spelen van bingo mogelijk te maken. U kunt nadere 
informatie krijgen en zich opgeven bij Leo Loijen of Mieke van Lisdonk. 
 
Rabo Clubsupport 
Om wat extra financiële armslag te krijgen gaan we wederom bij de 
Rabo Clubsupport 2020 een bijdrage aanvragen om de extra uitgaven 
i.v.m. de coronamaatregelen en vernieuwende activiteiten mogelijk te 
maken.  
Leden van de Rabobank kunnen in het najaar gratis hun stem 
uitbrengen en voor de KBO stemmen. Op basis van het aantal stemmen 
bepaalt de Rabobank de financiële bijdrage, dus hoe meer stemmen 
hoe hoger deze bijdrage. Vorig jaar hebben we € 1275,29 ontvangen 
via deze clubactie.  
Als u een rekening heeft bij de Rabobank kunt u gratis lid worden. Wij 
hopen dat u ons financieel een extra steuntje in de rug wilt geven door 
lid te worden van de Rabobank. Van 5 tot 24 oktober kunt u dan op ons 
te stemmen. Wij willen u graag helpen bij het aanvragen van het 
lidmaatschap. 
 
Kuieren en Kêke 
In plaats van de wandeling door het landschap hebben Harry Bakkers 

en José van Lieshout een film gemaakt van een wandeling. U kunt hem 

bekijken op onze website: www.kbo-zeelst.nl. Hij is prachtig geworden, 

het is de moeite waard hem te bekijken!!! 

https://youtu.be/t0q0xMqyppQ
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Oplichters……Trap er niet in! 
Oplichters versturen op dit moment 
valse berichten via e-mail, sms en 
WhatsApp. Ook komen er nep-
telefoontjes voor met het verzoek om 
je geld veilig te stellen, omdat er 
verdachte activiteiten op je rekening 
plaatsvinden. Trap hier niet in! 

In de valse e-mails en sms'jes staat dat je betaalpas binnenkort 
verloopt. Via de link in het bericht kun je een vervangende pas 
aanvragen. Als je op de link klikt, kom je op een nep-site terecht waar 
je je persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je IBAN of contactgegevens) 
moet invoeren om een nieuwe betaalpas aan te vragen óf je code moet 
afgeven om je toestel te registreren. Wees alert! Geef nóóit je codes af 
en stuur ook nóóit je betaalpas op. Vertrouw je het niet? Neem dan 
contact op met uw bank. 

Je kunt ook valse WhatsApp-berichten ontvangen van oplichters. Vaak 
doen deze criminelen zich voor als een bekende van het slachtoffer. 
Bijvoorbeeld een zoon of dochter, die een nieuw telefoonnummer zegt 
te hebben. Via WhatsApp wordt vervolgens gevraagd of de ouders naar 
dit nummer een openstaande factuur kunnen voldoen. Heb je twijfels? 
Bel dan eerst het oude telefoonnummer dat bij jou bekend is. 

Er worden ook klanten gebeld door criminelen die zich voordoen als 
medewerkers van een bank. Met een slimme truc kunnen zij hun 
telefoonnummer er anders uit laten zien, zodat het lijkt alsof het een 
nummer van de bank is. Tijdens het telefoongesprek ontvangt de klant 
een sms van de oplichter waarin staat dat deze nu geholpen wordt 
door medewerker X van de bank. Dit om de geloofwaardigheid te 
verhogen. 

De crimineel heeft de contactgegevens van de klant eerder, via 
bijvoorbeeld een phishingmail, WhatsApp of Marktplaats, verkregen. 
Dat kan nadat de klant een bericht heeft gehad om zijn of haar 
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contactgegevens te controleren. Tijdens het telefoongesprek vraagt de 
oplichter of de klant geld kan overboeken naar bijvoorbeeld een Kluis-
rekening, omdat er zogenaamd verdachte activiteiten op de rekening 
zouden plaatsvinden. De crimineel biedt hierbij zijn hulp aan. Deze 
vorm van fraude komt helaas steeds vaker voor.  
 

Geef nooit je registratie-, inlog- of pincode af en doe telefonisch op 
verzoek ook geen overboekingen. Vertrouw je het niet? Hang dan op. 
 

