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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 

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 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! 
De krokussen bloeien en Nederland is sinds eind februari van het corona-slot. 
Voor onze seniorenvereniging betekent dit dat de heel veel geplande 
activiteiten hopelijk nu wel door kunnen gaan. In deze uitgebreide 
Rustverstoorder kunt u er veel over lezen en op de website vindt u de meest 
actuele extra informatie.  

We hebben elkaar lange tijd niet mogen begroeten en daarom organiseert 
onze seniorenvereniging op zaterdag 21 mei een Ontmoetingsdag voor jong 
en oud. Iedereen is van harte welkom dus ook u. Met wellicht uw buren, 
vrienden en familieleden kunt u samen koffie, limonade of een pilske drinken, 
genieten van muziek en demonstraties en natuurlijk lekker bijkletsen.  

Wij hebben ook aangehaakt bij het project Veldhoven Gezond. In de 
Rustverstoorder en op de website staan de extra activiteiten die we samen 
met anderen hebben georganiseerd. Ook niet-leden zijn hierbij van harte 
welkom. 

De lente is aangebroken en dat betekent dat het fietsen op vrijdagmiddag en 
het midgetgolf op de tweede dinsdag van de maand weer van start gaan.  

Met Kerst kon onze traditionele lunch niet doorgaan. Daarom bieden we 
samen met Nieuwe Levenskracht en Zonnebloem u een Koninklijke Lunch aan 
op 20 april. Ook daar bent u van harte welkom. 

Ontmoeten, verbinden, samen dingen doen, dat is het doel van onze 
vereniging en dat kan enkel met medewerking van ons allen.  
Een zonnige lente en een mooie zomer toegewenst. 

Mieke van Lisdonk 
Voorzitter KBO-Zeelst 
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ACTIVITEITEN 

 Activiteiten planning 

Datum Activiteit 

  6 april 2022 Veldhoven Gezond: Jeu de Boules bij ontm. centrum Sele 

  7 april 2022 Veldhoven Gezond: Open Seniorenmiddag bij Artisport 

11 april 2022 Veldhoven Gezond: korte Wandeling met Erfgoedhuis 

Veldhoven Gezond: lange Wandeling met wandelgroep 

12 april 2022 Midgetgolf 

12 april 2022 Paasstukjes maken 

14 april 2022 Algemene Ledenvergadering 

20 april 2022 Koninklijke Lunch 

22 april 2022 Veldhoven Gezond: Inloop ‘t Patronaat 

10 mei 2022 Midgetgolf 

19 mei 2022 Dagreis naar Lottum en Horst 

21 mei 2022 Zeelst ontmoet 

14 juli 2022 Dagreis naar Hattem en Zwolle 

21 juli 2022 Themamiddag ‘Veiligheid’ 

22 sept 2022 Dagreis Nijmegen 

Fietsen 

Op vrijdagmiddag 15 april start de vrijdagmiddag 
fietsploeg weer om wekelijks in de omgeving fietstochtjes 
te maken en een kopje koffie te drinken in de twee pauzes. 
Om 13.30 uur wordt vanaf de kerk van Zeelst gestart voor 

een tochtje van 35 tot 40 km.  
Wilt u ook meedoen neem dan contact op met Henk Willems, 
tel: 040-253 91 08.  
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Veldhoven Gezond 

Van 4 tot 24 april vinden de Veldhoven Gezondheidsweken plaats. Deze 
weken staan in het teken van een gezonde levensstijl.  
Ook onze seniorenvereniging KBO Zeelst haakt hierbij aan met diverse 
activiteiten waarbij alle Veldhovenaren, jong en oud, welkom zijn. 

Woensdag 6 april: Jeu de Boules 

Op woensdag 6 april wordt vanaf 10.00 uur jeu de boules 
gespeeld in de tuin van ontmoetingscentrum Sele. In de 
pauze wordt een kopje koffie of thee aangeboden. Graag 
vooraf hiervoor aanmelden, zie inschrijfformulier of website. 

Donderdag 7 april: Open Seniorenmiddag bij Artisport 

Donderdag 7 april tussen 14.00 – 16.00 uur organiseert onze 
Seniorenvereniging KBO Zeelst in samenwerking met 
Artisport Veldhoven een 'open seniorenmiddag' met 
voorlichting, informatie en een rondleiding binnen het 
sportcentrum Artisport Veldhoven aan de Molenstraat in 
Zeelst. 

Ontvangst om 14.00 uur voor 
een korte presentatie over 
het "belang van bewegen". 
Om 15.00 uur wordt een 
actieve les aangeboden 
waarin u conditie- en 
spieroefeningen gaat doen. 
Hiervoor dient u sportkleding 
en een handdoek mee te 
nemen. 
We sluiten af met een drankje van het huis. 
Graag aanmelden via het inschrijfformulier of website. 
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Maandag 11 april: Wandelen 

 
Op 11 april organiseren we een korte en een langere 
wandeling door Zeelst en omgeving.  
 
In samenwerking met het Erfgoedhuis zullen 
tijdens een wandelingetje (ongeveer 3 tot 4 
km) door Zeelst de Geheimen van Veldhoven 
voor u worden geopend.  

 
Voor de echte wandelaars zal vanuit de Wandelgroep van onze 
seniorenvereniging een wandeling van ongeveer 7 km. worden uitgezet 
waarbij u Zeelst en de omgeving gaat (her)ontdekken. 
 
Beide wandelingen starten bij ‘t Patronaat om 14.00 uur. 
Tijdens de pauze wordt een kopje koffie of thee aangeboden. 
Graag vooraf opgeven met het inschrijfformulier in dit blad of op de website. 
 

Vrijdag 22 april: Inloop ’t Patronaat 

 
Op vrijdagmiddag 22 april bent u tussen 14.00 en 16.30 uur van harte welkom 
in ons gemeenschapshuis ’t Patronaat. Zoals bij velen bekend vinden hier 
diverse activiteiten plaats van onze Seniorenvereniging. 
 
