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SENIORENVERENIGING KBO ZEELST 

De Seniorenvereniging KBO Zeelst bestaat sinds 1953 en heeft ongeveer 500 
leden. De vereniging organiseert activiteiten gericht op ontmoeting en biedt 
ondersteuning aan senioren in Zeelst. 

BESTUUR 

Voorzitter Mieke van Lisdonk 040-253 96 63
voorzitter@kbo-zeelst.nl

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

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

Activiteiten Leo Loijen 06-81 19 58 02
activiteitenkbozeelst@hotmail.com

Communicatie Corry Coolegem 040-253 15 53
fam.coolegem@onsmail.nl

Leden- 
administratie 

Henry van Houten 06-28 37 89 63
ledenadmkbozeelst@gmail.com

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

LIDMAATSCHAP SENIORENVERENIGING KBO ZEELST 

De contributie van het Seniorenvereniging KBO Zeelst lidmaatschap bedraagt 
€ 25,- per jaar, jaarlijks te voldoen in januari middels incasso.  
Het bankrekeningnummer van de Seniorenvereniging KBO 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 
 
Wat gaat de tijd toch snel….een veelgehoorde opmerking vooral als je wat 
ouder wordt. Dit is waarschijnlijk het laatste voorwoord dat ik voor de 
Rustverstoorder schrijf. Mijn laatste bestuurstermijn zat erop en net toen ik 
had besloten nog een jaar mee te draaien gooide, zoals bij zoveel bijeen-
komsten, de coronaperikelen roet in het eten. Daarom neem ik nu bij de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering afscheid van het bestuur en van 
de redactie van de Rustverstoorder.  
 
Toen ik begon in 2008 - nog net een beetje bezig met het onder de knie krijgen 
van de mogelijkheden die de computer bood - was het een hele klus. Weken 
waren we er mee bezig om er iets van te maken en iedere keer dat hij naar 
de drukker ging voelde het alsof de vakantie begon. Aan Phil Nas en Marijke 
van Houten had ik goede medewerkers.  
 
Tegenwoordig heeft Mieke Hurkx en Nic Schouteten de samenstelling in 
handen en hoef ik alleen nog maar materiaal aan te leveren. Mieke heeft de 
Rustverstoorder een professionelere uitstraling gegeven en levert ook heel 
veel tekstuele bijdragen aan. Nic zet de puntjes op de i en zorgt dat hij gedrukt 
wordt. 
 
De Rustverstoorder wil niet alleen eenrichtingsverkeer zijn. Van belang is wel 
dat er wordt gereageerd op de vragen, oproepen en medewerking van onze 
leden. We zijn heel dankbaar als er bijdragen en opmerkingen komen van de 
leden in welke vorm dan ook.  
 
Ook onze website is een zeer goede aanvulling en uitbreiding van het nieuws 
wat er in onze Seniorenvereniging leeft. De moeite van het bekijken waard.  
 
Verder blijf ik actief in onze Seniorenvereniging!  
 
Hartelijke groeten, Corry Coolegem 
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ACTIVITEITEN 

 Activiteiten planning  

 Alle activiteiten vinden plaats onder de dan geldende corona 
regels. Voor de activiteiten, die genoemd staan in deze 
Rustverstoorder is géén corona toegangsbewijs nodig.  

 Zie verdere toelichting op pagina 24. 
 

Datum Activiteit 

  7 okt. 2021 Bloemschikken in ontm.ruimte speeltuin Kabouterdorp 

12 okt. 2021 Midgetgolf in speeltuin Kabouterdorp 

14 okt. 2021 Algemene Ledenvergadering in ‘t Patronaat 

16 okt. 2021 Boswandeling, vertrekpunt in Waalre 

  4 nov. 2021 Teken- en schildercursus: 1e proefles 

17 nov. 2021 Reanimatiecursus in ‘t Patronaat 

18 nov. 2021 Nieuwe ledenbijeenkomst in ‘t Patronaat 

16 of 17 dec. Kerstviering 

 

Bloemschikken  
Datum: donderdag 7 oktober 2021 
Aanvang: 10 uur 
Plaats: ontmoetingsruimte van speeltuin Kabouterdorp ( Broekweg) 
Eigen bijdrage: € 5,-, inclusief koffie/thee 
Aanmelden: alléén via inschrijfformulier in deze Rustverstoorder 
 
Onder leiding van Bart van Gerwen met assistentie van een paar leden van de 
Dahliavereniging De Jonge stek kunnen maximaal 20 leden met dahlia's, 
andere bloemen en groen een herfstbloemstukje maken. Deze creaties 
worden gemaakt in een zelf meegebracht potje of vaasje dat niet te groot is 
en niet van glas. Gelieve de eigen bijdrage contant en gepast te betalen bij de 
ingang. Omdat er voor het bloemschikken in verband met corona een 
maximum aantal leden deel kan nemen geldt de volgorde van ontvangst van 
het inschrijfformulier in de groene brievenbus bij de kerk.  
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Midgetgolf 
Datum:  12 oktober  
Tijd:  10 uur 
Plaats:  Speeltuin Kabouterdorp (Broekweg) 
 
Voor deze activiteit (incl. kopje koffie/thee) vragen we 
een eigen bijdrage van € 2,50, ter plekke contant te 
voldoen. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn 
voor ons om te weten wie er komen. Aanmelden kan 
telefonisch bij Cees van Hout, tel: 06-12 64 55 02. 
 

