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De vereniging organiseert activiteiten gericht op ontmoeting, biedt onder-
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5502 BE Veldhoven 
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secretaris@kbo-zeelst.nl
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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, 
 

Als u dit voorwoord leest hebben velen van u een eerste vaccinatie 
achter de rug en wellicht zelfs een tweede. Toch zullen we als 
seniorenvereniging voorlopig nog niet onze wekelijkse activiteiten 
kunnen hervatten. Mochten er tussentijds verruimingen zijn van de 
coronamaatregelen dan ontvangt u daarover bericht. En op de website 
kunt u altijd de laatste nieuwtjes lezen. We willen echter graag contact 
met u blijven houden, daarom krijgt u in het voorjaar een kleine 
verrassing aangereikt.  
 

Natuurlijk, hopen we dat we elkaar binnenkort weer kunnen 
ontmoeten al zal dat nog niet tijdens de Algemene Ledenvergadering 
zijn want die is uitgesteld tot het najaar. Corry Coolegem zou in maart 
tijdens de ledenvergadering aftreden, op ons verzoek heeft ze 
aangeboden door te gaan tot het najaar. Daar zijn we superblij mee. 
 

Ofschoon het gehele activiteitenprogramma stil ligt zijn we als bestuur 
in deze “rustige” coronatijd toch een beetje druk bezig geweest. 
 

Het burgerinitiatief Kerkenvisie en monumentenstatus St. 
Willibrorduskerk heeft ons kruim gekost, maar is wel heel succesvol 
verlopen. Een van de initiatiefnemers, Mieke Hurkx, doet hierover op 
pagina 4 verslag.  
 

Zingeving, verlies en rouw zijn belangrijke onderwerpen in ons leven. 
KBO Brabant vraagt daarvoor steeds aandacht. In de ONS kunt u daar 
geregeld over lezen. Ook in onze afdeling willen we een luisterend oor 
bieden. Kunstenaar Elly Dolman heeft daarvoor een prachtige kaart 
gemaakt, waar we erg blij mee zijn. Zie verder pagina 9. 
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Ook dit jaar gaan we door met het versturen van verjaardagskaarten 
aan onze leden.  Op deze manier laten we hen weten dat we aan ze 
denken, ook al mogen we elkaar nog niet ontmoeten. Daarvoor is er 
een nieuwe verjaardagskaart ontworpen door kunstenaar en KBO-lid 
Ad Dams. Ook zijn bijdrage waarderen we enorm. 
 

Als u een brief heeft ontvangen van de belastingdienst dat u aangifte 
inkomstenbelasting moet doen dan kunt u contact opnemen met onze 
Huba's (hulp bij belastingaangifte). Meer informatie vindt u op pag. 39. 
 

Onze vroegere penningmeester en erelid, Geert Coppelmans, heeft - 
samen met Henk Willems - jarenlang het “zesde getal” oftewel de 
vroegere lotto georganiseerd. Daar stopt hij nu mee. Het stokje wordt 
overgenomen door Hans van Hak. Langs deze weg willen we Geert van 
harte danken voor zijn werkzaamheden ten behoeve van onze KBO kas. 
Henk en Hans wensen we veel succes.  
 

Tot slot hopen we dat u en uw naasten gevrijwaard blijven van de 
gevolgen van de corona pandemie.  
 

We wensen u een zonnig voorjaar toe. 
 
Namens het bestuur, 
 

Mieke van Lisdonk-Jacobs  
Voorzitter KBO Zeelst  

Op onze website: www.kbo-zeelst.nl kunt u de Rustverstoorder ook 
in kleur lezen en alle foto’s van de activiteiten bekijken. 

 
Kopij voor de volgende Rustverstoorder (juni/juli) graag inleveren 

vóór 15 mei 2021. 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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Bescherm ONS kerkelijk erfgoed 

 
In de vorige Rustverstoorder informeerden wij u over onze actie ter 
bescherming van ONS kerkelijk erfgoed. De reacties op dit initiatief 
kwamen massaal, zowel digitaal als op papier.  
Hieronder de uitslag van de stemmen: 
 

De gemeente Veldhoven moet in 2021 - samen met de 
inwoners van Veldhoven en de kerkelijke overheid - komen 
tot een breed gedragen “Kerkenvisie”. 
 
Daarnaast verdient de kerk van Zeelst een monumentale 
status. Niet alleen vanwege haar uiterlijke kenmerken, 
maar meer nog om de symbolische waarde, namelijk de 
betekenis voor de gemeenschap en haar plek in de 
dorpskern van Zeelst. 
 

Op 16 februari heeft Mieke van Lisdonk de petitie aangeboden aan de 
burgemeester van Veldhoven. Al vóór deze datum liet wethouder Hans 
van de Looij de gemeenteraad weten dat er subsidie is aangevraagd 
voor het opstellen van een kerkenvisie.  