Op deze middag kunt u informeel kennismaken met onze biljartclub, de 
koersballers en de spelletjesgroep. U kunt zelf ervaren hoe koersbal wordt 
gespeeld of rustig een kaartje leggen of een bordspel spelen. Ook enkele 
andere gebruikers van ’t Patronaat zullen zich deze middag presenteren. 
 
Tijdens uw bezoek krijgt u een kopje koffie of thee 
aangeboden door onze seniorenvereniging KBO Zeelst.  
 
Graag ook hiervoor vooraf opgeven via het 
inschrijfformulier in dit blad of via de website. 
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De Slotmanifestatie van het project Veldhoven Gezond vindt plaats op het 
Meiveld. De afdelingen en de Kring KBO, PVGE en Seniorenraad zijn daar 
aanwezig en willen graag met u in gesprek. Ook hier bent u van harte welkom. 

Meer informatie treft u aan in de speciale ‘Veldhoven Gezond krant’ die eind 
maart huis aan huis is verspreid vanuit de gemeente Veldhoven. 

Cartoon: Ad Dams 
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Midgetgolf 
 
Op de tweede dinsdag van de maanden april, mei, juni, 
juli, september en oktober gaan we midgetgolfen in 
speeltuin Kabouterdorp aan de Broekweg.  
 
Te beginnen op de dinsdagen 12 april en 10 mei om 
10.00 uur pakken we de midgetgolf-sticks weer op om 
de hindernissen op de baan te nemen voor een hole in 
one.  
Voor beginners én gevorderden een mooie uitdaging.  
We vragen een eigen bijdrage van € 2,50 voor toegang, huur van bal en stick 
en koffie/thee, ter plekke contant te voldoen.  
Graag vooraf telefonisch aanmelden bij de coördinator Cees van Hout  
tel: 06-12 64 55 02.  

 

Paasstukjes maken 
 
Datum: Dinsdag 12 april 2022  
Plaats: Zaal bij speeltuin Kabouterdorp aan de 

Broekweg 
Aanvang: 14.00 uur 
Eigen bijdrage: € 5,00 contant en gepast te voldoen bij 

binnenkomst. 
Aanmelden: tot uiterlijk 1 april en alleen via 

inschrijfformulier in dit blad 
 
In de Goede Week op dinsdag 12 april zullen we met Bart van Gerwen en zijn 
assistentes Paasstukjes gaan maken. In de hobbyruimte van 
speeltuinvereniging Kabouterdorp aan de Broekweg gaan we aan de slag.  
Een potje, niet van glas en het groen gaan we zelf meebrengen evenals 
misschien wat gele accenten zoals een kaars, eitjes of kuikentjes. Want in de 
paastijd zijn er geen stevige bloemen, die gebruikt kunnen worden. De eigen 
bijdrage van € 5,00 kan contant worden betaald bij de entree. Dit is inclusief 
koffie en thee. Omdat er maar een beperkt aantal mensen deel kunnen 
nemen aan deze activiteit worden de aanmeldingen op volgorde van 
binnenkomst toegewezen. 
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Jaarvergadering Seniorenvereniging KBO Zeelst 

Datum: donderdag 14 april 2022 
plaats: ‘t Patronaat 
Aanvang: 14.00 uur 
Aanmelden: tot uiterlijk 10 april via inschrijfformulier of website 

Het bestuur van Seniorenvereniging KBO Zeelst nodigt u van harte uit voor 
de jaarvergadering op donderdag 14 april 2022 om 14.00 uur in ‘t Patronaat. 

AGENDA: 
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van oktober 2021.

• Dit verslag is gepubliceerd in de Rustverstoorder, uitgave
december/januari 2021/2022 en ook terug te vinden 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 dhr. Meeuwis en mevr. van Lieshout.
Als reserve lid stelt mevr. Kruter zich beschikbaar. Herkiesbaar zijn
mevr. van Lieshout en mevr. Kruter.

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

9. Verkiezing bestuursleden.
o Aftredend Henry van Houten: Niet herkiesbaar
o Aftredend Mieke van Lisdonk: Wel herkiesbaar

10. Vooruitblik 2022
11. Rondvraag.
12. Gezellig samenzijn met achtergrondmuziek.
13. Sluiting.

Kom naar deze vergadering, laat je belangstelling blijken, laat ons weten wat 
jullie wensen zijn en ondersteun ons. 

    Met vriendelijke groet, Anny Castelijns 

https://www.kbo-zeelst.nl/jaarvergadering-14-april-2022/
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Dagtocht naar Lottum en Horst  
 
Datum: donderdag 19 mei 2022 
Vertrek: 09.30 uur vanaf 

Ontmoetingscentrum Sele 
Eigen bijdrage:  € 75,00 per persoon (introducees 
 € 79,00); dit bedrag wordt na inschrijving automatisch 

afgeschreven 
Aanmelden:  tot uiterlijk 9 mei via inschrijfformulier of website 
 
Op donderdag 19 mei 2022 maken we weer een mooie excursie naar het 
Kantmuseum in Horst en de Rozentuin in Lottum.  
Om 09.30 uur vertrekken we bij Sele en rijden we naar Horst, waar we worden 
verwacht in het Kantmuseum. Daar beginnen we met koffie en vlaai. Na de 
koffie is er uitleg over de geschiedenis van het kant en een rondleiding. Ook 
voor mannen is er genoeg interessants te zien: de kantmachines. Er is 
gelegenheid om rond te kijken in de museumwinkel.  
Om 12.45 uur staat de lunch voor ons klaar met broodjes, kaas, ham en 
zoetwaren, koffie en thee.  
 
Om 13.45 uur vertrekken we naar de Rozentuin in Lottum. We krijgen een 
presentatie en rondleiding. We sluiten af met koffie/thee en rozengebak. 
 
Omstreeks 16.30 uur vertrekken we naar Someren. In restaurant “De Platte 
Vonder” staat voor ons een drie-gangendiner klaar. Na het diner vertrekken 
we weer richting Veldhoven waarna we omstreeks 20.00 uur bij Sele 
aankomen.  
 
