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Leden- 
administratie 
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ledenadmkbozeelst@gmail.com

Het bestuur is vertegenwoordigd in het Kringbestuur Veldhoven van de KBO 
en in de Seniorenraad. 

LIDMAATSCHAP SENIORENVERENIGING KBO ZEELST 

De contributie van het Seniorenvereniging KBO Zeelst lidmaatschap bedraagt 
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VANUIT HET BESTUUR 

Voorwoord 
 
Eindelijk kunnen we weer iets ondernemen! De meeste senioren zijn 
gevaccineerd tegen corona. De besmettingen liepen hard achteruit, 
maar dat verandert alweer. Nu zijn het vooral de jongeren die de 
nieuwe variant oplopen. Gelukkig is er voor de senioren nog niets 
veranderd en kunnen we onze activiteiten voortzetten. 
 
Het is nog steeds de bedoeling dat we regelmatig onze handen wassen 
en de anderhalve meter afstand blijft ook. 
 
Het is fijn dat we onze wekelijkse activiteiten weer zijn begonnen. Het 
koersballen in ‘t Patronaat is ook weer opgestart. Ze kunnen bij het 
koersballen nog nieuwe deelnemers gebruiken! 
 
We hebben twee nieuwe activiteiten, het biljarten op vrijdagmiddag in 
‘t Patronaat. Vol enthousiasme is hiermee gestart. Er zijn 8 leden aan 
de biljartlessen begonnen. En het fietsen op de woensdagochtend. Ook 
hier is men tevreden met het aantal deelnemers.  
 
‘t Patronaat sluit dit jaar van 24 juli tot en met 22 augustus. Dat is twee 
weken korter dan andere jaren dus kunnen we weer eerder beginnen 
met de wekelijkse activiteiten in ‘t Patronaat. 
 
Van Mia en Jan Tops heb ik een lief kaartje gekregen om iedereen te 
bedanken voor de bloemen en de felicitaties, die ze hebben ontvangen 
voor hun 60-jarig huwelijk. 
Ook Greet en Theo van Kruijsdijk waren blij met de bloemen en de 
felicitaties voor hun 50-jarig huwelijk. 
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We hadden een nieuwe rubriek Zoekplaatje, maar die gaan we niet 
continueren omdat er geen animo voor bestond. We hebben maar één 
reactie ontvangen en is dat meteen de winnaar! Bob Groeneveld 
ontvangt een doosje bonbons. 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier en verwijzen ook naar onze 
website. 
 
Het gaat u goed en blijf gezond! 
 
Namens het bestuur, 
 
Anny Castelijns 
Secretaris Seniorenvereniging 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. Hier staan 

ook oude Rustverstoorders en Nieuwsflitsen. 
 

Indien u de website niet kunt bezoeken, bewaar dan de papieren 
Rustverstoorder, want niet alle vaste gegevens kunnen we in elke 

Rustverstoorder herhalen. 
 

Kopij voor de volgende Rustverstoorder (okt/nov) graag inleveren 
vóór 18 september 2021 

  

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

 Activiteiten planning 

 In de volgende Rustverstoorder hopen we u meer 
informatie te kunnen geven over nieuwe excursies of 
reisjes en/of cursussen.  

We volgen hierbij de ontwikkeling van de corona regels. 

STADSWANDELING EINDHOVEN  
op woensdagen 15 en 29 september 2021 

Na de succesvolle stadswandeling van mei 2019 hebben wij onze 
plaatsgenoot de heer Willem Hornman (VVV-gids) weer bereid 
gevonden om een ander gedeelte van Eindhoven met ons te ontdekken 
en wel op woensdagmiddag. In verband met de coronamaatregelen is 
de groepsgrootte beperkt tot 10 personen, daarom zal de wandeling 
tweemaal worden aangeboden namelijk op 15 en 29 september 2021. 