 

1426 x 
xx 

1482 x 
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Missie geslaagd, zo zal menigeen denken, maar daar wordt door de 
initiatiefnemers anders over gedacht. Sterker nog, het begint nu pas.  
En, er is nog heel veel werk te verzetten. 
 
Uit de talloze reacties blijkt dat het onderwerp leeft binnen de 
gemeenschap van Veldhoven. De kerken in de verschillende dorpen 
zijn voor hen een vertrouwd herkenningspunt als ze thuiskomen. Het 
uurwerk op de toren vertelt hen de tijd, de kerkklokken maken mensen 
deelgenoot van bijzondere momenten, het gebouw biedt ruimte voor 
bezinning. De kerkgebouwen geven een gezicht aan het dorp en 
versterken het gemeenschaps- en dorpsgevoel. Dit blijkt niet alleen uit 
deze actie, maar ook uit de initiatieven in de Veldhovense wijk d’Ekker, 
waar mensen zich sterk maken voor het behoud van de toren van de 
voormalige St. Jozefkerk.  
 
De initiatiefnemers willen dat het gemeentebestuur de regie neemt bij 
het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor al het 
religieuze erfgoed in Veldhoven. Daarbij is het van groot belang dat de 
inwoners van Veldhoven actief meedenken en meebeslissen over die 
toekomstvisie. Dit past helemaal in de Omgevingswet die vanaf 2021 
van kracht is. 
 
Over deze wet schrijft de Rijksoverheid op haar website: “De nieuwe 
wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, 
ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. 
Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en 
ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de 
leefomgeving.” 
 
Deze nieuwe wet draagt dus de belofte van burgerparticipatie in zich. 
Maar, is de gemeente Veldhoven hier wel klaar voor? Echt 
“participeren” betekent een continu proces van kennis uitwisselen en 
vooral ook luisteren naar elkaar. Het uiteindelijke doel moet een breed 
gedragen toekomstvisie zijn. 
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Wethouder van de Looij haastte zich direct na de raadsvergadering te 
benadrukken dat het gemeentebestuur niet verantwoordelijk is voor 
het ontwikkelen van een kerkenvisie en verwees naar het parochie-
bestuur. Hierbij gaat hij voorbij aan het uitgangspunt dat een 
kerkenvisie betrekking heeft op alle kerkgebouwen en religieuze 
bouwwerken (zoals beelden of kapellen) van alle geloofsgemeen-
schappen in Veldhoven.  
 
Overigens heeft bisschop de Korte via een brief laten weten, op de 
hoogte te zijn van de onrust in Veldhoven en aangegeven bereid te zijn 
breed met de personen en organisaties in Veldhoven in gesprek te 
gaan. 
 
Ook ten aanzien van de tweede stelling in de petitie reageerde de 
wethouder terughoudend. Een gemeentelijk monumentenbeleid zou 
niet nodig zijn, omdat er al sprake is van een “beschermd 
dorpsaanzicht”. En, in het parochieblad wordt de indruk gewekt dat er 
geen bescherming nodig zou zijn, omdat de St. Willibrorduskerk al een 
monument zou zijn. Ook dit is niet juist. 
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (die o.a. over de 
rijksmonumenten gaat) geeft onder objectnummer 37047 expliciet aan 
dat de kerk zelf niet op de rijksmonumentenlijst staat, wel de kerkklok 
uit 1551 van Peter van de Ghein, klokkengieter uit een beroemde 
Mechelse klokkengieters-familie, twee schilderijen van omstreeks 
1810 van Willibrordus en Dominicus in de Mariakapel, vaatwerk van 
1750 en 1800 en de grote bolkroon met 12 lichten van omstreeks 1820. 
 
De criteria voor Rijksmonumenten zijn bijzonder streng en de 
gemeente kan voor andere monumenten een beschermde status 
vaststellen. Echter dit is nog nooit gebeurd in Veldhoven. Dat de 
bescherming via een omgevingsvisie (“beschermd dorpsaanzicht”) 
voldoende zou zijn zoals de gemeente beweert, blijkt in de praktijk niet 
voldoende. Een voorbeeld is de Oude Pastorie in Veldhoven-dorp. Daar 
wordt nu geprocedeerd over het vernielen van het interieur. Ook de 
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pastorie van Zeelst werd onvoldoende beschermd. De zoldering was 
helemaal opgebouwd met de balken van de laatmiddeleeuwse kerk 
van Zeelst, de voorganger van de huidige kerk. De balken zijn nu 
verdwenen, opgekocht door een timmerman uit België. Gemeenten 
zijn het bevoegde gezag voor de specifieke zorgplicht. Zij dragen ook al 
zorg voor het verbod om een (voorbeschermd) rijksmonument te 
beschadigen of vernielen, en om aan een rijksmonument het 
onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding ervan 
noodzakelijk is.  
 