Helaas hebben we gemerkt dat de prijzen wel 
gestegen zijn. De prijs voor deze geheel verzorgde 
dagtocht bedraagt € 75,00 en wordt na inschrijving 
middels incasso afgeschreven.  
Introducés betalen € 79,00. 

 
Contactpersoon voor deze reis is: 
Hans van Hak, tel: 040-253 78 43. 

Reiscommissie Seniorenvereniging KBO Zeelst 

https://www.kbo-zeelst.nl/dagtocht-naar-lottum-en-horst/
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Koninklijke Lunch 

Datum: woensdag 20 april 2022 
plaats: zaal St. Joris 
Aanvang:  11.30 uur (zaal gaat niet eerder open) 
Eigen bijdrage: € 15,00 per persoon; dit bedrag is inclusief 2 consumpties

en wordt na inschrijving automatisch afgeschreven 
Aanmelden: tot uiterlijk 10 april via inschrijfformulier of website 

Wij willen als vereniging dit jaar een Koninklijke Lunch houden. De 
kerstvieringen konden niet doorgaan en daarom houden we rond Koningsdag 
deze bijeenkomst. 

Samen met Nieuwe Levenskracht-Zeelst en de Zonnebloem-Zeelst gaan we 
ervan uit dat we geen belemmeringen ondervinden om samen te komen en 
elkaar te ontmoeten. 
Wij vragen u om voor een feestelijk oranje accent in of op uw kleding te 
zorgen. Denk hierbij aan een sjaal, petje, blouse, broche-versiering of ketting, 
kortom maak er iets leuks van. 

We houden ook een loterij. Deze loterij is ditmaal bestemd voor de opzet van 
een Ontmoetingsdag in mei (zie apart artikel). Een lot kost € 0,50 en voor  
€ 5,00 doet u mee met 11 loten met nog meer kans op leuke prijsjes. 

Na de lunch volgt een optreden van de Mannen van Suiker, waarbij voor een 
drankje en een hapje wordt gezorgd. 

Het voorlopige programma: 

• 12.00 u Welkom en Wilhelmus 

• 12.15 u  Koninklijke Lunch 

• 13.30 u  Optreden Mannen van Suiker 

• 14.00 u  Pauze en lotenverkoop 

• 14.30 u  Optreden Mannen van Suiker 

• 15.15 u  Trekking loterij en gezellig samenzijn 

• 16.15 u  Sluiting 

https://www.kbo-zeelst.nl/koninklijke-lunch/
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Mannen van Suiker 

Vier mannen van een 
zekere leeftijd. 
Met elk een instrument 
en een stem.  
Samen maken ze 
muziek, samen zingen ze 
in koor. Soms zoet, dan 
weer prikkelend. Maar 
altijd met een lach en 
een traan. 
Muziek waarmee ze zelf 
opgroeiden. Dans- en 
luisterliedjes. Alles 
tussen volksmuziek en 
rock. 
En smartlappen, want 
dit viertal vindt het fijn 
als je meezingt. 
(Gewoon genieten is 
trouwens ook prima.) 

Peter speelt gitaar, zingt en praat de boel aan elkaar. 
Wilbert heeft en bespeelt zijn prachtige accordeon. 
Johan slaat het ritme, als hij niet tokkelt op zijn ukelele of mandoline. 
En Ab, die plukt de basgitaar. 

Mannen van Suiker drinken koffie. 
Zonder suiker, dat dan weer wel. 
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Zeelst ontmoet 

Datum: zaterdag 21 mei 2022 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur 
Plaats: tuin achter ontmoetingscentrum Sele 
Toegang: gratis 

Na een vervelende periode van 2 jaar met beperkende Corona-maatregelen  
beseft iedereen hoe belangrijk contact met elkaar is. Opeens was het niet 
meer zo vanzelfsprekend, een praatje met elkaar, elkaar ontmoeten. 
En, wat hebben we dat gemist! 

Daarom organiseren we - nu het weer kan - een Ontmoetingsdag voor de 
gehele gemeenschap van Zeelst. Jong en oud zijn van harte welkom. 

Deze dag wordt gehouden op zaterdag 21 mei, in de tuin achter 
ontmoetingscentrum Sele, waar we partytenten zullen plaatsen en 
marktkramen, waarin verenigingen en organisaties zich presenteren.  

Seniorenvereniging KBO Zeelst heeft in de kraam een ideeënbus staan, waar 
u bijvoorbeeld voorstellen kunt doen voor nieuwe activiteiten.

Er zijn optredens van verenigingen, artiesten en muzikanten. Ook horeca is 
aanwezig, koffie en thee is gratis, andere versnaperingen tegen 
seniorenprijzen, dus neem klein geld mee. 

Bij de mei editie van het KBO-blad ONS (die eind 
april wordt bezorgd) zal een A4 poster met het 
programma gevoegd worden. Wij vragen u om deze 
poster voor uw raam te plakken. 

Wij hopen op een mooie zonnige middag, met heel 
veel bezoekers. Maar bovenal, zien wij er naar uit, u 
weer te mogen ontmoeten! 
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Uw hulp gevraagd 
 
Zoals u hiervoor kunt lezen organiseren we op 21 mei een Ontmoetingsdag. 
Uiteraard zijn hieraan voor onze seniorenvereniging kosten verbonden. 
Gelukkig kunnen we voor deze dag rekenen op een financiële bijdrage vanuit 
KBO-Brabant en ‘Voor-de-ouderen’. 
 
Deze organisaties hebben een fondsbijdrage toegezegd vanuit het initiatief 
VOORJEBUURT. Via dit platform kan men initiatieven aandragen die kleur 
geven aan je dorp of buurt.  
 
