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VANUIT HET BESTUUR 

 

Voorwoord 
 
Dit is alweer De Rustverstoorder voor juni en juli. Het jaar gaat snel. 
Nog steeds met beperkingen vanwege het coronavirus. Maar de 
situatie wordt beter. Velen onder ons als senioren zijn gevaccineerd. 
Maar het blijft opletten en je houden aan de coronaregels. Anderen 
denken vooruit aan de vakantietijd en wij kunnen weer meer veilig 
gaan doen. In deze Rustverstoorder leest u er meer over.  
 
Het wel en wee houdt ons bezig. Adje Pinxteren is na een korte 
ziekteperiode overleden. We denken in dankbaarheid aan haar terug 
hoe zij onze reisleidster was. Het kerkelijk erfgoed en ook woningen 
voor senioren vragen onze aandacht. In uw belang is het artikel over 
huur- en zorgtoeslag. Interessant om te lezen is het schippers-artikel 
van Anneke en Martien Spiegels. De tijd verstrijkt en het Erfgoedhuis 
Veldhoven laat ons een mooie ontwikkeling zien van de gemeentelijke 
samenleving. Historisch voor een 100-jarige en tevens goed voor de 
toekomst.  
De toekomst ziet er in 
deze tijd van het jaar 
prachtig uit. De lente 
laat alles weer 
groeien. Met onze 
voorjaarsactie wilden 
we u die hoop op groei 
laten voelen met een 
kleurrijke primula (wel 
op tijd water geven).  
Als dank ontvingen we dit mooie gedichtje. 
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Verder laat onze secretaris Anny Castelijns weten dat zij en haar man 
Jan iedereen van harte willen bedanken voor de felicitaties en de 
mooie bos bloemen, die zij voor hun 50 jarig huwelijk mochten 
ontvangen. 
 

Samen met de redactie van de Rustverstoorder zijn we steeds bezig om 
de Rustverstoorder te verbeteren en aan te laten sluiten aan de 
wensen van onze leden. Omdat er weinig animo bleek te bestaan voor 
de rubriek ‘vraag en aanbod’ hebben we dit laten vervallen. Verder 
hebben we nagedacht over een andere invulling van de rubriek ‘Een 
mooi plaatje’. Om meer mensen te 
bereiken en te betrekken, hebben we 
het omgevormd tot ‘Zoek-plaatje’, 
waarmee zelfs een klein prijsje te 
winnen is. De foto’s zijn genomen in en 
om Zeelst. Zie verder pagina 27. 
Om de oude rubriek af te sluiten zal er 
nog 1x een serie foto’s van Harry 
Bakkers op de website geplaatst 
worden, ditmaal van kapelletjes.  

Maria Troosteres der Bedrukten, Diessenseweg, Hilvarenbeek 

 
Graag willen we elkaar ontmoeten zodra het kan. We kijken er naar uit 
om onze activiteiten weer te kunnen hervatten. Maak er gebruik van. 
Of ga dan ook weer bij elkaar op de koffie zoals Thieu Vlemmix doet. 
We willen er als seniorenvereniging zijn voor elkaar. Mooi als we elkaar 
weer zien, samen deelnemen aan diverse activiteiten onder het genot 
van een kopje koffie en bijpraten.  
 
Veel leesplezier en kijk ook eens op onze website. 
Wij wensen u een hele mooie zomer! 
 
Namens het bestuur, 

Hans van Hak 
Penningmeester KBO Zeelst  
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Adje is niet meer 
 
Adje Pinxteren die de laatste jaren zo 
enthousiast de dagreizen van onze 
Seniorenvereniging organiseerde is op 22 
april 2021 overleden. Het zal nog een hele 
klus worden om haar te vervangen. 
 

Adje heeft in haar leven veel reizen 
georganiseerd. En dat deed ze na haar 
carrière in het onderwijs. Reizen, reizen 
organiseren en reizen begeleiden was haar 
passie, in het buitenland of in het binnenland. 
 

Adje was redelijk rechtlijnig, duidelijk in haar mening en je ging gewoon 
niet met haar kuieren! Allemaal eigenschappen die je moet hebben als 
je reizen organiseert en groepen begeleidt. 
 

Adje is in mei 2016 lid geworden van onze vereniging. Toen al met het 
idee dat ze wellicht een bijdrage kon leveren aan onze dagreizen. Ze 
leerde Mien van Grinsven kennen en samen bezochten ze beurzen 
waarop reisorganisaties hun nieuwe bestemmingen aankondigden. Na 
het overlijden van Mien heeft Adje Pinxteren de verzorging van 
dagreizen overgenomen. Ze had al snel het idee ook nog eens een 
meerdaagse reis voor leden van onze KBO te gaan regelen. Dat is er 
niet meer van gekomen. 
 

In ieder geval de dagreizen waren altijd top, de bus zat steeds vol en de 
reizigers werden gedurende de reis steeds goed geïnformeerd. Adje 
had een brede interesse en deed heel vaak mee met de overige 
georganiseerde activiteiten. Daar genoot ze van! 
 

Toen Adje enkele weken geleden ziek werd en onderzoeken onderging 
in het ziekenhuis werd al snel duidelijk dat herstel niet zou lukken.  
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Ook bleek al wel dat het proces snel zou gaan. Adje ging daar op een 
bewonderingswaardige manier mee om.  
Ze is begraven op het kerkhof van de Petrusparochie te Eindhoven, bij 
haar man Servaas en bij haar levenslange vriendin Ans. In deze 
parochie vervulde zij de functies van lector en parochiewacht. 
 
Adje we zullen je missen. 