De initiatiefgroep liet zich echter niet uit het veld slaan en bleef druk 
uitoefenen op het gemeentebestuur. Intussen met resultaat, op 1 april 
staat een eerste afspraak met de gemeente gepland, hopelijk de start 
van een succesvol project…en dat is geen 1 april grap! 
 
Wordt vervolgd. 
 

Cartoon: Ad Dams 
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Verlies en rouw 

Helaas krijgt iedereen in zijn of haar leven te maken met verlies en 
rouw. Maar, ook al hoort het bij het leven, de confrontatie met het 
verlies van een dierbare roept vaak heftige emoties op. Iedereen gaat 
daar op zijn eigen manier mee om. Verlies is steeds een intense 
persoonlijke ervaring. Mensen rouwen op hun eigen unieke wijze. 
Verdriet is als een vingerafdruk schrijft Manu Keirse (hoogleraar 
geneeskunde en klinisch psycholoog in Leuven) voor iedereen 
herkenbaar en toch zijn geen twee vingerafdrukken gelijk. 

Wanneer één van onze KBO-leden met verlies te maken krijgt sturen 
wij een condoleance om ons medeleven te tonen. Maar we beseffen 
ook dat de nabestaanden misschien juist behoefte hebben aan andere 
ondersteuning, een luisterend oor of een goed gesprek. Daarom gaan 
we enkele maanden na de eerste condoleance een 2e kaart sturen naar 
de nabestaanden. Om hen te laten weten, dat we er voor ze willen zijn. 

Deze kaart heeft op de voorkant een 
schildering van verwelkte tulpen die de 
schoonheid van het vergankelijke 
duidt. KBO-lid en kunstenaar Elly 
Dolman-Vos heeft deze ontworpen.  

In de kaart wordt nogmaals stil gestaan 
bij het heengaan van een dierbare en 
medeleven getoond. Op de kaart 
wordt ook aangegeven waar men 
terecht kan voor een luisterend oor. Bij 
ons, bij KBO-Brabant (zie hoofdstuk 
dienstverlening) of bij SWOVE. 

Heeft u behoefte aan een gesprek of meer informatie? 
Neem dan contact met ons op, wij luisteren graag. 

Elly 
Dolman 
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ACTIVITEITEN 

 Activiteiten planning 

 Helaas kunnen we u op dit moment, in verband met de 
huidige corona maatregelen nog geen nieuwe 
activiteiten aanbieden. Zodra er nieuwe activiteiten 
mogelijk zijn, hoort u dat van ons.  

N.b. Wandelingen of jeu de boules spelen die de mensen zelf
organiseren gaan buiten de verantwoording van KBO-Zeelst om. 

Het 6e getal 

Trekking: elke zaterdagavond 
Kosten: € 24,00 per jaar per meespelend 

lotnummer 
Inlichtingen: Hans van Hak 040-253 78 43

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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Fietsen op woensdagochtend 
 

Binnen onze Seniorenvereniging wordt in de zomer op 
vrijdagmiddag gefietst. Deze groep wil graag op 
vrijdagmiddag blijven fietsen. Onze Seniorenvereniging 
ondersteunt dit. U kunt zich altijd bij hun aansluiten. 
Voor meer informatie: Henk Willems: 040-253 91 08. 
 

Het bestuur van onze vereniging wil graag onderzoeken of er 
voldoende belangstelling is, om ook te gaan fietsen op de woensdag-
ochtend. Deze groep zou dan elke woensdagochtend (bij goed weer) 
om 9.30 uur vanaf het Patronaat vertrekken. We gaan dan 30 km 
fietsen met onderweg 1x een koffiepauze. Eventueel is er ook een stop 
op een leuke plek in de natuur voor het eten van een appel of zoiets.  
 

De nieuw op te richten fietsgroep heeft een grootte van maximaal 14 
deelnemers; is er meer belangstelling dan wordt een 2de groep 
geformeerd die 15 minuten later vertrekt maar wel dezelfde route 
rijdt. 
 

Hopelijk is er belangstelling voor het fietsen op woensdagochtend. Van 
belang is wel dat we 3 leden zoeken die behalve het meefietsen ook 
een coördinerende rol willen vervullen. Bijvoorbeeld: voorop rijden en 
de weg wijzen, als laatste willen rijden, een route uitzoeken, 
koffiepauze voor onderweg regelen enz. Martien Spiegels heeft zich al 
gemeld voor deze rol. 
 