De tocht voert ons ditmaal steeds langs de Dommel. In dit gedeelte zijn 
er de laatste jaren een aantal nieuwe ontwikkelingen geweest. Via 
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Huize de Laak, de villa van Anton Philips, gaan we naar het NRE-terrein 
en het Paterscomplex bij het Augustijner Klooster. Vervolgens langs de 
Dommel naar een onbekend stukje Stratumseind en we eindigen bij 
het Museum Van Abbe. 
Indien de coronamaatregelen het mogelijk maken, kunnen we daar 
gezamenlijk een kopje koffiedrinken (voor eigen rekening). 

We verzamelen om 13.45 u in de hal van Centraal Station Eindhoven 
aan de stadszijde. Ieder komt op eigen gelegenheid naar Eindhoven. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur; u moet dus wel goed ter been zijn! 

De kosten van deze excursie: € 5,-- (excl. kopje koffie). Ter plekke 
(graag gepast) voldoen bij Anny/Jeanne. Alleen in dringende gevallen 
zullen we het inschrijfgeld restitueren bij afmelding. 
Er kunnen per dag 10 personen mee, dus schrijft u snel in via het 
formulier achter in deze Rustverstoorder. Geeft u aan welke datum u 
schikt, ook of u beide data kunt. 

Inlichtingen bij Werkgroep Educatie en Cultuur, 
Anny Castelijns  06-13 06 32 89 of  
Jeanne Smetsers  040-255 31 68 

MIDGETGOLF 
op dinsdagen 14 september en 12 oktober 
Aanvang: 10 uur 

Coördinatie: Cees van Hout: 06-12 64 55 02. 

Dit jaar organiseren we nog 2x midgetgolf bij 
speeltuin Kabouterdorp aan de Broekweg.  

Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van € 2,50, ter plekke 
contant te voldoen. Vooraf aanmelden is verplicht, dit kan telefonisch 
bij Cees van Hout. 
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HALVE-DAG EXCURSIE NAAR ALPHEN A/D MAAS 
Donderdag 30 september 2021 
 
In 2020 konden we geen reisjes maken en voor dit jaar willen we – onder 
voorbehoud - op 30 september een middagbezoek brengen aan Tingieterij 
“t Oude Ambacht”. Tingieten is een uniek en bijna vergeten ambacht maar 
na een bezoek zult u daar heel anders over denken. 

Onze reisleidster Adje Pinxteren is ons ontvallen en we willen haar met deze 
reis die zij voor 2020 had voorzien toch op de voorgrond plaatsen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 u vertrek bij huize Sele 
14.00 u ontvangst in Alphen met koffie/thee en  
 daarna rondleiding en uitleg 
16.45 u vertrek na een leuke en leerzame middag 
17.30 u  in Zeeland worden we verwacht in 
  “het witte huis” voor een 3-gangenmenu. 
20.00 u rond deze tijd komen we weer terug in Zeelst. 
 
De prijs voor deze busreis (mondkapje in de bus is verplicht) bedraagt voor 
leden € 37,75 en voor introducés € 41,75. 
Aanmelden kan tot en met 20 september met het inschrijfformulier achterin 
deze Rustverstoorder en via onze website. 
 

Contactpersoon/info is Anneke Spiegels  
Reiscommissie 
tel. 06 51 09 60 63.  
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Vaste activiteiten 

 
 

 

Dag  Activiteit Locatie     Tijd 

Maandag Koersbal  ‘t Patronaat  13.45 – 16.00  

Dinsdag Handwerken 
(zelfgemaakte 
kaarten, borduren, 
breien en haken) 

‘t Patronaat 14.00 - 16.00 

Woensdag Fietsen ‘t Patronaat 09.30 uur 

Donderdag Jeu de boules achter Ontmoetings- 
centrum Sele 

10.00 - 12.00 

Vrijdag Wandelen variabel variabel 

Vrijdag Gezellig samenzijn ‘t Patronaat 13.30 – 16.00  

Vrijdag Biljarten ‘t Patronaat 14.00 – 16.00 

Vrijdag Fietsen  
(Half april-half okt) 

Vertrek Kerk Zeelst 13.30 – 17.00 

 

Contactpersonen: 

Jeu de boules  donderdag:  Harry Bakkers  tel. 040-253 78 81 
   Jos van Delft  tel. 040-254 24 16 
 