Kees van der Aa 
 

Ons kerkelijk erfgoed 
 

Even bijpraten 
In de vorige Rustverstoorder informeerden we u over onze actie ter 
bescherming van ONS kerkelijk erfgoed. Inmiddels heeft een delegatie 
van de KBO en van het Erfgoedhuis op 1 april jl. een informatief gesprek 
gevoerd met wethouder Hans van de Looij en beleids-medewerker 
Mirjam Scharenborg. De subsidie voor het maken van een kerkenvisie 
is inmiddels aangevraagd maar nog niet toegekend.  
 
Wethouder Van de Looij vindt dat een kerkenvisie een waardevolle 
bijdrage vormt voor het behoud van de kerken en dat een goede 
bestemming belangrijk is voor het karakter van de dorpen en wijken. 
Bestuurlijk worden de waardevolle panden nu al beschermd in de 
bestemmingsplannen.  
De te volgen procedure om te komen tot de kerkenvisie is: 

- subsidieverlening 
- verkennende gesprekken zoals wij die hebben gevoerd op 1 

april 
- een breed plan van aanpak waaruit getrechterd wordt naar het 

kerkelijk erfgoed. 
De gemeente is de regisseur. 
 
We zullen actief informatie blijven inwinnen en u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen.  

Mieke van Lisdonk  



6 

 
 

Betaalbare woningen voor senioren! 
 
Op 21 april heeft een afvaardiging van de Seniorenraad Veldhoven het 
Beleidsmanifest Wonen aan wethouder Hans van de Looij aangeboden. 
In dit manifest geeft de Seniorenraad haar mening over de situatie van 
de seniorenhuisvesting in Veldhoven en wat daaraan verbeterd zou 
moeten worden. Onderwerpen daarin zijn onder andere het onderzoek 
naar de woonbehoeften en de betaalbaarheid, toegankelijkheid, 
kwaliteit en locatie van de woningen. Voorkeur gaat uit naar 
zogenaamde inbreidingslocaties dicht bij winkels, openbaar vervoer en 
het sociale netwerk. Ook pleit het Manifest voor goede, transparante 
en uitgebreidere samenspraak (op de juiste momenten) en biedt de 
Seniorenraad aan daar waar mogelijk met de gemeente samen te 
werken.  
 
In een kort praatje vroeg de voorzitter van de Seniorenraad, Ton van 
Overbeek aan de wethouder om een pro-actiever beleid te voeren en 
meer regie te nemen, onder andere bij de keuze van te bouwen 
woningen. Hij pleitte ook voor het eisen van een ‘woonkeurmerk’ zodat 
de te bouwen woningen levensloopbestendig zijn.  
 
U kunt het Beleidsmanifest Wonen vinden op de website van de 
seniorenraad www.seniorenraadveldhoven.nl/wonen. 
 
De seniorenraad Veldhoven behartigt de belangen van alle 
Veldhovense senioren en bestaat uit 3 leden van de senioren-
verenigingen KBO, 3 leden vanuit de PVGE en 3 onafhankelijke 
senioren.  
 

Mieke van Lisdonk 
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Cartoon Ad Dams 

 

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

 
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 17 juli 2021. 

 

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

 Activiteiten planning 

 Hoe gaan we verder met de activiteiten in onze 
vereniging nu de beperkingen wat soepeler worden in 
deze coronatijd? 

Ons uitgangspunt is helder…..wij organiseren niks dat tegen de regels 
in gaat. Wij houden ons bij het organiseren van onze activiteiten strikt 
aan de regels die voorgeschreven worden!!! Dit betekent dus ook dat 
iedereen zich aan de 1 ½ meter afstand blijft houden. Velen van ons 
zijn al gevaccineerd, maar dat betekent niet dat je het coronavirus niet 
kunt doorgeven of het zelf nog kunt ontvangen. De gevolgen voor jezelf 
zijn minder erg, maar je kunt het nog steeds oplopen en doorgeven. 

Wekelijkse buiten-activiteiten 
De wekelijkse buitenactiviteiten: wandelen, fietsen en jeu-de-boules 
kunnen met ingang van 24 mei weer opgestart worden. De namen van 
de deelnemers moeten van tevoren bekend zijn. We hebben elkaar 
lange tijd moeten missen. We gaan de opstart daarom een beetje 
‘vieren’ door bij de eerste bijeenkomst de koffie aan te bieden Bij het 
jeu-de-boules moet een andere regeling getroffen worden omdat een 
bezoek aan de koffiezaal van Huize Sele nog niet is toegestaan. De 
deelnemers aan deze activiteiten krijgen van hun leiding de nodige 
mededelingen. Belangstellenden kunnen zich bij hen ook aanmelden, 
zie hun namen hieronder: 

Jeu de boules woensdag: Harrie Bakkers tel. 040 253 78 81 
Jeu de boules donderdag: Jos van Delft tel. 040 254 24 16 
Fietsen  woensdag: Kees van der Aa tel. 040 253 90 56 
Fietsen  vrijdag: Henk Willems  tel. 040 253 91 08 
Wandelen  vrijdag: Ad Schoofs  tel. 040 253 00 57 
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Fietsen op woensdagochtend 
In de vorige Rustverstoorder hebben we aangekondigd dat onze 
Seniorenvereniging van plan is met belangstellenden te gaan fietsen op 
de woensdagochtend, naast de fietsclub van de vrijdagmiddag. 
Hierop hebben tot nu toe 8 mensen gereageerd, er zijn dus nog enkele 
plaatsen vrij voor het maximale aantal van 14 fietsers inclusief de 
“leiders” voor en achter de groep, bereikt is. We zoeken nog mensen 
die ook een coördinerende rol willen opnemen (uitzoeken van de 
route, koffiepauzeplaats regelen enz.) Tot nu toe hebben Martien 
Spiegels en Kees van der Aa zich hiervoor aangemeld. 
Heeft u interesse om gezellig door ons Brabantse land mee te gaan 
fietsen kunt u zich melden bij: 
Kees van der Aa 06-51 10 80 56 of 040 253 90 56 
Martien Spiegels 06 53 65 38 20 
 