Heeft u zin om op woensdagochtend mee te gaan fietsen en/of wilt u 
een coördinatierol vervullen, meldt u dan bij een van onderstaande 
telefoonnummers: 
 

Kees van der Aa 06-51 10 80 56  
Martien Spiegels 06-53 65 38 20  
 

U hoort nog van ons of en wanneer de eerste fietsochtend zal plaats 
vinden, maar Corona moet voorbij zijn. 
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DE PEN OPGEPAKT 

In deze rubriek beschrijft een KBO-lid zijn of haar hobby en 
geeft vervolgens de pen door. 
Dit keer Ad Schoofs, die zijn passie voor wandelen beschrijft. 
Op de website onder het tabblad “Informatie” kunt u alle 
verhalen in deze rubriek nalezen, met (meer) foto’s en in 
kleur. 

Wandelen en genieten 
Er werd mij gevraagd om iets over mijn hobby te schrijven. Zelf zie ik 
het wandelen niet alleen als hobby. Voor mij is het ook een manier om 
te genieten van de natuur en de buitenlucht. 

Eerst iets over mijzelf. Ik ben geboren in Hoogeloon in 1947. 
Op jonge leeftijd is mijn interesse in 
het wandelen in de natuur 
ontstaan. Wij moesten al op jonge 
leeftijd regelmatig mee naar de 
bossen om daar krutjes 
(dennenappels) te rapen en 
buntgras te snijden. Maar bij 
gebrek aan fietsen moest er altijd 
wel iemand te voet terug. Want de 
volle zakken namen mijn plaats op 
de fiets in. Dus dan te voet terug 
van Halfmijl of de Oirschotse Heide. 

In 1954 zijn wij naar Oerle verhuisd 
en in 1970 ben ik getrouwd met 
Rinie Raijmakers uit de Broekweg in 
Zeelst. Vanaf dat moment woon ik 
ook in Zeelst.  
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We kregen 2 kinderen en die hebben geweten dat wij van wandelen 
hielden. In die tijd zijn we er vaak te voet op uitgetrokken. 

Toen onze kinderen de leeftijd hadden om niet meer vrijwillig mee te 
gaan, zijn wij pas echt langere tochten gaan maken. Na een week hard 
werken, werden vrijdagavond de wandelkaarten op tafel gelegd om 
twee tochten voor het weekend uit te stippelen. Zelfs nu zoek ik nog 
regelmatig tochten vanaf kaarten. 

In de weekenden liepen Rinie en ik 
altijd twee routes die goed waren 
voor ongeveer 40 km. In die tijd 
waren de routes nog met wit/gele 
verf op de bomen gemarkeerd.  

Na dit enkele jaren te hebben 
gedaan, kwam er een abrupt einde 
aan om gezondheidsredenen van 
Rinie. Maar gelukkig konden we na 
enkele jaren de wandelingen weer 
op pakken.  

We lopen nu weer gemiddeld 2 of 3 
tochten per week van ongeveer 10 
km. Zelf loop ik met een vriend 
iedere week nog een lange tocht. En 
eenmaal per maand 15 km om de 
Rustverstoorder en de ONS te 
bezorgen. 

Ook onze vakanties en korte uitstapjes plannen wij altijd met de 
mogelijkheid om in de natuur te kunnen lopen. Enkele voorbeelden zijn 
Griekenland (een kloventocht op Kreta), Luxemburg, Kroatië en 
Portugal, waar nog enkele kurkeiken en eucalyptus bossen zijn. Hier 
woont onze dochter. 
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In Nederland gaan wij bij 
voorkeur naar Limburg 
(Geuldal) of naar Drenthe 
(Dwingerveld), met het 
grootste natte heidegebied 
van West Europa. Ook vaak 
naar Zeeland (Walcheren) met 
de natuurgebieden de 
Manteling en Oranjezon. 
 
Tijdens mijn wandeling kan ik 
ook genieten van de vogels. 
Om iets meer van de vogels te 
weten, heb ik een cursus 
“vogels herkennen” gedaan bij 
het IVN. 
 
Maar ook in de nabije omgeving zijn er genoeg mogelijkheden om te 
wandelen. Bijvoorbeeld op de Leenderheide, de Strabrechtse heide, de 
Neterselse heide of de Cartierheide. Onze voorkeur gaat uit naar het 
buitengebied van Oirschot vooral de Mortelen. Hier lijkt het een reis 
terug in de tijd. Je dwaalt er door ouderwetse boerennatuur van voor 
de ruilverkaveling in de jaren ‘50/ ‘80. Daardoor komen in dit gebied 
nog verschillende orchideeën en bijzondere vogels voor, bijvoorbeeld 
de boomkruiper, de boomklever, de 
nachtegaal en enkele spechten 
soorten. Hier komt zelfs nog de 
zeldzame boomkikker voor.  
 