Definitief energielabel aanvragen 
Voor alle bestaande woningen in Nederland is door de rijksoverheid 
een voorlopig energielabel vastgesteld.  
Huiseigenaren kunnen het voorlopige energielabel raadplegen via de 
website: energielabelvoorwoningen.nl. Inloggen doe je met de DigiD 
app. Een huiseigenaar heeft een definitief vastgesteld energielabel 
nodig bij verkoop van zijn woning. Vanaf 1 januari 2021 moet dat 
gebeuren door een onafhankelijk energieadviseur die daarvoor bij je 
aan huis komt. Hij zal voor de beoordeling 1 a 2 uur nodig hebben en 
daarvoor een redelijk tarief moeten rekenen, denk daarbij aan een 
paar honderd euro. 
Tot 1 januari 2021 heeft u de mogelijkheid het voorlopig energielabel 
om te zetten in een definitief energielabel (wat 10 jaar geldig blijft) 
door met uw DigiD in te loggen op de genoemde website, de gestelde 
vragen te beantwoorden, bewijsstukken bij te voegen, dit digitaal op 
te sturen naar een adviseur uit de getoonde bijlage. Deze adviseur kan 
een energieadviseur, een makelaar of een bouwtechnisch specialist 
zijn. Deze komt niet bij u langs, maar controleert de gegevens op 
afstand. Als de deskundige uw gegevens heeft goedgekeurd, dan 
ontvangt u het definitieve energielabel per e-mail van de Rijksoverheid. 
Na goedkeuring van uw gegevens vindt de registratie van het 
definitieve label automatisch plaats. De kosten zullen zo’n 2 tot 5 euro 
bedragen, afhankelijk van uw keuze. Bijvoorbeeld: de senioren 
makelaar vraagt € 2,- en je hebt het label, als alles goed is ingevuld, en 
de juiste bijlage zijn meegestuurd, na 10 minuten in huis. Hulp nodig? 
KBO Bestuurslid Henry van Houten helpt u graag (tel. 06-28 37 89 63). 
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LEDEN NIEUWS 

 

In memoriam 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
onderstaande KBO leden: 
 - Annie Daniëls Vervest  
 - Koos Wolters.  
Het bestuur en de leden van KBO-Zeelst wensen de familie veel sterkte.  

 

Jubilea  
 
Mevrouw Annie Peters-Aarts viert op 5 november haar 90ste 
verjaardag. Van harte gefeliciteerd! 
 

Nieuwe leden 
 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

• Diana Verhoeven 

• Henk Coolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto: Ad Schoofs 
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Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

OKTOBER 2020 

  1 okt  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 
  1 okt  Zus Kluijtmans van Hees 
  2 okt  Gerrie van Zoggel-Arends 
  2 okt  Ria Huijbregts-van Dal 
  2 okt  Anneke Nieuwenhuizen 
  3 okt  Willie Grieten 
  3 okt  Wim van Loon 
  5 okt  Josine Moonenc 
  5 okt  Harry van den Broek 
  5 okt  Matthie Feller 
  6 okt  Mien Jansen-Senders 
  6 okt  Joan Scho-Greenfield 
  6 okt  Greet van Kruijsdijk-van Zoggel 
  6 okt  Marianne van Barschot-Ligtvoet 
  8 okt  Willemien Moolenaar 
  8 okt  Karel Kuijpers 
  9 okt  Jannie Wouters-Boogers 
  9 okt  Diny Feller-Jansen 
10 okt  Roger Minczeles 
11 okt  Henry van Houten 

12 okt  Lijda de Kok 
12 okt  Jos Verberne 
14 okt  Tineke Herder 
15 okt  Jan van Uitregt 
15 okt  Cor van der Mierden 
16 okt  Toos Klomp-Antonis 
18 okt  José van Lieshout-Jacobs 
21 okt  Wim de Greef 
21 okt  Gerda Wijffelaars-Raymakers 
21 okt  Toon Rooijakkers 
22 okt  Jeanne Kerkhofs-v. Himbergen 
23 okt  Riek Driessen-Klaus 
24 okt  Koos Bienefelt 
25 okt  Nel van Asperen de Haan 
27 okt  Lucie v.d. Heuvel 
28 okt  Annie Clout 
28 okt  Annie van Hoek 
29 okt  Coby Rombouts 
31 okt Hans van den Heuvel 
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NOVEMBER 2020  

  1 nov. Gerard Mesman 
  2 nov. Mieke vd Broek-vd Bosch 
  3 nov. Wil Verwimp 
  4 nov. Mia van Eerd-van Zoggel 
  5 nov. Annie Peters-Aarts 
  5 nov. Riky Tils-Kolvenbach 
  5 nov. Diny van Moorsel 
  6 nov. Bertha Waterschoot 
  8 nov. Jo van de Schans-Senders 
  8 nov. Toos Kuijpers-Lamers 
10 nov. Wil Snelders 
12 nov. Nel Lijten-Sanders 
12 nov. Henk Coolen 
14 nov. Jan Schoo 
14 nov. Koos van den Heuvel 
17 nov. Corrie de Vaan 
17 nov. Franka van der Doelen 
17 nov. Hans van Hak 
19 nov. Mia Sanders-Scheepers 
19 nov. Walther Soetens 
19 nov. Karel Bosch 
20 nov. Wim Hermans 
20 nov. Maria Schoofs-Dekkers 
21 nov. Erica Vissenberg-van Hoof 
   