Midgetgolf 
Vorig jaar hebben we het initiatief genomen om maandelijks te gaan 
midgetgolfen. Op dinsdagochtend 1 juni gaan we opnieuw de golfsticks 
oppakken en proberen een ‘hole in one’ te slaan. U bent om 10.00 uur 
van harte welkom bij speeltuin Kabouterdorp aan de Broekweg. 
Normaal vragen we € 2,50 eigen bijdrage voor toegang en een kopje 
koffie/thee, maar omdat we na deze coronatijd weer voor de eerste 
keer mogen midgetgolfen wordt de eigen bijdrage door onze 
seniorenvereniging betaald. Bent u enthousiast geworden dan graag 
het inschrijfformulier invullen en in de groene bus bij de kerk 
deponeren. Voor meer informatie kunt u bellen met Cees van Hout tel. 
06 12 64 55 02. 
 
Wekelijkse binnen-activiteiten 
Met de binnen-activiteiten: handwerken, koersbal, spelletjes en 
biljarten is het anders. We hebben besloten dat we stap 3 van de 
versoepelingen van de regels afwachten. Waarschijnlijk wordt het wel 
half juni voordat we met deze binnen-activiteiten weer kunnen gaan 
starten. Alle deelnemers aan deze activiteiten krijgen van hun eigen 
groep bericht.  
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Overige activiteiten 
Activiteiten die nog in de planning stonden zoals excursies, 
tekenen/schilderen, bloemschikken, oude films bekijken, bingo, soos 
en ook de reizen enz. zullen pas wat later in het seizoen opgestart gaan 
worden. Dat kunt u in de volgende Rustverstoorder/Nieuwsflits lezen. 

Al met al gloort weer wat hoop aan de horizon! Let goed op uzelf en 
uw omgeving des te eerder komt er aan deze vervelende periode een 
einde. 

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 vorige Rustverstoorder. 

http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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ONS Zomerfair van KBO Brabant 
 
Zoals u al in de ONS heeft kunnen lezen organiseert KBO-Brabant de            
“ONS ZOMERFAIR” Op 22 juli in Veldhoven op het terrein van 
Koningshof.  
 
Lekker slenteren langs de kramen van onze creatieve leden, genieten 
van hun ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen en informatie 
inwinnen om zelf thuis aan de slag te gaan. 
Op deze zomerfair exposeren KBO-leden hun creaties. Van breiers, 
houtbewerkers, schilders tot edelsmeden, keramisten, tekenaars en 
glazeniers. Er exposeren nu al 116 exposanten. Ze krijgen van De KBO 
een podium, kraam of stand om hun kunsten te demonstreren of (als 
ze het willen) te verkopen. 
Het wordt een festijn met muziek, gezelligheid, eten en drinken en 
voorlichtingsstands. 
 
Het is alleen toegankelijk voor KBO leden, daarom moet u uw 
ledenpasje kunnen tonen. De toegang is gratis. 
 
U kunt zich aanmelden via www.kbo-brabant.nl/aanmelden-
zomerfair/ of telefonisch 073-6444066 KBO-Brabant. 
 
Mochten de regels i.v.m. corona het niet mogelijk maken deze Fair te 
organiseren krijgt u hiervan bericht. 
  

http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/
http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/
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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 het echtpaar Spiegels, die hun passies beschrijven. 
Op de website onder het tabblad “Informatie” kunt u alle 
verhalen in deze rubriek nalezen, met (meer) foto’s en in 
kleur. 

Van het water naar het land…. 
Beste leden van 
Seniorenvereniging 
KBO Zeelst,  

Wij, Anneke en 
Martien Spiegels, 
70+, zijn, nadat wij 
40 jaar beroeps-
matig op de 
binnenwateren 
gevaren hebben in 
Veldhoven-Zeelst 

komen wonen. Onze dochter woont hier en zo kunnen wij indien 
nodig elkaar helpen.  

Wij komen allebei uit een schippersgezin. We hebben 40 jaar samen 
gevaren op een binnenvaartschip en hebben door heel Nederland, 
België en een klein stukje Noord-Frankrijk gezworven met allerlei 
ladingen. Vanaf het water zie je heel goed hoe mooi Nederland is, want 
je vaart heel vaak door natuurgebieden op mooie rivieren en door 
mooie oude steden en dorpen.  

Nadat we hierin 2008 zijn komen wonen heb ik nog 11 jaar gewerkt op 
de sluizen en op de veerponten over de Bergsche Maas.  
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Heel vaak als we dan ergens lagen, maakten 
we een mooie wandeling of fietstocht. Toen 
we hier gingen wonen hebben we het fietsen 
en wandelen weer opgepakt. Je bent hier snel 
in de prachtige natuur. Daarom heb ik mijn 
hobby filmen en fotograferen weer opgepakt. 
Hier in Veldhoven heb ik een cursus ‘films 
monteren’ gevolgd en heb ik mij daar verder 
in verdiept. Ik heb daar veel plezier in. Ook 
maak ik vaak filmpjes van de reisjes, die we 
met de KBO maken en die worden dan op de 
website van de KBO Zeelst gezet. Aan die 
reisjes beleefden we veel plezier. We hopen 
dat de reizen snel kunnen worden hervat. 
 