Fietsen  woensdag:  Kees van der Aa tel. 040-253 90 56 
   of   06-51 10 80 56 
  Martien Spiegels tel. 06-53 65 38 20 
 
Fietsen  vrijdag:  Henk Willems  tel. 040-253 91 08 
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Wandelen 

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

E-mailadres: wandelenkbozeelst@gmail.com 

 

Iedere vrijdagmorgen lopen we in 3 groepen, in een wisselende 
samenstelling, vanaf een startpunt op fietsafstand van de kerk, een 
wandeling van 10-12 km. Na ca 5-6 km houden we een pauze om 
koffie te drinken. 
 
We informeren onze wandelaars wekelijks, via email, over hun 
vertrektijd en groepsindeling. Als u geïnteresseerd bent om mee te 
gaan wandelen en denkt de afstand aan te kunnen, neem dan contact 
op met Ad Schoofs. Omdat in deze coronatijd de regels regelmatig 
veranderen en we ons programma daarop dan misschien moeten 
aanpassen nemen we voorlopig geen wandelprogramma op in de 
Rustverstoorder. Het meest actuele wandelprogramma is wel terug te 
vinden op de website van de KBO Zeelst (www.kbo-zeelst.nl) Kies 
voor : Menu – Activiteiten – Wekelijkse activiteiten – Wandelen. 
 
 

 Biljarten 

  
Coördinatie: Leo Loijen, tel: 06-81 19 58 02 

E-mail: activiteitenkbozeelst@gmail.com 

Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
spelen DZS in ‘t Patronaat in Zeelst.  

Op dit moment bestaat de club uit 8 leden. Noud Verbeek is de 
oefenmeester. Hij gaat een aantal keer les geven in het biljarten. We 
kunnen nog 2 nieuwe leden gebruiken, dus snel aanmelden als u 
interesse hebt, vol = vol. 

  

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
http://www.kbo-zeelst.nl/
mailto:activiteitenkbozeelst@gmail.com
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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. 

Herdenking slachtoffers van 17 september 1944 
 

Op vrijdag 17 september a.s. zullen de slachtoffers van het geallieerde 
bombardement op die zondagmorgen van 17 september 1944, weer 
herdacht worden.  
Een waardige traditie gedurende nu al 77 jaar. 
De verwachting is dat de beperkingen die zijn 
opgelegd vanwege het corona-virus, dan nog 
steeds van kracht zullen zijn zodat zowel de 
herdenking op het Meiveld als op het kerkhof 
een sober karakter zal hebben.  
Belangrijk daarbij is dat we ook even nadenken 
over de vrijheid die we nu hebben en beseffen 
dat dit ook in deze coronatijd geen 
vanzelfsprekendheid is.  

http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Na een lange gedwongen stop door corona kon er eindelijk weer 
samen op uit getrokken worden. En het was weer gezellig als vanouds. 
Hieronder een foto impressie, met dank aan Martien Spiegels voor de 
foto’s 

Fietsen op woensdagochtend 
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Wandelen op 
vrijdagochtend 
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Biljartclub ‘De Zeelsterse Stooters‘ (afgekort ‘DZS’) 

Op vrijdag 11 juni is het dan zover. Biljartclub ‘DZS‘, een nieuwe loot 
aan de stam van onze activiteiten van de seniorenvereniging, gaat van 
start. 

Na een korte voorstellingsronde van de aanwezige leden wordt er 
begonnen met biljarten. De spelers hebben er zin in en dat is te 
merken. Het is ongelooflijk wat we te zien kregen. Subliem spel! Een 
trekstoot wordt opeens een doorschietbal en een doorschietbal een 
trekstoot. Men zegt weleens het raakt kant nog wal, maar dat kan men 
hier met het biljarten niet zeggen. Vele ballen raken hier kant en wal 
maar helaas geen enkele bal. Er wordt snoeihard gespeeld maar ook 
fluweelzacht. Het spel is enorm divers, bijna niet meer te volgen. 
Geweldig wat een talenten. Probleemloos wordt er gespeeld met de 
bal van de tegenstander. Geen punt. Niemand heeft iets in de gaten. 
De speler niet, de tegenstander niet en het publiek niet.  
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De sfeer is goed, misschien een beetje uitbundig. Ondanks het boeiend 
spel is er een speler in slaap gevallen. Moet kunnen in onze club. 