Het is een lust om hier te wandelen en 
te genieten.  
 
Ad Schoofs 
 

De pen wordt volgende keer opgepakt door de familie Spiegels.  
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KBO-ers in coronatijd 

 
Wat doen onze KBO-leden in de corona tijd waarin we te maken hebben met 
lockdowns en ingeperkte sociale contacten? We horen het graag, wellicht 
inspireert u hiermee anderen.  
In deze uitgave Ceciel en Harry Bakkers. 
 

Watermolens en meer 
Ook al komt de handwerkclub niet bij elkaar, 
Ceciel zit zeker niet stil. De afgelopen 
maanden heeft ze deze warme trui voor Harry 
gebreid en die komt zeker van pas tijdens zijn 
wandelingen. Verder ging ze met haken aan 
de slag, dit leidde tot deze schattige en 
kleurrijke baby poncho’s. Leuk werk en je 
ruimt er mooie restjes wol mee op. Kijk op de 
website voor de kleurenfoto’s! 
 
Harry verdiepte zich ondertussen in de 
Brabantse watermolens.  
Wist u dat er in Noord Brabant zo’n 83 watermolens stonden? Allen in het 
stroomgebied van de Dommel. Intussen zijn het er nog maar 10.  

Harry zocht ze op in de 
boeken of ging zelf met de 
camera op pad. Een 
overzicht van de 
watermolens vindt u op 
onze website onder het 
tabblad “In Beeld”. Veel 
kijkplezier. 
 
De Collse watermolen door 
Vincent van Gogh (1874) 
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OP DE KOFFIE BIJ…. 

In deze rubriek interviewt Thieu Vlemmix meer of minder 
bekende Zeelstenaren voor een mooi verhaal in de 
Rustverstoorder. Op de website onder het tabblad 
“Informatie” kunt u alle interviews in deze rubriek nalezen, 
met (meer) foto’s en in kleur. 

Jeanny en Wim Hermans-van den Bosch 
Zestig jaar samen in nabijheid van Sint Willibrordus 

Als je geboren en getogen bent op de Blaarthemseweg recht 
tegenover de Sint Willibrorduskerk. En als je dan ook nog een dochter 
bent van de bekende schoolmister Kees van den Bosch. Ja, dan kan 
vanzulleevelang niemand het predicaat echte Zilsterse je meer 
afnemen. Jeanny van den Bosch mag dus al heel haar bestaan trots 
door ons dorpse leven stappen.     
Dat wetende, kunnen we 
tijdens het “koffie” bezoek 
(ondanks corona) natuurlijk 
een portie verhalen over het 
leven in ons geliefde dorp 
verwachten. 

Jeanny is dus een dochter 
van de welbekende 
onderwijzer Kees van den 
Bosch. Veertig jaar(!) lang 
stond pa voor de klas van de 
Zeelster jongensschool. 
Ook ik maakte hem mee, in de eerste klas. Van wat er mij over 
schoolmeester Kees nog bijstaat, is dat het unnun hille fijne mens was. 
We kwamen recht uit de beschermde omgeving van thuis en de 
bewaarschool (toen nog deel van het kerkplein). Hij stelde ons, 
jongetjes van circa 6 jaar, op ons gemak.  
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Glorieuze foto gezin Kees en Stien van den Bosch 

 
Het gezin van den Bosch bestond uit zes kinderen. Jeanny was daarvan 
de vierde. Een goeie huisvader was Kees ook. Jeanny: “ik mocht zelfs 
wel eens, met hem samen, in de schriftjes van leerlingen de sommen 
nakijken en dat vond ik prachtig”.    
 
Na het doorlopen van de meisjesschool gaat Jeanny naar Oerle, voor 
de Mulo. Daarna is het werken geblazen en trapt ze elke dag op de fiets 
richting Eindhoven, naar Philips Nederland. Het is daar waar ze haar 
latere man Wim leert kennen. 
 
In haar jeugd is Jeanny sportief bij de gymvereniging Voorwaarts. 
Jeanny herinnert zich nog dat de strenge pastoor B. van Welie wel eens 
kwam controleren of de meisjes wel de verplichte lange broek aan 
hadden. Vanaf het moment dat Jeanny Wim heeft ontmoet, hoeft ze 
die niet meer aan, want dan is het: “Voorwaarts tabee”.  
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Wim is afkomstig van stadsdeel Woensel vroeger ook een dorp. Na de 
Fraterschool gaat Wim naar de ambachtsschool. Dat laatste is niks voor 
hem, met de handen werken gaat hem niet echt goed af. Dan volgt de 
Philips kantoorschool en later Philips Nederland. In de avonduren 
wordt het Mulo diploma behaald, een knappe prestatie.  
Het komt goed van pas, want hij brengt 
het er tot Product Manager in de licht 
sector. 