Anneke heeft altijd veel gehandwerkt en dat 
doet ze nu ook nog, ook machinaal. Ze maakt 
prachtige voorstellingen. Voor de KBO heeft 
ze ook een afbeelding gemaakt op het vaantje 
dat “vroeger” regelmatig op de tafel van het            Projecten van Anneke 

bestuur hing. 
Verder gaan we geregeld fietsen en 
wandelen met de KBO Zeelst. Daardoor 
hebben we veel Zeelstenaren leren kennen, 
wat we heel leuk vinden. Verder maken we 
wandel en fietsroutes, voor ons zelf en voor 
de KBO. Ook brengen we elke maand de ONS 
en de Rustverstoorder rond.  
We vervelen ons niet.  
 

        Het is heel leuk om hier te wonen.  
We voelen ons hier thuis. Groetjes aan allen, 

Anneke en Martien 
 

De pen wordt volgende keer opgepakt door Frans van der Heijden.  
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KBO in coronatijd: een lentebloemetje 

 

Vrijdag 19 maart was de dag van het voorjaarsbloemetje als attentie 
voor alle 471 leden van KBO Zeelst (totaal 360 bezorgadressen). 
Met 35 vrijwilligers gingen we in Zeelst en omstreken met de 
bloempotten met mooie primula’s op weg 
naar de leden.  
 
De primula staat voor nieuwe hoop en groei 
na de wintertijd. Het was een fleurige 
attentie voor de KBO-leden bij het begin van 
de lente én als hart onder de riem in deze 
corona-tijd.  
 
Het moment bleek goed getimed. Het was mooi weer en de meeste 
mensen waren thuis. Natuurlijk: het is corona! Ze bleken de verrassing 
allemaal erg op prijs te stellen. Dikwijls ontstond aan de voordeur als 
vanzelf een praatje tussen ontvanger en bezorger, natuurlijk op 
gepaste afstand. Van twee kanten werd dit spontane moment gebruikt 
om kennis te maken of bij te praten over het wel en, soms ook, het 
wee. 
 
Blijkbaar was de combinatie van het moment (het begin van de lente, 
de bloem, de aandacht en het praatje) precies goed! Een lichtpuntje op 
een dag tussen alle dagen en alle beperkingen in ons sociale leven 
vanwege corona. 
 
Complimenten aan het bestuur voor dit gebaar, dank aan alle 
vrijwilligers en natuurlijk de mensen van Groenrijk Veldhoven voor hun 
vriendschappelijke ondersteuning van deze actie! Misschien is het een 
idee om dit soort attenties + praatjes tijdens corona en ook na corona 
voort te zetten?? 

Ad Jansen 
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’t Is lente en ik geniet…. 

Lente! Een nieuw seizoen 
De natuur kleurt heldergroen 
De ekster en de Vlaamse gaai 
De merel en de zwarte kraai 
Ze komen pikken in het gras 

De eenden zwemmen in de plas 
De prunus, rozen en jasmijn 
De madeliefjes zijn nog klein. 
De koolmees vliegt zijn nestje in, 
gaat zorgen voor een nieuw gezin 

Om je heen hoor je bijen zoemen, 
ze halen honing uit de bloemen 
De bermen zien er prachtig uit, 
met klaprozen en fluitenkruid 

Een reiger klapwiekt in de lucht 
Een haas slaat haastig op de vlucht 
De hemel kleurt mooi hemelsblauw 
Een spinnenweb met morgendauw 

En kinderen spelen overal, 
met elkaar en met de bal 
De duiven koeren op het dak 
De mussen in de waterbak 

De koeien grazen in de wei 
De goudfazant broedt in de hei 
Mensen…kijk om je heen en geniet 
van kleine dingen die je ziet! 

Lies van Asperdt-Cuijlits 
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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. 

Jan Meeuwis: Van Gestelse melkboer tot UNA man 
 
Voor het eerst sinds ik het lepeltje 
namens de KBO in de koffie roer bij 
leden van de Zeelster senioren-
organisatie, is er eens geen sprake 
van een geboren, zelfs niet van een 
getogen, Zeelstenaar. Maar wel 
van iemand die er de helft van zijn 
leven heeft gewoond, met de 
Zilsterse Nel was getrouwd en 
intussen dus rotsvast verankerd is 
in het dagelijkse Zeelster leven. 
Jan Meeuwis, hij is geboren in het 
Eindhovense Gestel. Op de 
Blaarthemseweg 127 om precies te 
zijn. Een geboortige ‘Blauwbuik’ 
dus. 
 
 

Voelt hij zich intussen van dat stempel ontheven of juist niet? 
“Nee”, zo klinkt het overtuigend. “Ik ben er trots op. Evenals ik er trots 
op ben, om Zeelstenaar te zijn”, zo haast hij zich eraan toe te voegen. 
En hij meent het, nu hij met handen en voeten verankerd is aan de 
Zeelster bodem. Kan dat, twee soorten navelstrengen? Ja dat kan, bij 
Jan.  
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Zijn vader Graad werkt eerst als 
boerenknecht in Oirschot en later bij 
boer Van de Zande in Oerle. Daarna 
wordt er verhuisd naar boer Kox op de 
Blaarthemseweg. En dan komt het: de 
buur dat is boer Jansen en de dochter 
daarvan is ‘toevallig’ ene Petra. Petra 
ontmoet Graad en zo is het gekomen. 
Ze gaan bij hun trouwen wonen in de 
bovenwoning van Kox. En ja hoor, 
daar wordt niet veel later, in 1942 
‘ons Jantje’ geboren. Zijn ouders 
stappen over naar het bezorgen van 
melk in Gestel. En zodra ons Jantje 
met zijn veertien jaar meer Jan is, en 
er een klein beetje klaar voor, mag  
ook hij de baan op.    
 Moeder Petra en Jantje 
Ze laten hem het vak leren bij de broer van zijn moeder. Eerst gaat het 
bezorgen met de bakfiets, dan met paard en wagen, vervolgens de 
accuwagen en tenslotte met de bestelbus. 