Even later komt Noud Verbeek onze oefenmeester binnen. Kijkt even 
toe, draait zich om en weent bitter. Het is meteen afgelopen met de 
pret. We moeten aan de slag. Noud begint met het lesgeven in het 
oefenen van de trekstoot en daarna de doorschietbal. Het is een 
nuttige les en er zullen nog verscheidende van deze lessen volgen. De 
leden gaan na afloop tevreden naar huis, popelend om het geleerde de 
volgende keer in praktijk te brengen (hopelijk). 
Want al doende leert men.  

Al met al was het een leerzame biljartmiddag. 

Leo Loijen 



16 

Gezellig samenzijn 

Op vrijdagmiddagen worden er weer (kaart)spelletjes gespeeld in ’t 
Patronaat vanaf 13.30 uur.  

En het was ook 
hier weer 
gezellig als 
vanouds. 

Loop gerust eens binnen als 
u interesse hebt om mee te
spelen.
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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 Frans van der Heijden, die zijn passies beschrijft. Op 
de website onder het tabblad “Informatie” kunt u alle 
verhalen in deze rubriek nalezen, met (meer) foto’s en in 
kleur. 

Molens in de wind
Als KBO-lid Zeelst stel mezelf aan jullie voor; ik ben Frans van der 
Heijden, 80+er, een geboren en getogen Veldhovenaar. 

Ondertussen woon ik 20 jaar op de Ark en als je in de buurt bent, van 
de High Chaparrel, zie je molentjes draaien in de wind.  
Dat is één van mijn 
hobby’s. Tijdens het 
fietsen zag ik met 
regelmaat zo'n wind-
molentje en bedacht ik 
dat het leuk zou zijn om 
deze zelf te maken.  

Met de 
modelbouwtekeningen 
van de KarweiPost uit 
Veenendaal kon ik snel 
van start en staat de 
teller al op 27 
windmolentjes. 
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Maar ik heb nog meer 
hobby's, ik hou ook van 
tuinieren. Op de volkstuin de 
Vooraad ben ik, in de 
maanden april tot en met 
oktober, regelmatig te 
vinden. Spaaien, schoefelen, 
zaaien en oogsten van 
groente en fruit is een echte 
liefhebberij. Altijd verse 
groente in de pan en in de 
vriezer. En van het fruit 
maak ik mijn eigen jam. Hier vertoef ik dan heel wat uurtjes. 

Als het dan winterdag is en de tuin staat er winterklaar voor dan houd 
ik mij bezig met modelbouwtrein. Mijn eerste trein kreeg ik "bij ons 
thuis" in 1964. Het echte modelbouwen begon in de Jegerstraat, 
daarna lag het even stil. Op de Ark heb ik deze hobby weer opgepakt 
en hebben de treinen en huisjes een mooi plekje gekregen en is het al 
een aardig mooi groot tafereel geworden. 

Zoo ziede mar op 
mènne ouw doag 
vermaak ik mij nog 
prima. 

Houdoe. 

Frans van der 
Heijden. 

De pen wordt volgende keer opgepakt door Geert Rombouts. 
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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. 

Van Zeelst naar Eindhoven is verder dan andersom…. 

Ze wonen momenteel net 
over de grens van 
Veldhoven naar 
Eindhoven. In een prachtig 
huis, gebouwd naar hun 
eigen ontwerp. Al gauw in 
ons gesprek geven Sjan en 
Joop Heller aan dat ze zich 
nauwer aan Zeelst 
(Veldhoven) verwant 
voelen dan Eindhoven, 
terwijl dat toch de plek is 
waar hun roots 
grotendeels liggen.  