Maar om de toezegging daadwerkelijk te krijgen, hebben we uw 
medewerking nodig. Dat kan op twee manieren: 
 
1.  U doet mee aan de loterij die we tijdens de Koninklijke Lunch op 20 april 

organiseren. De opbrengst van deze loterij wordt voor de Ontmoetingsdag 
gebruikt en telt mee voor de bijdrage van het fonds. 

 
2. Als u niet met de loterij meedoet kunt u tot 4 mei ook een extra bedragje 

aan onze vereniging doneren. Het IBAN-nummer van onze vereniging is 

NL 20 RABO 01 53 65 92 38. 

 
VOORJEBUURT verdubbelt het bedrag dat we op deze manier via de loterij en 
de donaties ophalen voor onze Ontmoetingsdag.  
Dus, doe mee met de loterij of doe een donatie om onze actie te laten slagen. 
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Wandelprogramma april – mei 2022 

Start op startlocatie om 9.30 uur.  
Je wandelt, ca 12 km, mee op eigen risico. 
Coördinatie: Ad Schoofs, tel: 06-11 58 22 90 
E-mailadres: www.wandelenkbozeelst@gmail.com

D.d.  Startlocatie Pauze-adres 

  1 april ‘t Dorpsgenot, Toterfout 13-A 

5507 RD Veldhoven 

‘t Dorpsgenot, Veldhoven 

  8 april parkeerplaats v.v D.E.E.S., Merenweg 2, 
5513 NZ Wintelre 

de Leeuw, Vessem 

15 april St. Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13, 

5502 AJ Veldhoven  

Echt Welschap, Eindhoven 

22 april Hazenwinkel, hoek Heerbaan-Sondervick,  
Veldhoven 

de Rosdoek, Wintelre 

29 april ‘t Stationskoffiehuis, 

Willibrorduslaan 137A, 5581 GD Waalre 

Harba Lorifa,  Waalre 

  6 mei St. Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13, 

5502 AJ Veldhoven 

Bij Puur, Veldhoven 

13 mei ‘t Witven, Runstraat 40 

5504 PE Veldhoven 

Het Klooster, Waalre 

20 mei Heilige Luciakerk, 
Eindhovenseweg 30, 5524 AK Steensel 

Lekkerr, Steensel 

27 mei de Volmolen, Volmolen 1, 
5561 VH Riethoven 

‘t Brabants Genot, Waalre 

http://www.wandelenkbozeelst@gmail.com
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Vaste activiteiten 
  

 

Dag  Activiteit Tijd en Locatie Contactpersonen 

Ma. Koersbal  13.45 - 16.00 uur  
 

‘t Patronaat  

Henk Willems  

• tel: 040-253 91 08 

Di. Handwerken  14.00 - 16.00 uur  
 

‘t Patronaat 

Corry Coolegem  

• tel: 040-253 15 53 

Ceciel Bakkers  

• tel: 040-253 78 81 

Wo. Fietsen  Vertrek 09.30 uur 
 

’t Patronaat 

Kees van der Aa  

• tel: 040-253 90 56 
Martien Spiegels  

• tel: 06-53 65 38 20 

Do. Jeu de boules 10.00 - 12.00 uur  
 

achter Ontmoetings- 
centrum Sele 

Harry Bakkers   

• tel: 040-253 78 81 
Jos van Delft   

• tel: 040-254 24 16 

Vrij. Wandelen  variabel Ad Schoofs  

• tel: 06-11 58 22 90 

Vrij. Spelletjes 13.30 - 16.00 uur  
 

‘t Patronaat 

Phia Eliëns  

• tel: 040-253 66 06 
Corry Bakermans  

• tel: 040-253 42 86 

Vrij. Biljarten 14.00 - 16.00 uur  
 
‘t Patronaat 

Leo Loijen  

• tel: 06-81 19 58 02 

Vrij. Fietsen  
(van half april tot half 
oktober)  

13.30 - 17.00 uur  
Vertrek Kerk Zeelst 

Henk Willems  

• tel: 040-253 91 08 

tel:040-253
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Film Veldhoven 100 
 
17 februari 2022, in ‘t Patronaat werd de Film Veldhoven 100 gedraaid. Dit 
naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van Veldhoven. Het comité 
Veldhoven 100 stelde de film gratis beschikbaar aan geïnteresseerde 
verenigingen. Er hadden zich 45 mensen voor de film aangemeld.  
Het was een 
interessante en 
een boeiende 
film van 1.45 
uur. In de pauze 
kregen de 
aanwezigen 
koffie en gebak, 
aangeboden 
door het comité 
Veldhoven 100.  
----------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
Onderstaand gedicht las Harry Bakkers tijdens één van zijn wandelingen bij 
een café in Valkenswaard. 
 

Het Petersven.  
 
Dit ven waarop wij onbevangen schaatsten, 
ondanks de koude vonkend van het vuur, 
voor even vrij van plicht en tijd en duur, 
liet ons gejoel maar ketsen en weerkaatsen. 
 
De een reed hard de ander meer secuur, 
een mengeling van jongens en van meiden. 
Niet handig in de kunst van het verleiden, 
verblijde ons het meer gevorderd uur. 
 

 
 
Als winters duister rond de struiken lag, 
de wind zich nestelde in zwarte bomen. 
de maan weerkaatste in een oogopslag. 
 
Dat heilig vuur, het schuchter nader komen, 
een plotse duw een lach een vluchtige kus 
de eerste liefde. En dat ging aldus. 
 
Frans Hoppenbrouwers. 
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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. 

Haar vader vroeger: ‘ze kapt as de sodemieter’ 

Bertha Waterschoot-de Lepper woont 
momenteel op Sele 55 en bereikte onlangs 
de 90-jarige leeftijd. Corona belette ons 
niet om een gesprek met deze montere 
dame te hebben. 
Vanaf haar trouwen in 1957 woont ze met 
haar man Wim eerst op de Scherpenering 
29. Een pand dat ze van de familie Adriaans
huren ( d’n Bram, Cobbeek). Daar worden
vier van de vijf kinderen geboren: Nicolien,
Nico, Marjo en Walter. Bertie ziet later het
levenslicht in Zeelst.