Maar hoe kom je dan in Zeelst terecht?  
“Nou”, zo luidt zijn verhaal, “intussen speelt zich een andere 
ontwikkeling in mijn jonge leven af. In 1963 zit ik op legerplaats 
Oirschot in militaire dienst. Onder de maten doet dan het gerucht de 
ronde dat er in Zeelst een mooie nieuwe kroeg is geopend”. Het blijkt 
te gaan om ‘café de Zwaan’. En bij het eerste bezoek het beste, valt het 
Jan al op dat eigenaar Jan van den Boomen maar liefst vier leuke 
dochters heeft. Toch duurt het nog bijna twee jaar alvorens de 
schuchtere jonge militair de eerste echte avances durft te maken naar 
zijn favoriete Nel. “Ze werkt als verpleegster in Dordrecht, daar ben ik 
dan intussen wel achter”, zo vertelt ie verder, “En tussen het friet halen 
bij Piet de Bont door, ontstaat er meer en meer contact met Nel”.  
Dat die friet regelmatig koud wordt opgegeten, deert de twee 
natuurlijk niet.   
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Nee is nee 
Jan: “Zodra alles een beetje een beetje serieuzer begint te worden, 
komt ‘aanstaande’ schoonmoeder Sjaan steeds meer in beeld.  

En ik word voor de keuze gesteld om 
ofwel achter de bar mee te helpen, 
of te oberen. Maar als dun 
Blauwbuik iets niet wil, dan gebeurt 
dat ook niet”. Zelfs niet als daarmee 
zijn verkering op de tocht dreigt te 
komen staan. Hij weigert. Dat valt, 
voorzichtig uitgedrukt, niet in goed 
in de Zeelster zandgrond.  
 

Nel en Jan 

Later zal alles toch weer goed komen en kunnen Sjaan en Jan 
uiteindelijk prima door één deur. En als Jan eens toezegt dat ze hem 
altijd mag bellen om haar - waarheen dan ook - te vervoeren, al is het 
midden in de nacht, is de ban definitief gebroken. Ze breit daarna zelfs 
talloze sokken voor haar nu meer en meer favoriete schoonzoon. Niks 
staat hun huwelijk in de weg. In 1966 trouwen ze en gaan wonen in de 
door (schoon)vader Jan tot woonhuis omgebouwde garage.   

Hoe zou je Nel willen omschrijven? 
“Een goeie, bijzonder vrolijke vrouw. Een superkok ook. En een 
geweldige gastvrouw. Je kon veel met haar lachen en op partijen is ze 
een gangmaker. Regelmatig wordt er bij ons op de Heuvel 44 (hele fijne 
leefomgeving) op het raam geklopt met de uitnodiging om te gaan 
stappen. Meestal naar Jo van den Heuvel en Leentje toe. Daar danst 
Nel nogal eens op de tafel. En drinken kan ze al vroeg als de beste (kan 
van mij niet gezegd worden). Als ze een keer diep in het glaasje heeft 
gekeken, dan schudt ze ‘s morgens even haar hoofd en alles is weer 
oké. Haar familie (Jansen) komt elke Zilst Kermis naar hier.  

Dat heeft vooral te maken met Narda Baetsen die een zus is van Petra 
- de moeder van Nel. Dan kan de lol niet op. Helaas is Nel twaalf jaar 
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geleden overleden. Samen met onze dochter Rian en schoonzoon 
Frank halen we nog regelmatig geweldige herinneringen aan haar op “.      

Unne goeie speuler vur UNA 
Toen hij trouwde, is Jan niet veel later ook meteen een huwelijk met 
UNA aangegaan. Dat komt eigenlijk door Nel’s broer Hans. Tijdens een 
feestje wordt het idee geopperd om te gaan sporten. Het wordt 
voetballen. Hans haalt bij penningmeester Martien Keeris de papieren 
op en als het door Jan betaalde inschrijfgeld van tweeënhalve gulden 
is voldaan, zijn beiden lid. Zodra Piet van Hoof namens UNA voor het 
eerst contributie komt ophalen en merkt dat Jan unnun buitendurrupse 
is, dan luidt zijn reactie: “Dan zulde gij wel unnun hille goeie speuler 
zen”. Iemand van buiten beschouwt men bij UNA in die tijd doorgaans 
als een voetbalaanwinst.  

Jan is er snel ingeburgerd. 
Zijn voetballen is niet van 
de allerbeste kwaliteit, 
maar wat zou het. Hij heeft 
nog andere eigen-
schappen. Zo wordt hij op 
voorstel van Franske van 
Lieshout trainer van B2. En 
wie commentaar levert, zit 
er al gauw aan vast. In dit 
geval de kantine. Jan uit 

zijn mening dat het in de kantine niet goed loopt. Jan Krüger en Walther 
Soetens nodigen hem daarom uit om in het bestuur zitting te komen 
nemen en er vanuit die positie iets aan te doen. En zo wordt hij meteen 
tot voorzitter van de kantinecommissie gebombardeerd. Volgens Jan 
heeft een kantine behoefte aan een beheerder en die komt er: Fer 
Boogers. Dat is dan meteen ook het begin van de carrière van Jan 
Meeuwis bij UNA. En ‘als manusje van alles’ fungeert hij daar nu nog….   
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EEN ZOEK - PLAATJE 

 

Wie weet waar deze 
foto genomen is? 
We horen het graag 
vóór 1 juli.  
 