Gedurende hun ruim vier eerste jaren samen, wonen ze - vanuit Zeelst gezien- 
net voorbij de Nightcap in één van de zogenaamde 18 woningen op Strijps 
grondgebied. De uitspraak van Joop is veelzeggend: “van Zeelst naar 
Eindhoven is veel verder dan van Eindhoven naar Zeelst”. Eerdaags zullen ze 
daar dus wel weer naar terugkeren. In de Zeelster 17 Septemberstraat 
groeiden hun kinderen op in het gezellige land van hun vrienden, zoals de van 
Zoggels, de Roosens en de van Gerwens.   

Markten 
Joop staat bekend als ‘dun errepelboer’. Het venten met aardappelen, 
grotendeels op markten was zijn roeping. Vader Herman ging vroeger al met 
aardappelen langs de deur.  
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Joop leert het vak al vroeg: “We leverden aan cafetaria’s, ziekenhuizen, enz. 
Maar ook op markten als Valkenswaard, Geldrop, de Woenselse Markt, 
Winkelcentrum Woensel, Veldhoven (City Centrum) en zelfs in Weert”. Zodra 
dochter Daniéle naar de kleuterschool kan (1981), is ook Sjan dagelijks op de 
markt van de partij. In 2016 zijn ze ermee gestopt.     
 
Corner House 
Het Strijpse Corner House, gerund door Nelleke Hoeks, is de plek waar ze 
elkaar leren kennen. Bij buurman ‘d’n Breeuwer’ vieren ze in 1970 hun 
trouwfeest. Sjan is geboren in de Eindhovense Frankrijkstraat. Daarna 
verhuizen ze naar de Wenckenbachstraat, waarna het gezin Van den Heuvel 
zeven jaar in de Strijpse Lochemstraat heeft gewoond. De omzwervingen 
eindigen in de Halvemaanstraat als ze Joop leert kennen. Bij Joop is het aantal 
voorhaltes wat spaarzamer. Hij wordt geboren in de Langdonkenstraat waar 
zijn ouders - moeder Corrie afkomstig uit Halsteren en vader Herman 
(Emmen) - een aardappelwinkel hebben. Joop voetbalt aanvankelijk bij DBS - 
dan nog Brabantse Bond. De snelle en handige aanvaller is een talent en 
wordt al jong door PSV uitgenodigd voor training. Doel: te zijner tijd bij de 
selectie aansluiten. Zover komt het niet. Op de zaterdagen is de 
aardappelhandel van vader toch belangrijker. 
 
Naar Zeelst 
In 1968 begint Joop zijn eigen handel. Het voetbalpitje staat even op ‘uit’. 
Maar als ze naar de Zeelster 17 Septemberstraat verhuizen, meldt Joop zich 
bij UNA.  
Ze vallen er wel met de neus in de boter en raken al gauw bevriend met de 
kinderrijke families van de Roosen en van Zoggel. Joop haalt de voetbal-
schoenen weer tevoorschijn en beiden voelen ze zich in de nieuwe omgeving 
op hun gemak. Drie dochters krijgen ze, Nicole, Chantal en Daniéle. En dat 
past wel bij die veelheid andere opgroeiende kinderen van hun vrienden. Het 
zogenaamde van Zoggel elftal, waar Joop inmiddels tot een sturende kracht 
uitgroeit, is ook een gezellige boel. Vooral in de derde helft, de kantine.  
 
Groot gezelschap 
‘Met een wagen vol geladen‘, is de eerste regel uit een aloud Nederlands 
kinderliedje. Het is zeker van toepassing op het ‘familie-elftal van UNA’, dat 
de uitwedstrijden met een tiental auto’s bezoekt. De rust van een dorp als 
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Riethoven wordt zo met het Zeelster gezelschap van meer dan dertig man - 
inclusief een hoop zeker niet muisstille kinderen - behoorlijk verstoord. De 
reacties van het dorpse thuispubliek hebben, netjes uitgedrukt, alles te 

maken met het verwekken van veel kinderen. Sjan is dan al in verwachting 
van de derde dochter Daniéle en ook bij anderen van de UNA aanhang valt af 
te zien dat ze behoorlijk zwanger zijn. Dat is ook zo rondom de SRV wagen 
van Renders, die dagelijks in hun straat de ronde doet. Bij het instappen van 
een flink aantal zwangere dames waarbij Stien van Zoggel, Annelies Roosen 
en Zus Verhees, herinnert Sjan zich als de dag van gisteren de opmerking: “ge 
ziet wel dè ur bè hun wennig gesloape wordt”. Lachen geblazen natuurlijk. 
Een puur gezellige tijd. Ook het lidmaatschap van gymvereniging Voorwaarts 
draagt daaraan flink bij. Na afloop koffie drinken met peperkoek. De grote 
vriendenkring die elkaar op die manier vindt, is jaren na dato nog altijd intact. 