21 nov. Dick van Essen 
21 nov. Jos van Gent 
21 nov. Nico van Rhee 
22 nov. Corrie van Poppel-Merkelbach 
22 nov. Clemens Stolwijk 
23 nov. Dolores Perez-Puertas 
23 nov. Helmy van de Sandt 
24 nov. Thea Coppelmans-van Leeuwen 
24 nov. Riky Hoskens-Raaymakers 
24 nov. Loes Wouters-Renes 
25 nov. Margot Prins-Brink 
27 nov. Loes Thomasse-Peters 
27 nov. Rikus van den Heuvel  
27 nov. Piet Huijbregts 
27 nov. Mieke Hurkx 
28 nov. Lena Kuyken-Antonisse 
28 nov. Frans van de Wiel 
28 nov. Hans van den Eertwegh 
28 nov. Cees van Gerwen   
29 nov. Nel Adams 
29 nov. Trees Toonen-Ponjée 
29 nov. Kees van der Aa 
30 nov. Anja Lormans van Alem 
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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 wilt deelnemen aan een van onze ‘grote’ bijeenkomsten en zelf 
geen vervoer hebt om bijvoorbeeld naar ‘t Patronaat te komen, kunt u 
gebruik maken van onze vervoersdienst.  

I.v.m. coronamaatregelen is deze dienst momenteel niet beschikbaar. 

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 

 
In gesprek over levensvragen 
Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. 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. 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. 

 
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. 

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


33 



34 

 
 

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 10 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:…………………………………………………. 
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BINGO in Ontmoetingscentrum Sele  
Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur 

Kosten: € 2,- per plankje, contact te voldoen 

Voor welke data meldt u zich aan? …………………………(data invullen) 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

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

BILJARTEN in ‘t Patronaat 
Vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 

Voor welke data meldt u zich aan? …………………………(data invullen) 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

Na een eerste kennismaking kunt u aangeven of u definitief mee wilt 
blijven spelen op vrijdagmiddag en of u ook deel wilt nemen aan de 

biljartlessen (zie informatie in deze Rustverstoorder). 

Inleveren bij groene brievenbus bij de kerk, 
Blaarthemseweg 13, 5502 JR Zeelst. 
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Zondagse Soosmiddag 
Zondag 11 oktober vanaf 14.00 uur in Ontmoetingscentrum Sele 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

n.b. Inleveren vóór 4 oktober in de groene brievenbus bij de kerk. U mag
dit formulier ook inleveren bij ’t Servicepunt Sele, geopend dinsdag en
vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur of in de groene brievenbus bij de kerk 

n.b. Consumpties voor eigen rekening.

Midget golf  
Dinsdag 13 oktober om 10 uur in Kabouterdorp aan de Broekweg 

Eigen bijdrage: € 2,50 per persoon, contant te voldoen 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

n.b. Aanmelden kan ook via de website.

Film: Fanfare 
Woensdag 21 oktober om 14 uur in Zaal Sint-Joris 

Eigen bijdrage: € 5,- per persoon, contant en gepast te voldoen 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

n.b. Consumpties voor eigen rekening
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Bloemschikken 
Woensdag 4 november om 14.00 uur in Ontmoetingscentrum Sele 

Eigen bijdrage: € 5,- per persoon, contant en gepast te voldoen 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

n.b. Inleveren vóór 25 oktober in de groene brievenbus bij de kerk!
n.b. U mag dit formulier ook inleveren bij ’t Servicepunt Sele, geopend

dinsdag en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur of in de groene brievenbus
bij de kerk 

Proefles Tekenen & Schilderen 
Donderdag 5 november van 14.00 – 16.00 uur 

in Kabouterdorp aan de Broekweg 

Naam Email adres Tel. Lid nr. 
3550- 

1. _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

Als u deel wilt nemen aan de hele cursus, kunt u dit na de proefles 
kenbaar maken en dan daarvoor de machtiging tekenen voor de 
automatische incasso. 
De kosten voor de gehele cursus van 6 lessen bedraagt € 30,- per 
persoon. 

n.b. Inschrijfformulier inleveren bij de groene brievenbus bij de kerk.
n.b. U kunt zich ook aanmelden via de website: www.kbo-zeelst.nl

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


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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