Laat het ons weten 
en misschien wint u 
dan wel een klein 
prijsje. 
 
 

U kunt uw antwoord doormailen naar fam.coolegem@onsmail.nl of in 
de groene brievenbus bij de kerk stoppen.  
 
Voor de volgende Rustverstoorder roepen we mensen op om een foto 
in te sturen van bijzondere of gewone dingen in de nabije omgeving, 
die je misschien zomaar voorbij loopt….tenzij je goed kijkt. Een 
voordeur of juist alleen de klink, een windwijzer, beeld, een mooie 
boom of tuin, een bordje aan een muur….een detail of juist het geheel. 
Of een foto gemaakt vanuit een bijzondere hoek of perspectief. Wij 
maken dan een keuze uit de inzendingen en plaatsen de foto in de 
Rustverstoorder, met de vraag ‘waar is dit plaatje geschoten?’  
 
Na 1 juli kunt u de oplossing opzoeken op onze webpagina, waar ook 
meer informatie over de foto te vinden is. Zie: www.kbo-zeelst.nl.   
Tenslotte zullen we de winnaar en de juiste antwoorden vermelden in 
de eerstvolgende Rustverstoorder. 
 
Veel plezier!   

 
  

mailto:fam.coolegem@onsmail.nl
http://www.kbo-zeelst.nl/
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WIST U DAT….? 

 

• U om recht te hebben op huurtoeslag aan de volgende 
voorwaarden moet voldoen: 
o Uw huur (inclusief servicekosten) in 2021 mag niet hoger zijn dan  

€ 752,33 per maand, aan te tonen via bankafschriften. 
o U huurt een zelfstandige woonruimte en hebt een huurcontract 

getekend 
o Uw inkomen en dat van uw toeslagenpartner en medebewoners is 

niet te hoog. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw 
huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. U kunt 
een proefberekening maken op: www.belastingdienst.nl 

o U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere 
bewoner mag op 1 januari 2021 maximaal € 31.340 hebben. 
Partners mogen samen op 1 januari 2021 maximaal € 62.680 
hebben. 
 

• U om zorgtoeslag te krijgen aan de volgende voorwaarden moet 
voldoen: 
o U hebt een Nederlandse zorgverzekering.  
o In 2021 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.138 per jaar. 

Indien u een toeslagpartner hebt mag uw gezamenlijke inkomen 
niet hoger zijn dan € 39.979 per jaar. 

o Op 1 januari 2021 mag u niet meer vermogen hebben dan                    
€ 118.479. I.g.v. een toeslagpartner mag uw gezamenlijke 
vermogen niet hoger zijn dan € 149.819. 

 

Denkt u recht te hebben op één van deze toeslagen dan kunt u 
aanvraag hiervoor indienen tot 1 september. Meer informatie vindt u 
op: www.belastingdienst.nl.  
Hulp nodig? Vraag het onze Huba’s: 
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 

 
 

http://www.belastingdienst.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/vermogen/hoeveel-vermogen-mag-ik-hebben-voor-zorgtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/partner
http://www.belastingdienst.nl/
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Erfgoedstichtingen samen in één 
vereniging 

Drie Veldhovense erfgoedstichtingen vormen 
vanaf 1 mei Erfgoedhuis Veldhoven.  
Een vereniging met als doel het Veldhovens 
erfgoed te beschermen en kennis over 
heemkunde te delen.  

De erfgoed-stichtingen vonden 100 jaar Veldhoven een mooi 
symbolisch moment om hun samenwerking te bekrachtigen. Zeelst 
Schrijft Geschiedenis, Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Stichting 
Historisch Oerle werkten de laatste jaren al vaker samen in projecten. 
Het educatieve project voor alle basisscholen over de 2e wereldoorlog 
wordt gezamenlijk uitgevoerd, zo was dat ook bij de herdenking in 
2019 van 75 jaar Vrijheid. Op de plank ligt een artikelenreeks die wordt 
gebundeld in een boek ter ere van 100 jaar Veldhoven. Nu krijgt de 
samenwerking een structureel karakter in de nieuwe vereniging. 

Wij verwachten dat wij door als een vereniging verder te gaan wij 
sterker staan richting gemeente voor het krijgen van subsidie en 
huisvesting en ook de levensvatbaarheid van het nieuwe Erfgoedhuis 
beter is gewaarborgd. 

Erfgoedhuis Veldhoven wil ook aandacht besteden aan alle wijken en 
zou daarom ook graag geïnteresseerden uit de “jongere” Veldhovense 
wijken betrekken. Ook wil de vereniging graag jong bloed om ook in de 
toekomst de Veldhovense geschiedenis levend te houden. 

De keuze voor een vereniging betekent ook, dat men lid kan worden. 
Indien men geïnteresseerd is, kan men “actief” lid worden door aan te 
sluiten bij een werkgroep. Maar ook “passieve” leden zijn van harte 
welkom. Men betaalt € 15 per jaar (voor leden onder de 18 jaar gratis) 
en daarvoor heeft men gratis toegang tot de collectie.  
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Verder zullen er lezingen, excursies, en cursussen gaan plaatsvinden. 
Leden kunnen hieraan gratis of tegen een gereduceerd tarief 
deelnemen. Daarnaast wordt periodiek een nieuwsbrief verspreid met 
daarin actuele onderwerpen over het Veldhovens erfgoed. 
 