Hobby’s  
Aan Ben (syndroom van Down) - de broer van Joop - hebben ze ook jarenlang 
veel zorg besteed (Sjan: ‘hij was eigenlijk ook een kind van ons’). 
Kleinkinderen hebben ze negen. Maar liefst acht ervan zijn jongens. Gevraagd 
naar hobby’s, dan zijn de kleinkinderen natuurlijk de eersten die genoemd 
worden.  
Wandelen met de KBO staat ook hoog genoteerd. Verder zijn ‘lekker eruit, de 
tuin bijhouden, terrassen bezoeken, vakanties naar het favoriete Zwitserland 
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(cruises zijn populair), lezen’, de vele soorten van afleiding welke ervoor 
zorgen dat ze zich weinig vervelen.  

Opnieuw trouwen in Las Vegas 
Als Sjan 60 wordt heeft Joop een leuk idee. 
Hij stelt voor om een reis naar Las Vegas te 
ondernemen inclusief de herbeleving op 6 
oktober van hun trouwpartij: ze doen het 
gewoon een keer over. Met trouwpastoor 
en al. En natuurlijk wordt de bruid inclusief 
bruidsboeket over de kamerdrempel 
gedragen.  

Parkinson 
Maar dan komt onverwacht ‘meneer 
Parkinson’ in hun leven. En dat heeft nogal 
wat consequenties.  
Joop: ”Vanaf september afgelopen jaar 

weten we het. Alles wordt een 
beetje minder. Maar ik ben niet 
zielig” (wat we gemerkt 
hebben, TV). Tijdens het 
gesprek is Joop nog altijd de fris 
van de lever pratende persoon, 
zoals we die kennen. “Maar het 
gaat de ene dag beter dan de 
andere. Ik leef niet als een 
monnik en met de nieuwe 
medicijnen gaat het ook veel 
beter”, zo klinkt het monter.      

Joop en Sjan met de 8 kleinkinderen 
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QUIZWOORDZOEKER 

In onderstaande quizwoordenzoeker staan de antwoorden van 
bijgaande quiz. De antwoorden zijn horizontaal, verticaal, diagonaal 
en achterste voren geplaatst. Dezelfde letters kunnen meerdere 
keren zijn gebruikt. Naast de puzzel staan de quiz omschrijvingen met 
het aantal letters waaruit het antwoord bestaat. De overgebleven 
letters vormen de oplossing. 

G M E S E V S M A D 

W I L H E L M I N A 

I N F O N I T I D M 

L N J T D M S O E I 

L E E R I E L N L X 

E V R E V G E V F A 

M E Z Z O E E R T M 

E L O N C I Z G I N 

G D U C G E O R G E 
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1. Naar welke koningin is de boom genoemd met een stamomtrek 
van 341 cm die aan de Blaarthemseweg staat (10) 

2. Vlaams woord tevens Zeelster dialect voor visgraat (4) 
3. Naam van het plein gelegen tussen gemeentehuis, bieb en de 

Repel (9) 
4. Handboogvereniging aan de Blaarthemseweg (4) 
5. Naamgever Veldhovens ziekenhuis (6) 
6. Afkorting van het woord informatie (4) 
7. Achternaam van Zeelster kunstenaarsfamilie waaronder 

cartoonist Rustverstoorder (4) 
8. Naam sigarenfabriek v/h Gebr. Bazelmans (3,6) 
9. Veldhovens graffity kunstenaars duo (6) 
10. Voornaam ondernemer en oud president directeur VDL (6) 
11. Hoge vrouwenzangstem (5) 
12. Eenvoudige dichtvorm van elf letters tevens een sprookjesachtige 

engeltje (5) 
13. Vertelclub uit Veldhoven (5) 
14. Andere naam voor coronavirus 19 (5) 
15. Achternaam van bekende Zeelster drummer en een oud 

bestuurslid die ook een plaatsnaam is (5) 
16. Dorp in Veldhoven met 5315 inwoners in 2017 (6) 
 