In 1961 trouwen Jeanny en Wim en 
gaan wonen in de Kruisstraat boven de 
Spar. Later wordt er verhuisd naar de 
huidige woning in de Sint Severinuslaan. 

Het bruidspaar in 1961….let op het 
bruidsmeisje links onder: Ine van Boekel-

Mühlradt, later moeder van de UNA 
toppers Mark, Rob en Niek van Boekel… 

Jeanny is in haar werkzame leven eerst actief in de coffeeshop van het 
Sint Joseph ziekenhuis in Eindhoven en later dichter bij huis in de 
winkel van het Veldhovense MMC.   

Tamboer- maître 
Een grote hobby van Wim is 
de harmonie, L’Union 
Fraternelle. Eerst als tamboer 
en later als tamboer–maître. 
“Het aangezicht van de 
harmonie”, worden ze ook 
wel genoemd.  

Wim hier voorop, met de 
harmonie op bezoek bij de 
koningin, paleis Soestdijk… 
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De mannen die statig en met de stok capriolen uithalend voor het 
muzikale gezelschap uit marcheren. Tevens is er nog tijd om jongeren 
in het vak op te leiden.  

Bescheiden feestje 
Ze zijn intussen al 60 jaar samen. Dat diamanten huwelijks jubileum is 
bescheiden gevierd. Het was een mooie tijd, waarin ze helaas geen 
kinderen kregen. Ze genieten volop door te wandelen en fietsen en 
hebben ook veel moois van Europa gezien. Een bijzondere fase is er 
met de vriendenclub sjoelen. Het weekend dat daarna volgt, gaat men 
er dikwijls gezamenlijk op uit.  

Zingen 
Er bestaat een bekend gezegde “het hoogste lied zingen”. Voor Jeanny 
is dat van toepassing. Want zingen, dat doet ze al een halve eeuw. Haar 
grote hobby. Al vijftig jaar klinkt haar alt stem in het Selster Dameskoor 
en het gemengd koor Con Brio. Even overpeinzend: “50 jaar en 
ongeveer 35 uitvaartmissen per jaar en dan nog de vele andere missen 
zoals bruiloften en jubilea. Naar schatting zal dat neerkomen op 
minstens 5.000 zang optredens met het (dames)koor in de Sint 
Willibrordus kerk”, zo klinkt het met enige trots. En dat is terecht. De 
diverse keren in de befaamde entourage van de “Sint Jan” in den 
Bosch, zijn optredens die steeds weer als bijzonder worden ervaren. 
Jeanny is dol op kerkmuziek en harmonieklanken zoals marsen. Dan zit 
ze goed met het koor en de harmonie.  

Met Wim - die ook nog een 25-tal jaren voorzitter was van de 
buurtvereniging - gaat het, als gevolg van een herseninfarct, de laatste 
jaren wat minder goed. Met de hulp van Jeanny, de Zorg en 2x in de 
week naar de Dagopvang van Merefelt – wat Wim erg kan waarderen 
– lukt het allemaal nog wel.

Wim en Jeanny, namens de Rustverstoorder bedankt voor de 
gastvrijheid.      
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VRAAG EN AANBOD 

 
In deze rubriek kunnen KBO-leden korte berichtjes plaatsen 
om in contact te komen met mensen om samen iets te gaan 
ondernemen en/of zaken met elkaar te ruilen of aan elkaar 
weg te geven.  

 
Aangeboden: een aantal tijd-
schriften “FIETS”.  
 
Afhalen bij Margot Prins, Fort 14  
tel: 040 253 63 64 

Gevraagd: kleine zwarte plaatjes 
om op een pick-up af te draaien 
(singletjes). Ook LP’s zijn welkom. 
Als u nog iets van dit op zolder hebt 
liggen en u doet er niets mee, ik 
kom het graag bij u ophalen. 
Fokko Bakker,  tel. 06-36 30 58 52 
 

De minibieb aan het Hemelrijken  naast 
boerderij op Kruisstraat 47 
 

Heeft u nog boeken, op zolder 
liggen, waar niets meer mee 
gebeurd? Dan kunt u die ook altijd 
kwijt in een minibieb. Hier kunt u 
ook gratis boeken ruilen of lenen. 
Er is een minibieb in huize Sele, daar  
staan 3000 boeken, muziek, 
luisterboeken, spelletjes etc. die 
gratis kunnen worden geleend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 
10.30 tot 12.30 uur. 
 