Algemene Ledenvergadering 
Datum: donderdag 14 oktober 2021 
Aanvang: 14 uur 
Plaats: ‘t Patronaat  
Aanmelden: via inschrijfformulier in deze Rustverstoorder 
 

Het bestuur van Seniorenvereniging KBO Zeelst nodigt u uit voor de 
uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2020. 
 
AGENDA: 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Vaststellen van het verslag van de schriftelijke jaarvergadering van 

oktober 2020.  

• Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, uitgave 
december/januari 2020/2021 en op de website 

5. Jaarverslag van de secretaris.  
(Dit verslag wordt t.z.t. ook op onze website gepubliceerd) 

6. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
8. Benoemen van de kascontrolecommissie 2022 

• De commissie 2021 bestaat uit de Heren Meeuwis en Bijnen. 
Herkiesbaar is de Heer Meeuwis 

• Kandidaten voor deze open te vallen plaats kunnen zich staande 
de vergadering melden. 
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9. Bestuurssamenstelling 

• Aftredend Corry Coolegem 
(Op dit moment zal deze functie niet opnieuw ingevuld worden, omdat 
het bestuur zich wil beraden over een evt. nieuwe bestuursstructuur) 

10. Vooruitblik 2022 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 
Voor na de pauze een luchtig programma. 
 
Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat ons weten wat 
jullie wensen zijn en ondersteun ons.  
 
Anny Castelijns  
Secretaris Seniorenvereniging KBO Zeelst 
 

Boswandeling  
 
Datum: zaterdag 16 oktober 2021 
Vertrekplaats: 't Brabants genot Heikantstraat 23, 5521 VB Waalre  
Aanvang: 14.00 uur 
Aanmelden: via inschrijfformulier in deze Rustverstoorder 
 
Hee godde mee dan gon we un eindje loope! Eindelijk, het mag weer. Dus 
geef je op en we maken er een mooie wandeling van. Waarbij we proberen 
wat te vertellen over datgene wat we tegen komen.  
Na afloop kletsen we wat na onder het genot van een kop koffie of thee. 
 
José van Lieshout / Harry Bakkers 
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Herstart cursus Tekenen/Schilderen 

Datum: Donderdag 4 november 2021 (gratis proefles) 
Plaats: Kabouterdorp aan de Broekweg 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Eigen bijdrage: Proefles is gratis, daarna € 30,- voor 6 lessen  

inclusief basismaterialen (papier/potlood e.d.) 
Aanmelden: per email of telefonisch bij Leo Loijen 

Wegens corona is de geplande cursus tekenen en schilderen vorig jaar niet 
doorgegaan. Maar het mag weer, dus gaan we van start met de cursus. De 
leden die zich toen aangemeld hebben, zijn benaderd met de vraag of zij nog 
belangstelling hebben voor de cursus. De meeste van hen willen weer mee 
doen, zodat er nog maar een beperk aantal plaatsen te vergeven zijn.  
Dus wees er snel bij, want vol is vol. 

Cartoon: Ad Dams 
De cursus wordt gegeven door beeldende kunstenaar Ad Dams. Voor meer 
informatie over Ad, zie website ad-dams.jouwweb.nl. 
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De cursus bestaat uit een proefles om kennis te maken en te horen wat uw 
interesses zijn op gebied van tekenen en schilderen. Deze les is gratis. Daarna 
volgt een serie van zes lessen met de bedoeling om u meer vaardigheden bij 
te brengen in tekenen of schilderen. U krijgt tijdens deze workshop een kopje 
koffie of thee aangeboden. De basismaterialen zoals papier, krijt, houtskool 
en potloden worden verstrekt door de workshop. Verf zoals aquarelverf, 
olieverf of acrylverf e.d. dient u zelf mee te brengen. De kosten voor de 
workshop bedraagt 30 euro.  
 
De data waarop de cursus gegeven wordt zijn: 4 nov (proefles) 11 nov - 17 
nov – 25 nov – 2 dec – 9 dec – 15 dec. Tijdstip van alle lessen zijn van 14.00 
tot 16.00 uur. De cursus wordt gehouden in het hoofdgebouw van speeltuin 
Kabouterdorp aan de Broekweg te Zeelst .  
 