Oplossing 
 

                                    

 

U kunt uw oplossing deponeren in de groene brievenbus, vermeld 
daarbij uw naam, telefoonnummer en eventueel email adres, zodat 
we uit de goede inzendingen een winnaar kunnen loten, die we zullen 
verrassen met een prijsje. 
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WIST U DAT….? 

• ’t Patronaat gesloten is van 24 juli t/m 23 augustus. 

• U van harte welkom bent om mee te gaan doen met Koersbal op 
maandagmiddag in ’t Patronaat. U mag ook vrijblijvend eens komen 
kijken. 

• KBO leden Elly Dolman-Vos en Clemens Stolwijk ook een kunstwerk 
exposeren in het Citycentrum in het kader van 100-jaar Veldhoven. 
De werken van de leden van het kunstenaarscollectief ‘Kunst in het 
Rond’ staan in diverse etalages in het City Centrum, in de 
voormalige AKO winkel, het gemeentehuis en in de bibliotheek. 

• Het zoekplaatje in de vorige Rustverstoorder, de windwijzer is op 
Huize Selstadium, op de hoek van de Broekweg/Binnenweg. Het is 
de burgemeesterswoning uit 1894, gebouwd door Antonius 
Janssens, burgermeester van Zeelst van 1892 tot 1915. Van 1815 
tot 1921 was Zeelst een zelfstandige gemeente met een eigen 
burgemeester. 100 jaar geleden werden Zeelst en Oerle met 
Veldhoven-Meerveldhoven samengevoegd tot de nieuwe 
gemeente Veldhoven, die dus dit jaar haar jubileum viert. 

• De bijeenkomst voor de bodes gepland staat voor 23 september 
a.s. Nadere informatie wordt zodra er meer bekend is, rechtstreeks 
met de bodes gecommuniceerd. 

• De natuurwandeling in de herfst onder leiding van Harry Bakkers 
door zal gaan, als de coronaregels het mogelijk maken. U leest 
erover in de volgende Rustverstoorder. 

• Er niet voldoende aanmeldingen waren voor de reis naar de 
Passiespelen op 15 augustus. Deze reis gaat daarom niet door.  
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LEDEN NIEUWS 

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. 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! 

Als u uw huwelijksdatum doorgeeft aan onze ledenadministratie, dan 
kunnen wij als Seniorenvereniging ook aandacht besteden aan 
speciale jubilea. U kunt uw huwelijksdatum doorgeven aan Henry van 
Houten via telefoon: 06-28 37 89 63  
of email: ledenadmkbozeelst@gmail.nl 

Jubilea 
Lena van Boekel-v.d. Berk viert op 19 september a.s. haar 95ste 
verjaardag en An Vlaskamp-Cronenburg wordt op 7 september 90 
jaar. Beiden van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 
- Maria van Rooijen
- Bep Sijtsma-Riezebos
- Willy Aelen
- Rita Vogels
- Henriëtte Lodewijks
- Els van den Nieuwenhuijzen

mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.nl
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Verjaardagen  
 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

 

AUGUSTUS 2020  

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

17 aug  Wim de Greef 
17 aug  Tinus Vogels 
18 aug  Jan Tops 
20 aug  Sjaan Sleddens-van Zoggel 
21 aug  Theo van Kruijsdijk 
22 aug  Mevr. Scheepers-Bergmans 
23 aug  Maria Baselmans-Jacobs 
24 aug  Antoon Fasen 
24 aug  Hans Sprengers 
25 aug  Marjo Keeris-Kusters 
25 aug  Mien van Delft-Dams 
25 aug  Henriëtte Lodewijks 
26 aug  Mies van Veldhoven-Akkermans 
28 aug  Mevr. Bataille 
28 aug  Ben Lamers 
29 aug  Koosje Verhagen-van Erp 
29 aug  Wim Baselmans 
29 aug  Mien Snelders-Bijsterveld 
30 aug  Henk Willems 
31 aug  Maria Bergmans-Coppelmans 
31 aug  Hans Boogers  
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SEPTEMBER 2020  