..Bertha nu… 

Als in 1962 op het aangrenzende vliegveld het geweld van de straaljagers 
losbarst, is het gezin namelijk vlug vertrokken en men verhuist naar het 
centrum van Zeelst, de Eindstraat. 

Zelf wordt Bertha in 1931 geboren op de Habraken in Oerle, waar naartoe 
haar ouders Nico en Marie de Lepper waren verhuisd, na vier jaar in 
Middelbeers gewoond te hebben. Zoals in die tijd te doen gebruikelijk, moet 
ze al op zeer jonge leeftijd de handen flink uit de mouwen steken.  

https://www.kbo-zeelst.nl/bertha-waterschoot/
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Een opmerkelijk voorval vindt 
plaats als ze vier is. In 1935 ligt 
haar moeder gedurende de 
zomermaanden maandenlang in 
het ziekenhuis. Tijdens de 
schoolvakantie is iedereen van 
het gezin op het land aan ‘t 
werken; de pas vierjarige (!) 
Bertha moet dan oppassen op de 
tweejarige Cor.  

Schilderij van de boerderij op de Habraken  

Zodra die op een gegeven moment slaapt, besluit ze naar de rest van het gezin 
op de akker te lopen. En dat vindt pa – om het maar heel voorzichtig te zeggen 
– niet zo geslaagd. Hij neemt geen genoegen met de uitleg van Bertha, 
namelijk dat het jongste kind slaapt. Achtervolgd door een boze pa wordt de 
terugreis aanvaard. Vlak voor thuis krijgt ze van achter nog een trap tegen 
haar billen en belandt midden in een plas water. Dat zal ze dus nooit meer 
doen.  

Later, op haar zesde, gaat ze in Oerle naar de lagere School bij de Zusters. 
Tussen de middag blijft ze er over. En ook is werken het parool. Dat betekent 
onder andere het schillen van een gigantische hoeveelheid aardappelen voor 
het hele pensionaat. Na haar schooltijd – ze is dan 14 jaar – gaat ze voor twee 
gezinnen in Oerle de was doen.  

Is er dan helemaal geen vertier? Jawel, vanaf haar zestiende komen de Jonge 
Boerinnen van Oerle in het vizier. Ze beoefent er ondermeer het reidansen.  
Maar haar jongste jaren stonden dus in het teken van werken en nog eens 
werken. Ook elders, vanaf haar twintigste, gebeurt dat. Nu bij boer Jan 
Boogaerts op het Heike. Ze is er meid en knecht tegelijk. Bij het dagelijks 
ritueel van koeien melken, leert ze haar toekomstige man Wim kennen. Het 
toeval wil namelijk dat Wim Waterschoot de koeien molk in de wei ernaast. 
En zo is het gekomen.  

Een voorval in die tijd. Oktober is in de kerk de vaste ‘Maria maand’. Elke 
avond gaat Bertha daar naartoe. Wim ‘om de anderste dag’. Hij moet namelijk 
ook nog naar de opleidingsschool in Valkenswaard. Zijn broer Harrie (de 
bekende schillenboer) denkt dan zijn kans schoon te zien, met het idee: ‘wat 
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onze Wim kan, dat kan ik ook’. Hij ziet immers ook wel wat in Bertha en maakt 
al gauw aanstalten om haar te kussen. Een flinke tik van Bertha zet hem snel 
met beide benen op de grond. 

Na ruim een jaar werken bij Boogaerts gaat Bertha weer naar huis. Daar 
wacht al weer snel het werk. O.a. in de bossen het kappen tot mutsers. Na de 
eerste werkdag met haar vader in de bossen tussen Oerle en Zittard, is ze ’s 
avonds toevallig getuige van het gesprek erover tussen moeder en vader. 
Moeder: ”En kendur iets mi doen?” Niet wetend dat zijn dochter het stiekem 
aanhoort, antwoordt pa: “Ze kapt as de sodemieter, ik kan ze nie bijhouwe”.  

Bertha is daarna een half jaar thuis, alvorens ze in Oerle gaat wonen en 
werken op Kerkstraat 91, bij twee oudere boeren. En ook daar geldt het 
gezegde ‘bende meid, dan bende ôk knecht’.  

Wim is zijn hele werkzame leven, in Eind-
hoven als kabelmonteur in dienst geweest 
bij gemeente Bedrijven Eindhoven (later 
NRE) aan de Nachtegaallaan.  
In 1991 gaat hij met pensioen. Daarna 
wordt z’n aandacht met nog meer 
enthousiasme gericht op zijn grote hobby: 
de paardensport.   

Daarvoor gaat hij regelmatig 
naar hun zwager Piet de 
Greef, die intussen was 
verhuisd naar Sevenum. 
In 2019 overlijdt Wim.  

Het gezin Waterschoot-de 
Lepper bij het 60-jarig 

huwelijksjubileum. 
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DE PEN OPGEPAKT 

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

Van Bergeijk naar Compostella 

Van Jos heb ik De pen gekregen met het verzoek een stukje te schrijven. Nou, 
dat kan ik natuurlijk niet weigeren! Dus hierbij een kort stukje over mijn 
hobby: Wandelen. Een veel uitgebreider reisverslag van deze verslavende 
hobby, is terug te lezen op de website. Hier lees je meer over bijzondere 
ontmoetingen en uitdagingen op mijn pad. 

Op latere leeftijd ben ik begonnen met wandelen. Dit kwam omdat ik steeds 
meer blessures tijdens het hardlopen kreeg. Ik ging samen met Sjef van Rooij 
wandelen. Tijdens een van onze wandelingen vroeg ik aan Sjef of de 
Kennedymars niet iets voor ons was. “Ge bent gek”, zei ie, “80 km dat is ver”. 
“Dan hebben we een doel”, zei ik. En zo begonnen we onze afstanden steeds 
te verlengen, met het gevolg dat de Kennedymars van Bergeijk onze 
werkelijke eerste Kennedymars werd. Het werd behoorlijk afzien.  

https://www.kbo-zeelst.nl/frans-kruter/
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We hadden de afstand wat onderschat. Maar we kwamen toch rond 12 uur 
heel trots Bergeijk binnengewandeld. Hierna zouden er nog diverse volgen.  
 