Als u deel wilt nemen aan de hele cursus, kunt u dit na de proefles kenbaar 
maken en dan daarvoor de machtiging tekenen voor de automatische 
incasso. In het kabouterdorp kan namelijk niet gepind worden! 
 
U kunt zich aanmelden voor de cursus bij: 
 

Leo Loijen 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

 E-mail: activiteitenkbozeelst@hotmail.com 
 Tel: 06-81 19 58 02 
 

  

Voor alle genoemde activiteiten geldt 
respecteer elkaar en geef elkaar de 

ruimte! Een corona toegangsbewijs is 
niet nodig, maar blijf wel thuis bij corona 

klachten en laat u testen. 

 

mailto:activiteitenkbozeelst@hotmail.com
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Reanimatiecursus  

Datum: woensdag 17 november 2021 
Tijd: van 14.00 tot 17.30 uur 
Plaats: ‘t Patronaat 
Eigen bijdrage: € 5,- , inclusief koffie/thee 
Aanmelden: alléén via inschrijfformulier in deze Rustverstoorder 
 
Als er in gezinsverband, vriendenclub of bij groepsactiviteiten iemand onwel 
wordt, is het heel fijn dat je weet hoe je moet handelen. Daarom gaan we 
voor belangstellende leden een reanimatiecursus organiseren. Onder leiding 
van ons enthousiaste KBO lid Bob Groeneveld leren cursisten in 3,5 uur 
reanimeren en om te gaan met een AED. Bob is gekwalificeerd voor het geven 
van deze cursus.  
 
Aan deze cursus kunnen 8 personen deelnemen. Bij meer belangstelling 
wordt een volgende cursus gegeven in januari 2022. Voor het gebruik van het  
oefenmateriaal vragen we een eigen bijdrage van € 5,- per persoon. Graag 
contant te voldoen bij aanvang van de cursus. 
U kunt zich aanmelden middels het inschrijvingsformulier achter in de RVS. 
Voor meer informatie 

 
Werkgroep Educatie & Cultuur 
 
Leo Loijen 
E-mail: activiteitenkbozeelst@hotmail.com 
Tel: 06-81 19 58 02 
Mieke van Lisdonk  
E-mail miekevanlisdonk@hotmail.com 
Tel: 040-253 96 63 

 

Nieuwe leden bijeenkomst 

Op 18 november worden alle nieuwe leden van het afgelopen jaar welkom 
geheten bij onze seniorenvereniging. Deze leden zullen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen.  

mailto:activiteitenkbozeelst@hotmail.com
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Vaste activiteiten 

Voor de vaste activiteiten is géén corona toegangsbewijs 
nodig, maar we gaan ervan uit dat iedereen handelt naar 

eer en geweten, dus geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij klachten! 
 

Dag  Activiteit Locatie     Tijd 

Maandag Koersbal  ‘t Patronaat  13.45 – 16.00 uur 

Dinsdag Handwerken  ‘t Patronaat 14.00 - 16.00 uur 

Woensdag Fietsen ’t Patronaat Vertrek 09.30 uur 

Donderdag Jeu de boules achter Ontmoetings- 
centrum Sele 

10.00 - 12.00 uur 

Vrijdag Wandelen variabel variabel 

Vrijdag Gezellig samenzijn ‘t Patronaat 13.30 – 16.00 uur 

Vrijdag Biljarten ‘t Patronaat 14.00 – 16.00 uur 

Vrijdag Fietsen  
(Half april-half okt) 

Vertrek Kerk Zeelst 13.30 – 17.00 uur 

Contactpersonen: 
Koersbal maandag Henk Willems tel: 040-253 91 08 
 

Handwerken dinsdag Corry Coolegem tel: 040-253 15 53 
  Ceciel Bakkers tel: 040-253 78 81 
 

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 
  Martien Spiegels tel: 06-53 65 38 20 
 

Gezelligsamenzijn vrijdag: Phia Eliëns tel: 040-253 66 06 
 

Fietsen  vrijdag:  Henk Willems  tel: 040-253 91 08 
 

Biljarten vrijdag: Leo Loijen tel: 06-81 19 58 02 

tel:040-253
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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. Het meest 
actuele wandelprogramma is terug te vinden op de website van de KBO Zeelst 
(www.kbo-zeelst.nl) Kies voor : Menu – Activiteiten – Wekelijkse activiteiten 
– Wandelen. 
 

Het 6e getal 
 

Trekking: elke zaterdagavond  
Kosten:  € 24,00 per jaar per meespelend  
 lotnummer 
Inlichtingen: Hans van Hak, tel: 040-253 78 43 
 Henk Willems, tel: 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? Vraag dan het deelnameformulier aan bij Hans of Henk. 

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
http://www.kbo-zeelst.nl/
http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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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 Geert Rombouts, 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. 
 