  2 sept  Corrie Bakermans-van Dal 
  4 sept  Nel Jonkers-Pieterse 
  5 sept  Mariëtte de Glas 
  5 sept  Gerry Dijkstra-Bosch 
  6 sept  Cor Vervest 
  6 sept  Henny Maas-Matia 
  7 sept  An Vlaskamp-Cronenburg 
  8 sept  Maria Sloots-Lebbink 
  9 sept  Riet Baarends-Kouwenberg 
12 sept  Piet Coolegem 
12 sept  Toos Dams 
12 sept  Gerrie Berden-Machura 
15 sept  Riet Rijkers-v.d. Berk 
16 sept  Elly van Sonsbeek-Krah 
16 sept  Hans Hermans  
16 sept  Bep Sijtsma-Riezebos 
17 sept  Albert Fisser 
18 sept  Cor van Rooij 
18 sept  Riky van Uitregt- Meeuwsen 
18 sept  Willy van de Wiel-van den Heuvel 
 

19 sept  Lena van Boekel-van de Berk 
20 sept  Ad Jansen 
21 sept  Piet Kemp 
21 sept  Joke van Hest-van Gompel 
22 sept  Miep Linssen-Snellen 
22 sept  Sisca Lapré-van Gestel 
22 sept  Leo van Bijsterveld 
23 sept  Corry Mehagnoul-vd Vleuten 
24 sept  Wil van de Voort-Pardoel 
25 sept  Dimitris Fakoudis 
25 sept  Els van den Nieuwenhuijzen 
26 sept  Joke van Tuijl-Boeyen 
26 sept  Riekie Hendriks-Freriks 
28 sept  Anneke van der Aa-van Riel 
28 sept  Marij Pijnenburg-vd Heijden 
29 sept  Noud van Beek 
29 sept  Ton Kleiweg 
29 sept  Jannie van Schaik 
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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 tel. 040-254 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, zoals foto’s, films of tussentijdse nieuwsberichten. 
 
Kortingen met uw KBO-ledenpas: 

Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum   10% 
Verhoeven Hoorcomfort: 10% korting op het Pluspakket, 
Provincialeweg 55 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, Kruisstraat 70, Veldhoven  10% 
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% 
ISERO (voorheen Gebr. vd Winkel) Hurksestraat 20b, Eindhoven 15% 
 

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/


40 



41 

INSCHRIJFFORMULIEREN 

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

STADSWANDELING EINDHOVEN 
Gewenste datum: 

 15 september 2021 

 29 september 2021 

 Maakt niet uit ik kan beide data 

Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _ 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _ 

Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
Email:………………………………………………………..…………………………. 

Verzamelen om 13.45 uur in de hal van Centraal Station Eindhoven aan 
de stadszijde. Ieder komt op eigen gelegenheid naar Eindhoven. 

De kosten van deze excursie: € 5,-- (excl. kopje koffie) ter plekke 
contant te voldoen. 



42 

HALVE-DAG EXCURSIE NAAR ALPHEN A/D MAAS 
Donderdag 30 september 2021 

Vertrek om 13.00 uur bij Huize Sele 

Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _ 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _ 

Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
Email:………………………………………………………..…………………………. 

Evt. dieetwensen:…………………………………………...……………………. 

MACHTIGING 

Bij deze machtig ik de KBO afdeling Zeelst om van mijn bankrekening af te 
mogen schrijven: de eigen bijdrage voor deze excursie van € 37,75 voor 
leden en € 41,75 voor introducés 

Datum:………………………………………………………………………………….. 

Handtekening voor akkoord:…………………………………………………. 

Inleveren/aanmelden - vóór 20 september (brievenbus bij de kerk) 
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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 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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