Rond 2003 zag ik op tv een man alleen naar Santiago de Compostella 
wandelen. Ik dacht dat zou ik ook wel willen doen. Ik ging er over te lezen en 
het bleek dat het wandeltocht voor pelgrims was. Ik zei tegen mijn vrouw, als 
ik met pensioen ga, dan ga ik dat ook doen. En jawel. In april 2005 was het 
zover. Ik vertrok vanaf de Jacobushoeve in Vessem. Na een goeie 70 dagen 
kwam ik in Santiago aan. Veel te snel gewandeld.  
Na goed een jaar kreeg ik weer de kriebels met het gevolg dat ik in 2007 weer 
ben vertrokken. Deze keer had ik me voorgenomen het langzamer te doen.  
Hierna volgenden er nog diverse tochten. In totaal ben ik 9 keer onderweg 
naar Santiago geweest, waarvan ik 5 keer daadwerkelijk in Santiago ben 
aangekomen. De laatste keer ben ik vanaf Sevilla vertrokken. Camino de la 
Plata noemen ze die. Een hele mooie wandeling die door het armste gedeelte 
van Spanje gaat. De provincie Extremadura.  
 
Aan alle wandelingen heb ik veel mooie herinneringen, zoals de ontmoeting 

met broeder Fons of de pastoor van Retie, het gezang van de hospitalerossen 

en zelfs het gesnurk van 120 pelgrims in één herberg. Een van de 

hoogtepunten van de Camino vond ik het Cruz del Ferro. Oftewel het ijzeren 

kruis. Hier leggen de pelgrims meestal een steentje neer waarop een 

boodschap staat. Of een foto van een geliefde die gestorven is. Iets met een 

speciale intentie. Ik heb daar meerdere keren iets neergelegd voor vrienden 

waar ik mijn Camino voor liep. Het kruis op zich stelt niet zo heel veel voor. 

Een houten paal met daarop een ijzeren kruis. Maar het verhaal erachter, dat 

is wat het doet. Nieuwsgierig naar deze ontmoetingen, lees dan het hele 

verslag op de website! 

Nu wandel ik nog steeds regelmatig samen met Sjef en we wandelen 
wekelijks met een wandelgroep van 9 man. Dat is hartstikke gezellig en het 
houdt ons goed in conditie.  
Misschien komen we elkaar nog eens tegen als we aan het wandelen zijn,  
 
Groeten, Frans Kruter 
 

De pen wordt volgende keer opgepakt door José van Lieshout. 
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WIST U DAT….. 

• we een opvolger hebben gevonden van ziekenbezoeker Rinie Schoofs. 
Samen met Tonny Schouteten zal Corry Coolegem voortaan de zieke 
leden gaan bezoeken. Succes! 

• de radiostilte rondom de Kerkenvisie verbroken is en dat we sinds half 
februari betrokken zijn bij de totstandkoming van de Veldhovense 
Kerkenvisie. 

• op maandagmiddag om 13.45 uur wekelijks koersbal wordt gespeeld 
in het Patronaat; deze koersballers zoeken nieuwe leden zodat de 
wedstrijdjes spannender kunnen worden.  

• U uw KBO contributie retour kunt krijgen als u bij VGZ een aanvullende 
verzekering onder het collectief van KBO-Brabant heeft afgesloten. U 
dient daarvoor het formulier in te vullen dat op de website van KBO-
Brabant te vinden is, via deze link: https://www.kbo-
brabant.nl/contributie-retour-2022/. Na invulling ontvangt u van KBO-
Brabant een betalings-/lidmaatschapsbewijs via uw e-mail. Dit bewijs 
kunt u indienen bij VGZ, zoals u normaliter uw facturen voor uw 
zorgkosten declareert. Indien u én uw partner beiden KBO-lid zijn en 
beiden bij VGZ aanvullend verzekerd zijn, dan dient u het formulier 
voor ieder van u apart in te vullen. Voor de duidelijkheid: als u alleen 
een basisverzekering hebt afgesloten, dan geldt dit aanbod niet. U 
moet aanvullend verzekerd zijn. 

• Seniorenvereniging Meerveldhoven op 31 mei in de Ligt een 
modeshow met speciale mode voor ouderen, organiseert voor 
ouderen. De modeshow begint om 14.00 uur. Leden van onze 
Seniorenvereniging Zeelst zijn ook welkom en het is gratis. 

• De OPFRIS-cursus rijvaardigheid (zie vorige Rustverstoorder) van VSV 
in samenwerking met de gemeente Veldhoven, vindt plaats op 13 mei 
2022. Aanmelden kan via www.veldhovensamenverkeersveilig.nl 

• Harmonie Sub Umbra op zondag 15 mei, in de Christus Koning Kerk aan 
de Kapelstraat Zuid een muziekevenement organiseert onder het 
motto “Veldhoven 100 en samen één”. Aanvang: 15.00 uur en toegang 
is gratis. Een bijzonder moment in het concert is de uitvoering van het 
speciaal voor het eeuwfeest gecomponeerde “Veldhovenlied”.  

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/
http://www.veldhovensamenverkeersveilig.nl/
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• het Kempisch Senioren Orkest organiseert op zondag 24 april haar
jaarlijks Lenteconcert in Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7
te Hapert. Het concert is gratis, begint om 13.30 uur en duurt tot
uiterlijk 15.30 uur. Met als gast de Never Mind Jazz Band.

Hulp bij belastingaangifte over 2021 
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
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Team van adviseurs KBO Brabant geeft 

advies over de Wet Langdurige Zorg 

 
De afkorting WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. 
Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg 
nodig hebben, thuis of in een WLZ-instelling, zoals 

een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een instelling 
voor Geestelijke Gezondheid. 
 