Mijn werk is altijd mijn hobby geweest 
Ik ben altijd zelfstandig 
bezig geweest in de V.O.F. 
die ik in 1970 met mijn 
vader in het Trapjeshuis 
ben begonnen.  
Van lieverlee kwamen 
verscheidene van mijn 
broers ook in het bedrijf. 
Wij restaureerden en 
handelden in antieke 
meubelen. We maakten 
ook nieuwe meubelen 

1971, werkplaats Trapjeshuis,  meestal van oud eiken- 
het besteken van een eiken moerbalk hout.  
 

Tot 2014, midden in de laatste crisis, zijn we gestopt met ons bedrijf. De 
gemeente Veldhoven verkocht het Trapjeshuis en een jaar later verkochten 
wij ons bedrijfspand de oude “Duc George Sigarenfabriek”.  

Met mijn vrouw Coby, waarmee ik sinds 1975 getrouwd ben, kon ik gaan 
genieten van veel vrije tijd en dingen gaan doen, die ik graag doe. Maar ja, als 
je stopt met werken in je eigen bedrijf loop je wel “een deuk” op. Mensen 
met wie je omgang had en de vaste klanten zie je niet meer. Omdat nu ook 
de handel voorbij was - dat zorgde voor verrassende vondsten - kwam ik toe 
aan datgene waar ik eerder nooit aan toekwam. Dat maakte het leuk en 
spannend! 
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Lezen en dan vooral die boeken die vroeger op de Index zouden staan. De 
laatste 30-40 jaar verschijnen er veel boeken en studies van vooraanstaande 
wetenschappers die op een populairwetenschappelijke wijze publiceren over 
religie of het vroegere Christendom, het Jodendom, de Islam en andere 
religies, geschiedenis, kunst en cultuur en de verbanden daartussen.  

Iets wat in de tijd 
van pastoor de Bont 
en van Welie 
onbestaanbaar was 
geweest. Dat alles 
heeft mijn grote 
belangstelling.  

1969, op militaire 
oefening in de buurt 
van Nienburg-Weser. 
Tijd genoeg om een 
boek te lezen. 

Ik heb al eerder een treinabonnement en een museumjaarkaart aangeschaft 
waarmee ik er regelmatig op uit trek. Door de grotere musea worden zulke 
mooie thematentoonstellingen gemaakt, die ik graag bezoek. Verder verdiep 
ik me - zonder pretenties - in antropologie, geologie, en filosofie. Ook volg ik 
graag de interessante lezingen en cursussen die de Vrije Academie van 
Amsterdam organiseert. Alleen is daar het laatste anderhalf jaar weinig of 
niets van terecht gekomen. 

In mijn kinderjaren volgde ik het voorbeeld van vader. Hij was een goede 
turner. Ik, en ook mijn broers gingen sporten bij Gym-en Turnvereniging 
“Voorwaarts” tot ik 14/15 jaar was. Onze pa stimuleerde dat!! 
Vanaf de zomer 1963 heb ik nog 4 jaar in de zomer aan zweefvliegen gedaan 
op Vliegbasis Welschap. Op zaterdag- en zondagochtend in alle vroegte 
(zonsopkomst!) stond ik aan de poort van het vliegveld. Als je vroeg was 
stond je bovenaan op de startlijst en had je de meeste vluchten, tot de zon 
onderging, lange vermoeiende dagen. Het is wel een van de mooiste dingen, 
die je kunt doen. Je voelt je letterlijk zo vrij als een vogeltje in de lucht. Net 
als skiën, heb ik ook nog een jaar of vijf gedaan, samen met Coby, was ook 
heerlijk om te doen. Beiden verleden tijd, er kwamen kindertjes. 
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Op mijn 17/18 de jaar kwam ik in aanraking met het Judo, dat ik tot mijn 44ste 
jaar heb gedaan. Eerst bij Hein Essink in Stratum en later bij Shizen Hontai in 
Veldhoven waar ik les kreeg van Toon Verblackt. Ik zal 43/44 jaar zijn geweest 
toen ik mijn schouder uit de kom viel en binnen een jaar nog twee keer, dan 
weet je….einde judo.  

Ik stortte me op het werk. Helaas moest ik te vaak de fysiotherapeut 
bezoeken vanwege rug-en schouderklachten. Hij zette me aan het sporten, 
maar wat? Het werd fitness, wat ik nu nog steeds doe, krachtsport en Cardio. 

Omdat Coby al veel wandelde met GVAC en KBO ben ik dat ook gaan doen. 
Coby heeft wel veel meer ervaring dan ik. Zij liep de Vierdaagse van Nijmegen 
en Arnhem en lange dagmarsen. Die aspiraties heb ik niet.  

Ik ben nooit zo’n wandelaar 
geweest. Ook mijn diëtiste 
stimuleerde mij om te gaan 
wandelen. Ik vond mezelf te 
zwaar worden en mijn conditie 
liet te wensen over. Twintig jaar 
niet aan sport gedaan, dat wreekt 
zich. Ik ben erachter gekomen 
dat in beweging blijven erg 
belangrijk is. Daarom heb ik me 
aangesloten bij KBO-wandelen. Ik 
vind het heerlijk om in de 
buitenlucht een ochtend per 
week op pad te zijn met 
gelijkgestemden.  