U vindt ook een minibieb aan het 
Hemelrijken (straatje naar ’t Oude 
Slot) en in de St. Willibrordusstraat 

Vindt u het gezellig om samen 
activiteiten te ondernemen. 
Natuurlijk met in achtneming van de 
coronaregels.       Laat u horen! 

Voor het plaatsen van een oproep, 
neem contact op met: 

Corry Coolegem: 040-253 15 53 

of mail: m.hurkx@outlook.com 
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WIST U DAT….? 

 

• Vrijwillige chauffeurs van Cordaad Welzijn en SWOVE beschikbaar 
zijn om u naar een vaccinatielocatie te brengen als u zelf geen 
vervoer hebt? De kosten zijn €2,50 per enkele rit in Veldhoven of 
€0,39 per kilometer buiten Veldhoven. De ervaren vrijwilliger haalt 
de ouderen thuis op en brengt ze coronaproof op en neer naar de 
caronavaccinatie locatie. De ouderen moeten wel zelfstandig in en 
uit de auto kunnen, een rollator meenemen kan. Een ritaanvraag 
dient ruim van tevoren (liefst 2 werkdagen) ingediend te worden, 
dit kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bij 
Cordaad Welzijn 040-253 67 89 of SWOVE 040–254 00 66 

• Criminelen steeds vindingrijker worden. Let dus goed op en neem 
i.g.v. twijfel contact op met uw bank. Geef nooit wachtwoorden of 
pincodes door en download ook geen thuisbezorgde USB sticks! 

• Veldhoven sinds 2018 in het bezit van het predicaat “Dementie-
vriendelijke gemeente”. Er zijn verschillende manieren om bij te 
dragen aan een dementie-vriendelijke gemeenschap in Veldhoven. 
Als u wilt weten hoe u omgaat met mensen die vergeetachtig zijn of 
een vorm van dementie hebben, volg dan de gratis onlinetraining 
bij www.dementievriendelijk.nl. 

• De gemeente Veldhoven samen een folder, genaamd “Marijke en 
Co, uw gids in ondersteuning” heeft uitgebracht. Hierin staat 
beschreven hoe cliëntondersteuning is geregeld in Veldhoven. U 
vindt de folder op onze website: www.kbo-zeelst.nl.  

• KBO-Brabant - als corona het toelaat - aan het einde van de zomer 
een ONS Zomerfair organiseren op een mooi landgoed met eten en 
drinken, muziek, gezelligheid. Hiervoor zoeken ze ambachtelijke 
talenten. Wilt u uw eigen gemaakte creaties voor een groter publiek 
exposeren - en wellicht verkopen? Meldt u dan aan voor een 
kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ of bel 
naar Jacquelien Cuppers 073-644 40 66. 

  

http://www.dementievriendelijk.nl/
http://www.kbo-zeelst.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
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Het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch 

Mei is traditioneel de maand van de Maria-vereering. Daarom dat we 
in deze rubriek even stil staan bij het “Maria-kapelletje” bij Huize Sele. 
De meesten van u weten nog wel dat het beeld tot 1990 boven de deur 
van het voormalige klooster prijkte.  
Maar, wist u dat…. 

• Het beeld in 1919 werd geschonken aan de
zusters van het Liefdegesticht; ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan?

• Het cadeau aangeboden werd door de
Zeelster bevolking;

• Pastoor Mommersteeg in 1893 de opdracht
had gegeven voor de bouw van dit klooster;

• In 1894 de zusters van de Congregatie van
Schijndel de dagelijkse leiding kregen.

• De pastoor wilde dat zij de zorg voor de
bejaarden en gebrekkigen in Zeelst op zich namen. Daarom werd
in 1896 een gasthuis aangebouwd.

Een beschrijving van de indrukwekkende historie van dit gebouw, vindt 
u in het boek “Zeelster kerkelijk leven”, te bestellen via de website:
www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl

http://www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl/
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Bericht van KBO-Brabant november 2020 
Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ 
 
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het 
collectief van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO-
contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het indienen van 
uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig. 

• Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor 
terugvordering contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier 
op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/  

• Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van 
lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als 
declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap staat hierover een 
uitleg. 

 
Bent u niet digitaal actief? 

• Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op 
073-644 40 66. Houd uw KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-
klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier dan voor u in 
en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u 
toe. 

• U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens 
zelf per gewone post in bij VGZ.   

 
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én 
aanvullend verzekerd bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-
lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder apart een 
formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze 
website of telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant. 
 
Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft 
gedeclareerd bij VGZ (op de oude manier)? 
 