Opname in een WLZ-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles 
geregeld worden, onder meer op financieel gebied. Er moeten keuzes worden 
gemaakt, die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Vooral bij echtparen, 
waarvan één van de partners wordt opgenomen in een verpleeghuis, is 
alertheid geboden. Al binnen één maand moet een formulier van de Sociale 
Verzekeringsbank ingevuld worden, waarin men aangeeft of men na opname 
kiest voor een AOW voor gehuwden of alleenstaanden. De laatste is veel 
hoger, maar kan grote financiële gevolgen hebben. Omdat situaties zo 
verschillend zijn, is het belangrijk dat mensen advies op maat krijgen. 
 

KBO-Brabant heeft vrijwilligers opgeleid tot WLZ-adviseurs en dit team staat 
klaar om KBO-leden te helpen om goede financiële keuzes te maken, als zij te 
maken krijgen met de WLZ.  
 

Bent u geïnteresseerd in een gesprek en advies dan kunt u contact opnemen 
met KBO-Brabant (tel: 073-644 40 66, E.fgosma@kbo-brabant.nl). Naam en 
telefoonnummer worden genoteerd, waarna iemand van het WLZ-team 
contact met u opneemt. Omdat het uitbrengen van een advies meestal twee 
bezoeken vergt, wordt een eigen bijdrage van € 25,00 per adres gevraagd. Dit 
is ter dekking van de onkosten die de WLZ-adviseur maakt voor kopieer-, 
telefonie- en reiskosten. 
 

Meer informatie kunt u de website van KBO Brabant vinden: 
https://www.kbo-brabant.nl/wlz-adviseurs/ 
 

En op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-
zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz  

https://www.kbo-brabant.nl/wlz-adviseurs/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
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Fit met elkaar 

Elke dinsdagochtend om 09.15 uur verzamelt zich een groepje mannen en 
vrouwen aan de achterzijde van ontmoetingscentrum Sele om te gaan 
fitnessen. 
Een uurtje lopen en oefeningen doen om onze stijve spieren soepel te maken. 
En tenslotte een spel, waarbij het er af en toe fanatiek aan toegaat, maar ook 
met humor over winnen en verliezen van het spel. 
We spelen alles in de buitenlucht, want in deze coronatijd is het belangrijk 
om naar buiten te gaan en bezig te zijn. Bovendien moeten we op onze wat 
oudere leeftijd meer moeite doen om fit te blijven. 

Na afloop gaan we met degenen, die tijd en zin hebben in ontmoetings-
centrum Sele koffie drinken en zo vliegt een leuke ochtend voorbij. 

Wie nu denkt: ‘dat is iets voor mij’, kan naar ons verzamelpunt komen en 
meedoen.  
Als u nog meer informatie wilt hebben, kunt u bellen naar Noor, onze 
begeleidster, tel: 06-29 04 89 81 

Wie weet tot binnenkort op dinsdagochtend. 

Namens de fitnessclub 
Lies van Asperdt-Cuijlits 
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LEDEN NIEUWS 

In memoriam 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onderstaande 
KBO-leden: 

- Jo van de Schans-Senders, overleden op 16 januari 
- Stien Antonis-van Zoggel, overleden op 3 februari 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
 

Jubilea 

Onderstaande leden vieren dit jaar hun 90ste verjaardag: 
- Piet Strijbos op 29 april 
- Tonnie van Brussel-der Kinderen op 9 mei 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 
 
Op 28 februari jl. was het echtpaar Baarends-Kouwenberg, 65 jaar 
getrouwd. En, op 9 maart jl. vierde het echtpaar Rens-Manders hun 60 jarig 
huwelijk. Beide echtparen alsnog van harte gefeliciteerd! 
 
Op 29 april a.s. viert echtpaar van Rooij-van de Rijt hun gouden 
huwelijksfeest. En ook het echtpaar Baselmans-Jacobs is op 12 mei a.s. 50 
jaar getrouwd. Beiden van harte proficiat! 
 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 
 
Henriëtte Lodewijks 
Feppe Kooistra 
Wies van Merode-Collignon 
Margo Ragas-Loyen 
Nellie van Bree 
Lucia Antonis-Menlink 
Gonnie Dijks-Hugers 
Tonny Senders 
Bertha Senders-Coppelmans 
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Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

APRIL 

  1 april  Bernard Geboers 

  1 april  Elly Bekkers-Cornelissen 

  1 april  Hannie van Hak-van Oorschot 

  2 april  Antoinet van den Dijsel-Hendriks 

  3 april  Sjan van Geffen-van Gerwen 

  4 april  Jeanne Hikspoors-Janssen 

  4 april  Mieke Sandkuijl-Theuws 

  4 april  Henny Jacobs-Tcheng 

  5 april  Thera Versantvoort 

  5 april  Corry Deumens 

  6 april  Corrie Snelders-van Hak 

  7 april  Cris Scheepers 

  8 april  Margreet Kruik-Leppers 

  9 april  Ad Dams 

  9 april  Sjan Heller 

  9 april  Henk van Lieshout 

10 april  Diny Jansen-Roosen 

10 april  Jan Leenheers 

11 april  Gerda van de Ven-Waterschoot 

11 april  Tony Egelmeers-van Beers 

11 april  Janus van Mol 

11 april  Els Kees 

11 april  Ria Broens-Moonen 

11 april  Maria van Delft 

12 april  Ad van Gerwen 

12 april  Gonnie Dijks-Hugers 

13 april  Mathie Lammers 

14 april  Phia Eliëns-van Rhee 

15 april  Wim van Hest 

16 april  Eddy Kerkhof-Graumans 

19 april  Bob Baarends 

20 april  Toon van de Moesdijk 

21 april  Anne van den Brink 

22 april  Piet Strijbos 

22 april  Elly Dolman-Vos 

23 april  Henk van Rens 

23 april  Corrie van Limpt 

23 april  Annie Verel van Bragt 

27 april  Anja Louwers 

27 april  Fokko Bakker 

27 april  Lia Jansen 

28 april  Nellie van Bree 

28 april  Peer v.d. Dungen 

28 april  Anny Leijen-v.d. Heijden 

29 april  Riet Stikkelbroeck 

30 april  Brieg Hoogers-Renders 
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MEI   