2007, wandeling naar Mount Maunganui, New Zealand. 

Het is verrassend regelmatig ergens te komen waar ik nog nooit geweest ben, 
terwijl ik dacht dat ik de streek waar ik geboren en getogen ben zo goed dacht 
te kennen. 

Geert Rombouts. 
 
De pen wordt de volgende keer opgepakt door Nellie Snelders  
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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. 

 

Een lang leven vol ondernemingslust… 
 
Als ik Phia Eliëns op een doordeweekse 
dag halverwege het Vingerhoetspad 
toevallig tegenkom, stapt ze van de fiets 
en doet me een suggestie aan de hand: 
“Ga voor de KBO Zeelst eens op de 
koffie bij de 93-ers Louis en Annie 
Eliëns”. Onwillekeurig doet me dat 
meteen denken aan de uitdrukking ‘van 
je familie moet je het hebben’. Bij het 
gebruik van dat gezegde druipt het 
cynisme er meestal vanaf, maar nu niet. 
Het is een goeie zet van Phia, een 
afspraak op Kapelstraat Noord is vlot 
gemaakt.  

‘Op de koffie bij’ Louis en Annie Eliëns is natuurlijk op zich al een unieke 
belevenis vanwege die leeftijd van beiden: 93 jaar. Maar dan zijn ze pas ook 
nog eens 65 jaar getrouwd. Je ziet ze, met opvallende hoeden op, regelmatig 
door de straten van ons dorp lopen. Zo bezien wordt corona met gemak 
overleefd en je bent geneigd om te zeggen ‘op naar de 100’.  

Nu ze zover gekomen zijn, lijkt me dat ook een doel dat ze voor ogen hebben, 
of niet? Het antwoord van beide kent geen aarzeling en is eensluidend: “Als 
alles zo blijft als dat het nu is, zeker. Voor ons mag dat”.    
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Er is natuurlijk wel het een en ander te vertellen over hun arbeidzaam leven. 
Zo is Annie er een van Kuijpers, dochter van Frans en Marie, die in 1919 
getrouwd zijn en aanvankelijk in de Eindhovense wijk Lievendaal wonen. In 
1925 verhuizen ze naar Zeelst, eerst naar de Biezenkuilen en vier jaar later 
naar ‘t Severeind. Ze krijgen negen 
kinderen: Sina, Annie, Mien, Bert, 
Bertha, Piet, Janus, Nel en Frans. Van 
hen is bekend dat ze paarden hielden, 
maar ze waren in feite boer en 
gebruikten daarbij diverse 
werkpaarden. De broers van Annie 
zijn allemaal bij de rijvereniging. 
Broer Piet kennen we daarnaast 
natuurlijk als de bekende melkboer in 
de Hoogstraat.  Fam. Kuijpers 

De ouders van Louis zijn Anna (Wouters) en Janus Eliëns. Van moeder Anna 
komt in 1928, als ze intussen op de Djept wonen, het idee om in kolen te 
beginnen. Ondernemend als ze is, gaat Anna op inventarisatie bij buren en 
kennissen om ze te interesseren kolen af te gaan nemen. Want, zo kondigt ze 
aan, we gaan zelf kolen verkopen. Het lukt. Ze kopen de kolen in bij Van de 
Ven & Co. In Eindhoven. Zo starten ze in feite hun kolenhandel. Later, breiden 
ze dat in de Molenstraat 13, onder de schaduw van de Zilster meule, verder 
uit. Ze krijgen uiteindelijk tien kinderen: Johanna, Louis , Piet, Jan, Mia, Trees, 
Wil, Annie, Lien en Christ.  

Van hen zetten Louis, Christ en 
Jan het kolenbedrijf van hun 
ouders later - schuin tegenover 
op Kapelstraat 125 - voort en 
wordt het een flink bedrijf met 
het bouwen van een aantal 
loodsen voor de opslag. Het 
gehele bedrijf - van inkoop tot 
bezorging - wordt dan gerund 
door de gebroeders: Christ, Jan 
en Louïs (zie foto van links naar rechts).  
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In 1956 trouwen Louis en Annie. Louis is dan al met de toekomst bezig, haalt 
zijn middenstandsdiploma en volgt enkele vakopleidingen. Een eerste 
instantie gaat zijn voorkeur er eigenlijk naar uit om aannemer te worden, 
maar uiteindelijk wordt het kolenbedrijf door hem en zijn broers voortgezet. 
Louis en Annie krijgen vier kinderen: Ans, Frans, Marina en Janus.  