De vereniging opent ook een heemkamer waar geïnteresseerden 
terecht kunnen voor informatie en om materialen in te zien. Deze 
heemkamer bevindt zich op de eerste verdieping van de Bibliotheek 
Veldhoven. In verband met de maatregelen is nu nog niet bekend 
wanneer de heemkamer daadwerkelijk toegankelijk is. 
 
Wie meer wil weten over Erfgoedhuis Veldhoven kan terecht op 
www.erfgoedhuisveldhoven.nl. Daar zal ook het meeste van de site 
van Zeelst Schrijft Geschiedenis worden opgenomen. Via deze site, 
onder het kopje ‘over ons’, kan men zich ook opgeven als lid van de 
vereniging. Ook is het mogelijk om zich aan te melden voor de 
nieuwsbrief. 
 
In de loop van dit jaar zal de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis 
worden opgeheven. Eerst als werkgroep, vanaf 2004 als stichting, 
hebben we met veel enthousiaste mensen heel veel activiteiten 
ontwikkeld. Wij kijken daar met trots op terug, En met onze boeken en 
films hebben we heel veel mensen een plezier gedaan en daarmee ook 
de belangstelling voor het verleden gewekt. Het was de moeite 
waard!!! 
 
Jan Bressers 
Secretaris Zeelst Schrijft Geschiedenis en  
Bestuurslid Erfgoedhuis Veldhoven 

  

http://www.erfgoedhuisveldhoven.nl/
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Persketrien, een jongedame uit Zeelst 

Onlangs stuurde de heemkundekring uit Achel, De Achelse Kapetulie, 
ons een prachtig verhaal over Catharina Merkelbach, geboren in Zeelst 
op 5 april 1829, als dochter van Jan Merkelbach en Johanna Smits.  
Uit het bevolkingsregister blijkt dat zij in de wijk Copbeek op nr 35 
woonde. Dochter Catharina ging door het leven als Persketrien wat je 
kunt vertalen als Paarden Katrien. 

Jan kwam uit een familie die al vele generaties het beroep van grof- en 
hoefsmid uitoefende. Zijn vader was smid in Lieshout en daar is uit de 
smederij de Spoelenfabriek F. Merkelbach voortgekomen. De opa van 
Jan was smid in Bergeijk, diens vader was daar meester-smid en rond 
1700 was Gregorius Merckelbach meester smid in Eersel. 

Nazaten van Jan Merkelbach zijn hier in Zeelst en Meerveldhoven smid 
gebleven. Zo bouwt Gerardus, de zoon van Jan, in 1872 een huis van 
steen met pannendak en daarin een smederij aan de Molenstraat. Zo 
ongeveer op de plaats waar nu de Gemo garage zit en waar vroeger 
huisjes stonden waar onder meer de familie Fisser woonde. Kees 
Merkelbach, op de hoek van de van Vroonhovenlaan – Kapelstraat in 
Meerveldhoven was de laatste in de rij. Hij heeft wegens gebrek aan 
opvolging de smederij enkele decennia geleden, gesloten.  

Onze Persketrien heeft haar stiel van paardendokter niet van 
vaderszijde meegekregen, alhoewel in die tijden een hoefsmid ook wel 
fungeerde als paardendokter. We zien dat haar moeder Johanna Smits, 
geboren in Niederkrüchten in Duitsland, in diverse registers ook al het 
beroep heeft van paardendokteres en veearts en in 1868 wordt haar 
werk omschreven als veeartsenpraktijk en hoefsmid. Op haar beurt is 
Johanna de dochter van Peter Smits, ook een veearts. 

Persketrien is de kennis van paarden dus thuis met de paplepel 
ingegeven. Wat haar bijzonder maakte was dat zij vaak al vanaf afstand 
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kon zien wat een paard mankeerde. Zij genoot dan ook grote 
bekendheid in de verre omgeving.  
 

Zij trouwt in 1865 met Jan Mathijs Groenen en zij vestigen zich nadien 
in Achel. Van daaruit oefent zij haar praktijk van paardendokteres uit, 
net zoals zij dat voorheen in Zeelst deed.  
 
In Nederland wordt het 
beroep van veearts in 1874 
wettelijk beschermd. Het 
duurt nog zo’n dertig jaar 
voordat de erkende veearts 
een stevige positie heeft 
veroverd.     Provinciale NoordBrabantsche en  

‘s Hertogenbosche Courant  27 juni 1889 

Tot die tijd blijven de 
oude paardendokters 
hun beroep uitoefen-
en en komen daar-
door regelmatig in 
aanraking met  justitie.  Het  Vaderland van 28 november 1889 
 
Zo ook onze Catharina. Zij overlijdt in Achel op 4 januari 1904 
 
In Zeelst is bij de Zonnebloem Corrie van Poppel – Merkelbach nog zeer 
actief. Heb haar gevraagd of zij ooit in de familie iets over Persketrien 
had gehoord, toch ook een Merkelbach uit Zeelst. Dat was jammer 
genoeg niet het geval. Met een klein beetje onderzoek vonden we dat 
Catharina Merkelbach, alias Persketrien, toch heel dicht familie van 
Corrie is. Haar overgrootvader is de al genoemde Gerardus Merkelbach 
van de smederij in de Molenstraat en was de broer van Persketrien. 
 