  

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
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Campagne Senioren en Veiligheid 

Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst 
of Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor 
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing. Het 
gaat hierbij om de campagne Senioren en Veiligheid, die in april van 
start gaat en georganiseerd wordt door het ministerie van Justitie en 
Veiligheid in samenwerking met verschillende ouderenbonden, 
waaronder de KBO-Brabant. In deze campagne zullen er twee webinars 
worden georganiseerd, dit is een soort training via internet. Ze worden 
gepresenteerd door Catherine Keyl. Catherine zal u samen met de 
tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om deze nare 
vormen van criminaliteit te voorkomen. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze gratis 
webinars, via de website: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Op donderdag 15 april om 10.30 uur: Webinar “Spoofing”. 
Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank 
en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze keer laat 
acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en 
wat u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, 
meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 

Op donderdag 22 april om 10.30 uur: Webinar “Online Veiligheid”. 
U krijgt informatie over hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg 
over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het 
maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken 
van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens 
op klikt! 

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te 
volgen dan kunt altijd op een later moment de webinars terugkijken. 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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LEDEN NIEUWS 

In memoriam 
Helaas moesten we van onderstaande KBO-leden 
afscheid nemen: 
- Ad Cuylits, overleden op 17 januari
- Jaan van Oorschot-v.d. Graaf, overleden op 20 januari

Jubilea 
Onderstaande dames vieren in april of mei hun 90ste verjaardag: 

• Antoinet van den Dijsel-Hendriks op 2 april

• Tony Egelmeers-van Beers op 11 april

• Mies van Tatenhove-de Poorter op 24 mei

65 jaar getrouwd: 

• 8 mei Echtpaar Eliëns-Kuijpers 

60 jaar getrouwd: 

• 26 mei Echtpaar Peperkamp-Slegers 

50 jaar getrouwd: 

• 5 maart Echtpaar Dreesen-Sleutjes 

• 2 april Echtpaar Castelijns-Castelijns 

• 16 april Echtpaar Kuijpers-van Ham 

Allemaal, van harte proficiat! 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

Tiny van Herwijnen Franca van Mensvoort-v.d. Kam 

Wilma Louwers-Verschueren Mary van Mensvoort 

Henny Maas-Matla 

Anny van Kessel 

Tinus Senders 



36 

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 
  9 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  Tony Egelmeers-van Beers 
11 april  Janus van Mol 
11 april  Diny Sanders-Raymakers 

11 april  Els Kees 
11 april  Ria Broens-Moonen 
11 april  Maria van Delft 
13 april  Mathie Lammers 
14 april  Phia Eliëns-van Rhee 
15 april  Wim van Hest 
16 april  Eddy Kerkhof-Graumans 
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 
23 april  Annie Versel van Bragt 
27 april  Anja Louwers 
27 april  Fokko Bakker 
27 april  Lia Jansen 
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 
  2 mei  Nel Kuijpers-van Ham 
  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  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 
22 mei  Marij van Gerwen-van Straten 
22 mei  Rein van Lisdonk 
23 mei  Bob Groeneveld 
24 mei  Arianne van Hout-Gijsbers 
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 
26 mei  Franca van Mensvoort-v.d. Kam 
27 mei  Lenie Rooijakkers-Senders 
28 mei  Rieky Bakermans     
28 mei  Anja Claeren-Hems 
29 mei  Saskia van Beers-Karsmakers 
30 mei  Tonnie Janssen-v.d. Hijden 
30 mei  Grard Snelders 

 

Wij willen graag op de hoogte blijven van het lief en leed van onze 
KBO-leden, om daar waar nodig extra aandacht aan te schenken. 
Door de beperkte sociale contacten i.v.m. met de 
coronamaatregelen, is dat niet altijd makkelijk. Daarom hebben we 
uw hulp nodig. Kent u iemand die bijvoorbeeld een jubileum viert, 
ziek is of gewoon onze aandacht nodig heeft, laat het ons weten! 
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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 clientondersteuner: 
Corry Pollemans State 2  tel. 254 96 43 of 06-20 62 43 06 

Ziekenbezoek 
Tonny Schouteten en Rinie Schoofs verzorgen het bloemetje 
voor 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 

Verjaardagen  
Alle 75, 80, 85, 90 jarigen worden op de verjaardag persoonlijk gefeliciteerd 
met een presentje of in deze coronatijd met een telefoontje 

Hulp bij belastingaangifte over 2020 
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).  

mailto:egeelen@kbo-brabant.nl
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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. 

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.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
http://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
http://www.goedkopekeuringen.nl/
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WEBSITE: KBO-ZEELST.NL 

Een overzicht van onze dienstverlening, maar ook andere interessante 

documenten of websites, treft u aan onder tabblad “SERVICE”.  

De volledige Rustverstoorder, of specifieke rubrieken in kleur en vergroot 

lezen? Zie tabblad “INFORMATIE” op onze website.
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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 in deze 
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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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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