Het bedrijf groeit en de organisatie wordt gestroomlijnd met het oprichten 
van drie BV’s, die van Louis, Christ en Jan. Christ heeft nog jarenlang de 
benzine ingekocht en opgehaald bij Total in den Bosch, met de eigen 
tankwagen. Een directeur van het geheel hebben ze niet, maar als die zou 
moeten worden benoemd dan was dat ongetwijfeld Louis geweest. Hij is de 
stuwende kracht, de leider die de winkel runt, verantwoordelijk is voor de in- 
en verkoop, de contacten, etc.    

Olie en benzine 
Wanneer mensen rond de zestiger jaren steeds meer over gaan naar 
oliestook en ook het gas de kolen gaat verdringen, is Louis - ondanks de 
aanvankelijke tegenwerpingen van vader Janus - de initiatiefnemer als de 
oversteek gemaakt wordt van kolen naar olie. Min of meer logisch is dan ook 
de aanschaf van een benzinepomp. Annie heeft er vele uren met de slang in 
de hand gestaan om de klanten te bedienen. Louis: “Annie verzorgde in die 
tijd de kinderen, bediende de pomp, hielp in de winkel en maakte het eten 
klaar”.    

 

Door de nieuwbouw van de Valgaten komt er aan de bedrijvigheid in de 
Kapelstraat een einde (waar overigens nog een rechtszaak aan te pas komt 
die de Eliënsen winnen).  
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De huidige generatie in de personen van Ron (zoon van Christ) en Stian (zoon 
van Jan) Eliëns beginnen het moderne tankstation aan de Kempenbaan: 
Tankstation Eliens Carwash Area (zie foto). Sinds kort is Ron daarvan de enige 
eigenaar geworden. 

Goeie oude tijd         
Louis is verder bekend vanwege zijn prominente inbreng ‘in de goede oude 
tijd’ van buurtvereniging ‘de Molenbuurt’, waar ze nu natuurlijk nog steeds 
lid van zijn. Ook de rommelmarkten zijn een belangrijke bezigheid uit die tijd. 

Gezelligheid troef, zijn de jaren van de kaartavonden bij Louis, Christ, Frans 
Coppelmans en Wim van Eeten.  

Als Frans verhuist naar Schijndel, dan 
moet het gehele gezelschap daar 
naartoe en later gaat de hele bups ook 
naar Oss. Maar, om nog maar eens met 
een kaartterm te spreken ‘gezelligheid 
blijft troef’, ook in Oss. Ze vinden, samen 
met Sjaak Verberne, Jan van Beers en 
anderen, elkaar daarnaast ook in de 
Veldhovense carnavalsoptochten, met 
dikwijls provocerende wagens (Zilst blè 
Zilst). Ondanks concurrentie van 
gerenommeerde carnavalsverenigingen 
zoals ‘De Verrekes’, behalen ze met hun 
originele ontwerpen maar liefst drie keer 
de hoofdprijs. Het zijn ook de 
glorietijden van de ‘Zeelster 
ondergrondse’.  

Maar met intussen Veldhoven 100 behoort dat tot de lang vervlogen tijden. 
Het zijn echter wel herinneringen die beklijven…..dat doet ook het lucratieve 
jaar camping De Zwartebergen, de militaire dienst met Louis’ uitzending naar 
Indië, en vooral de geweldige reis terug er naartoe, 41 jaar later. Zo zijn er 
nog talloze andere onvergeten belevenissen. Daarop is de inhoud van deze 
Rustverstoorder niet berekend. Louis heeft een grote hoeveelheid 
aantekeningen over zijn leven gemaakt, misschien komt daar nog wel eens 
een versie van beschikbaar….              
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WIST U DAT….? 

• Het Corona toegangsbewijs vanaf 25 september 2021 
op veel plekken en locaties - zoals in de horeca, bij 
evenementen, bioscopen en theater – verplicht is. Voor 
gemeenschapshuizen is dit een ingewikkelde maatregel. 
De dorps- en buurthuizen zijn namelijk de plek waar 
mensen elkaar ontmoeten. In de “Handreiking dorps- en 
buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschap-
pelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB)” 
wordt gesteld dat dit toegangsbewijs niet verplicht is in 
dorps- en buurthuizen. Ontmoetingsactiviteiten die 
voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden, 
zoals kaarten, biljarten en vergaderingen kunnen dus 
zonder Corona Toegangsbewijs worden georganiseerd. Deze Handreiking 
wordt in de gemeente Veldhoven gehanteerd. Binnen verenigingsverband 
kunnen we elkaar weer in de binnenruimtes van de gemeenschapshuizen 
ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en koffie of een drankje drinken. 
De leden van onze seniorenvereniging hebben de verantwoordelijkheid 
om naar eer en geweten en met gezond verstand te handelen waarbij als 
stelregel telt: RESPECTEER ELKAAR EN GEEF ELKAAR DE RUIMTE. 