Met dank aan heemkundekring De Achelse Kapetulie en 
Marita van Brussel (meer informatie op haar website www.vruger.nl).  
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LEDEN NIEUWS 

In memoriam 
Helaas moesten we van onderstaande KBO-leden 
afscheid nemen: 
- Harry Jonkers op 30 maart
- Nellie Boogers-Kox op 1 april
- Sjaan Sleddens- van Zoggel op 9 april
- Adje Pinxteren op 22 april
- Riek Kox-Menting op 24 april
- Cora Verwimp-Loyen, is al in januari overleden, maar was niet

eerder in de Rustverstoorder vermeld
- 

Jubilea 
Onderstaande leden vieren in juli hun 
90ste verjaardag: 

• Liesje Akkermans-Peeters, op 15 juli

• Toon Kerkhofs, op 30 juli

 Op 26 juni is het echtpaar van Kruysdijk-van Zoggel 50 jaar 
getrouwd en op 5 juli is het echtpaar Tops-Vlemmix 60 jaar 
getrouwd.  

Allen van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

- Ton de Vries - Pieter van Dijk

- Maria van Rooijen - Jannie van Schaik

- Tinie Seijkens - Els Seijkens-van Rooijen
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Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

JUNI 2020 

 1 juni  Annie van Lith-van Waterschoot 
  3 juni  Mieke van Lisdonk-Jacobs 
  4 juni  Mien Bens-Peters 
  5 juni  Annie van Acht 
  5 juni  Nol Janssen 
  6 juni  Riet Jansen 
  8 juni  Els van Mol 
  8 juni  Rieke Graat 
  9 juni  Lambert Coolen 
  9 juni  Wilma Louwers-Verschueren 
10 juni  Riet de Rooy-van Kraaij 
10 juni  Pieter van Dijk 
11 juni  Maik van Rens-Martens 
11 juni  Anneke Spiegels-van Eldijk 
12 juni  Betsy Verberne-van de Ven 
12 juni  Diny van Strijp-Rijkers 

13 juni  Hennie v.d. Heijden-Wilbrink 
14 juni  Riek Willems-Joosten 
14 juni  Rinie Schoofs-Raijmakers 
14 juni  Irma van de Berg-Schell 
14 juni  Marijke van Houten-Zwepink 
16 juni  Riek van der Heijden-de Wit 
17 juni  Wilma van den Bosch 
19 juni  Bertha v. Laarhoven- Coppelmans 
19 juni  Leo Moonen 
23 juni  Kitty van Alem-Senders 
23 juni  Corrie Zuidhof 
25 juni  Mia van Gent-Herps 
25 juni  Marja van den Brink-Corsten 
29 juni  Nolly van de Sande-le Blanc 
30 juni  Martien Spiegels 

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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JULI 2020  

  1 juli   Thea Peperkamp-Slegers 
  1 juli   Mia Boogers-Keeris 
  1 juli   Mia Blachard-Wouterse 
  3 juli   Diny Mandigers-Smits 
  6 juli   Janny Rekers-Manne 
  6 juli   Tineke Schellens-v.d. Werff 
  7 juli   Door van der Vorst 
  7 juli   Frans Visser 
  7 juli   Ineke van Kollenburg-vd Lee 
  9 juli   Johan Lormans 
10 juli   Mary van Mensvoort 
11 juli   Ad Verbakel 
12 juli   Wil Kemp-Luijkx 
13 juli   Mart Snelders   
13 juli   Jos Simmer         
13 juli   Bep Vervest-Janszsen      
14 juli   Riet Claassen-Koppen      
14 juli   Frans Krüter       
15 juli   Corry Pollemans   
15 juli   Henk Verhappen 
15 juli   Liesje Akkermans-Peeters 
17 juli   Hubertus Gijbels 
17 juli   Rieky Mesman-vd Dijssel     
 

18 juli   Jeanne Geven-Bergmans    
18 juli   Mia Tops-Vlemmix      
18 juli   Nelly Dijkstra 
19 juli   Leny Sanders –van Meer 
19 juli   Lenie Dreesen-Sleutjes 
19 juli   Ad v.d. Linden 
21 juli   Jos v.d. Sande 
22 juli   Marinus Tops 
22 juli   Netty Habraken-Versantvoort 
24 juli   Lies Keller-Manné 
25 juli   Frans van der Heijden  
25 juli   Dinie-Sleegers 
26 juli   Theo Broens 
26 juli   Truus Doomen 
27 juli   Diny Hesemans-vd Looij 
27 juli   Lina v.Zon-v.d. Heijden 
27 juli   Ria Oosterbosch-Stoffelen 
27 juli   Peter v.d. Ven 
28 juli   Koos v.d. Berg-Kuipers 
29 juli   Louis Eliëns 
29 juli   Marius Kokx 
30 juli   Toon Kerkhofs 
30 juli   Els Seijkens- van Rooijen 
31 juli   Greet Henselmans 
31 juli   Piet van Acht 
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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 Edith Mostert, telefoon: 073-644 40 66).  
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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 Hoorcomfort Pluspakket, Provincialeweg 55  10% 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
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. 

 
 

 
MIDGET GOLF 

1 juni 2021 – 10 uur 
Bij Kabouterdorp aan de Broekweg 

 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
Email:………………………………………………………..…………………………. 

 
 
Meer informatie kunt u inwinnen bij: Cees van Hout tel. 06 12 64 55 02 
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COMMISSIES SENIORENVERENIGING 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)

• Anneke Spiegels

• Corrie Zuidhof

B = bestuurslid 

DE RUSTVERSTOORDER 
Een twee maandelijks informatieblad voor en door de leden van de Senioren- 
vereniging 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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