• KBO Brabant haar leden wil helpen bij het regelen van een (papieren) 
coronatoegangsbewijs (QR-code). Hiervoor kunt u bellen met: 0800-1351 
U dient uw BSN en postcode bij de hand te houden. 

• U onze seniorenvereniging kunt steunen via de Rabo Clubsupport actie? 
Leden van de Rabobank kunnen in het najaar gratis hun stem uitbrengen 
en voor de KBO stemmen. Op basis van het aantal stemmen bepaalt de 
Rabobank de financiële bijdrage, dus hoe meer stemmen hoe hoger deze 
bijdrage. Vorig jaar hebben we € 871,- ontvangen via deze clubactie. Als u 
een rekening heeft bij de Rabobank kunt u gratis lid worden. Wij hopen 
dat u ons financieel een extra steuntje in de rug wilt geven door lid te 
worden van de Rabobank. Van 4 tot 25 oktober kunt u dan op ons te 
stemmen. Wij willen u graag helpen bij het aanvragen van het 
lidmaatschap. 
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• U foto’s kunt aanleveren ten behoeve van de rubriek ‘een mooi plaatje’ 
op onze website? Deze foto’s dienen aan de volgende criteria te voldoen: 
- De foto’s zijn originele foto’s gemaakt door het KBO lid zelf. 
- De foto’s zijn genomen in de omgeving van Zeelst, dit is lastig precies 

te definiëren, maar laten we zeggen zuid-oost Brabant, maar dus 
geen vakantiefoto’s uit het buitenland of uit andere provincies 

- De foto’s zijn interessant voor onze doelgroep, de senioren in Zeelst 
- Bij elke foto staat een kort onderschrift, dus bijvoorbeeld een naam, 

plaats etc. Het is niet de bedoeling dat er een verslag bij de foto’s 
wordt geplaatst. 

• Bloedprikken niet meer mogelijk is in gezondheidscentrum de Bolzen. 
‘Diagnostiek voor u’ heeft deze prik locatie opgeheven. Om bloed te laten 
afnemen, kunt u nu terecht bij het MECK aan de Provincialeweg. Omdat 
dit voor sommige ouderen erg lastig is, bestaat er de mogelijkheid - onder 
voorwaarden - om thuis te laten prikken, hierover kunt u contact 
opnemen met ‘Diagnostiek voor u’, tel: 040-214 11 49.  

• De uitslag van de Quizwoordzoeker in de vorige Rustverstoorder was 
‘seniorenvereniging’; uit de goede inzendingen is Hannie van Hak als 
winnaar getrokken. 

• In de maand december negen sociale concerten verspreid over Brabant 
gaan plaatsvinden. Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting 
“Vier het Leven” hebben de handen ineengeslagen en bieden onder de 
naam Grijs gedraaid! een uniek programma. Lees meer hierover op onze 
website of in de ONS van Oktober. 

• De Stichting De Wensfiets - een 
klein lokaal Veldhovens initiatief 
- terminaal zieke mensen nog 
een keer naar buiten kunnen 
brengen op een voor dit doel 
speciaal aangepaste fiets. 
Hetzelfde principe als de 
Wensambulance en onder 
professionele begeleiding. Op 
onze website, treft u de link aan 
naar www.wensfiets.nl. 

 
  

http://www.wensfiets.nl/
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Bibliotheek Veldhoven helpt mensen met CoronaCheck-app 

Wil je in Nederland een evenement bezoeken? Of op vakantie gaan binnen 
de Europese Unie? Dan heb je een bewijs nodig dat je negatief bent getest op 
corona of gevaccineerd bent. Dit bewijs maak je via de CoronaCheck-app of 
via de website www.coronacheck.nl. Vind je dit lastig of heb je hier vragen 
over? De Bibliotheek Veldhoven helpt je op weg! 

Vanaf 1 juli kun je in de Bibliotheek terecht met vragen over de digitale 
overheid bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Je wordt er geholpen 
bij het installeren van de CoronaCheck-app of het aanvragen en activeren van 
een DigiD. Ook kun je er terecht als je via internet zaken moet regelen rondom 
je belastingen, AOW, uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering 
of verkeersboetes. 

Heb je een vraag? Dan kun je die tijdens openingstijden van de Bibliotheek 
stellen aan één van de medewerkers. Zij maken mensen wegwijs op de 
websites van de overheidsinstanties of verwijzen voor hulp door naar de 
juiste organisaties. Getrainde vrijwilligers verzorgen de speciale 
inloopspreekuren van het informatiepunt op dinsdag (van 14.00 tot 16.00 
uur) en vrijdag (van 10.30 tot 12.30 uur). De service is gratis. Een afspraak 
maken is mogelijk, maar niet nodig. Ook hoef je geen lid te zijn van de 
bibliotheek. 

Goed om te weten: het is handig als je bij het inloopspreekuur een 
identiteitsbewijs en je BSN-nummer meeneemt. Om redenen van privacy zijn 
de medewerkers en vrijwilligers niet bevoegd om formulieren voor je in te 
vullen. 

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekveldhoven.nl/ido 
of bel: 040-253 29 01. 

http://www.coronacheck.nl/
http://www.bibliotheekveldhoven.nl/ido
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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! 
 

In memoriam 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onderstaande KBO-leden: 
- Chris Dresen - Joke Scheepers-van Beers 
- Frans Booms - Marianne Spreuwel van Burgers 
- Ton van Acken  - Jo van Hooff-vd Wildenberg 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
 

Jubilea 
Maar liefst 5 leden vieren de komende maanden hun 90ste 
verjaardag! Allen van harte gefeliciteerd 
-   6 oktober Mien Jansen-Senders 
- 10 oktober Roger Minczeles. 
- 21 oktober Wim de Greef 
-   6 november Bertha Waterschoot 
- 12 november Nel Lijten-Sanders 

 
Het echtpaar Bakker-van Duppen viert op 16 
november hun gouden huwelijks feest, ze zijn dan 50 
jaar getrouwd. Van harte proficiat. 
 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 
- Ton Peters - Coen Loijen 
- Bas Bakermans - Jan van Dommelen 
- Sjan Stoffele - Corry Muller 
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Verjaardagen  
 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

OKTOBER   

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

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

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

21 nov.  Dick van Essen 
21 nov.  Jos van Gent 
21 nov.  Nico van Rhee 
22 nov.  Corrie van Poppel-Merkelbach 
22 nov.  Clemens Stolwijk 
23 nov.  Helmy van de Sandt 
24 nov.  Thea Coppelmans-van Leeuwen 
24 nov.  Riky Hoskens-Raaymakers 
24 nov.  Loes Wouters-Renes 
25 nov.  Margot Prins-Brink 
27 nov.  Loes Thomasse-Peters 
27 nov.  Rikus van den Heuvel  
27 nov.  Piet Huijbregts 
27 nov.  Mieke Hurkx 
28 nov.  Lena Kuyken-Antonisse 
28 nov.  Frans van de Wiel 
28 nov.  Hans van den Eertwegh 
28 nov.  Cees van Gerwen   
29 nov.  Nel Adams 
29 nov.  Trees Toonen-Ponjée 
29 nov.  Kees van der Aa 
30 nov.  Anja Lormans van Alem 
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KBO DIENSTVERLENING 

Cliënt ondersteuning 
Wilt u ondersteuning bij een gesprek met de gemeente of zorg-instelling of 
wilt u informatie ontvangen, over welk onderwerp dan ook, dan kunt u 
terecht bij onze 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 
 
Vervoersdienst 
Als u zelf niet in staat bent om naar bijvoorbeeld ‘t Patronaat te komen komt 
onze vervoersdienst u graag ophalen, als u wilt deelnemen aan een KBO 
bijeenkomst zoals de Nieuwjaarsreceptie, Algemene vergadering, 
Themamiddagen of de Kerstviering. De vervoersdienst is er dus niet voor de 
vaste wekelijks activiteiten. Het enige dat wij van u verwachten is een 
(vrijwillige) bijdrage van € 2,00, die u aan de chauffeur kunt geven.  

Jan Castelijns tel: 040-253 78 74  Gerrie Berden tel: 040-253 67 00 
Ad Prins tel: 040-253 63 64 Anneke van der Aa tel: 040-253 90 56  
  Kees van der Aa tel: 06-51 10 80 56 
 
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 154   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% 
DV Mobility (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.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen
http://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen
http://www.goedkopekeuringen.nl/
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INSCHRIJFFORMULIEREN 

 
Inschrijfformulieren inleveren bij groene brievenbus bij de kerk,  

Blaarthemseweg 13, 5502 JR Zeelst. 
 

 
BLOEMSCHIKKEN  

7 oktober, 10 uur in ontmoetingsruimte Kabouterdorp 
 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
E-mail:………………………………………………………..…………………………. 
 
De eigen bijdrage van € 5,- graag ter plekke contant te voldoen. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
14 oktober, 14 uur in ‘t Patronaat 

 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
E-mail:………………………………………………………..…………………………. 
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Inschrijfformulieren inleveren bij groene brievenbus bij de kerk,  
Blaarthemseweg 13, 5502 JR Zeelst. 

 

 
BOSWANDELING 

16 oktober, we starten om 14.00 uur vanaf 't Brabants genot  
Heikantstraat 23, 5521 VB Waalre  

 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
E-mail:………………………………………………………..…………………………. 
 
 

 
REANIMATIE CURSUS 

17 november, 14 uur in ‘t Patronaat 
 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
E-mail:………………………………………………………..…………………………. 
 

De eigen bijdrage van € 5,- graag ter plekke contant te voldoen. 
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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

• 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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