  1 mei  Mia van de Vorst-Sloots 

  1 mei  Ans van den Heuvel 

  1 mei  Jeanne Smetsers-Boumen 

  2 mei  Nel Kuijpers-van Ham 

  4 mei  Sjaak van Trier 

  5 mei  Geert Coppelmans 

  6 mei  Wies Verberne 

  7 mei  Liza de Greef-Bruurs 

  7 mei  Jos Kusters 

  7 mei  Ton van Overbeek 

  7 mei  Ria van Essen-Vos 

  8 mei  Toos Smits-Verhoeven 

  9 mei  Tonnie van Brussel-der Kinderen 

10 mei  Ruud Kremers 

11 mei  Netty Meyer 

13 mei  Nellie Renders-Verhagen 

13 mei  Ben van Glabbeek 

13 mei  Truus Soetens-van Delft 

13 mei  Ad Schoofs 

 

16 mei  Nini Booms-Heyster  

16 mei  Phil Nas 

17 mei  Theo Laurenssen 

18 mei  René van Barschot 

22 mei  Marij van Gerwen-van Straten 

22 mei  Rein van Lisdonk 

23 mei  Bob Groeneveld 

24 mei  Arianne van Hout-Gijsbers 

24 mei  Mies v. Tatenhove-de Poorter 

24 mei  Franca de Lepper-v.d.Reek 

24 mei  Dinie Kooistra-Timmerman 

24 mei  Wilhelmien vd Bosch-v.Straten 

24 mei  Tom de Vos 

26 mei  Franca van Mensvoort-v.d. Kam 

27 mei  Lenie Rooijakkers-Senders 

28 mei  Rieky Bakermans  

28 mei  Anja Claeren-Hems 

29 mei  Saskia van Beers-Karsmakers 

30 mei  Tonnie Janssen-v.d. Hijden 

30 mei  Grard Snelders 
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KBO DIENSTVERLENING   (zie ook www.kbo-zeelst.nl) 

Cliënt ondersteuning 
-Corry Pollemans 040-254 96 43

of 06-20 62 43 06 

Ziekenbezoek 
-Tonny Schouteten 040-253 47 86

-Corry Coolegem

Vervoersdienst 
-Jan Castelijns   040-253 78 74 

-Gerrie Berden   040-253 67 00 

-Ad Prins   040-253 63 64 

-Anneke van der Aa 040-253 90 56

-Kees van der Aa      06-51 10 80 56

In gesprek over levensvragen 

www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-
levensvragen.  
-Kees van der Aa   040-253 90 56 
-Mieke van Lisdonk   040-253 96 63

Kortingen met uw KBO-ledenpas: 
Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum 10% 
Verhoeven Hoorcomfort: 10% 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 (tussen 19-20u) 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten, Nieuwe Waalreseweg 69 
Afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau Rijbewijskeuringen,  
tel: 085-488 36 16 of zelf afspraak maken via www.goedkopekeuringen.nl 

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. 

 

 

Paasbloemstukjes maken 
Dinsdag 12 april 2022, speeltuin Kabouterdorp 

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

 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
E-mail:………………………………………………………..…………………………. 

 

Uiterste inschrijfdatum: 1 april 

 

Jaarvergadering 
Donderdag 14 april  2022, 14.00 uur in ‘t Patronaat 

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

 

Uiterste inschrijfdatum: 10 april 

U kunt zich ook digitaal aanmelden via www.kbo-zeelst.nl 
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Veldhoven Gezond 
4 – 24 april 2022 

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

Adres:………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 

E-mail:………………………………………………………..………………………….

Ik neem graag deel aan de volgende activiteiten: 

 (aankruisen waaraan u wilt deelnemen) 

 6 april – 10 uur – Jeu de Boules bij ontmoetingscentrum Sele 

 7 april – 14 uur - lezing over ’t belang van bewegen tijdens Open 
seniorenmiddag bij Artisport. (15 uur optioneel een actieve les) 

 11 april  - 14 uur - korte wandeling van ongeveer 3-4 km door 
Zeelst i.s.m. het Erfgoedhuis 

 11 april – 14 uur  - lange wandeling van ongeveer 7 km door 
Zeelst en omgeving i.s.m. de wandelgroep van de KBO 

 22 april – 14 – 16.30 uur - Inloop in ’t Patronaat 

Uiterste inschrijfdatum: 4 april 

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

U kunt zich ook digitaal aanmelden via www.kbo-zeelst.nl 

https://www.kbo-zeelst.nl/veldhoven-gezond/
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Koninklijke Lunch 
20 april 2022 – 11.30 uur in zaal St. Joris 

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

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

Bijzonderheden/dieet:………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 

E-mail:………………………………………………………..………………………….

De eigen bijdrage van € 15,00 per persoon wordt na inschrijving automatisch 

afgeschreven. 

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

Uiterste inschrijfdatum: 10 april 

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

U kunt zich ook digitaal aanmelden via www.kbo-zeelst.nl 

https://www.kbo-zeelst.nl/koninklijke-lunch/
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Dagtocht Lottum en Horst 
19 mei 2022 – vertrek: 9.30 uur bij 

ontmoetingscentrum Sele 
 

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

 

De eigen bijdrage van € 75,00 per persoon (€ 79,00 voor introducées) wordt 

na inschrijving automatisch afgeschreven. 

 

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

 

Uiterste inschrijfdatum: 9 mei 2022 

Inschrijfformulier inleveren bij groene brievenbus bij de kerk,  
Blaarthemseweg 13, 5502 JR Zeelst. 
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COMMISSIES SENIORENVERENIGING KBO ZEELST 
Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door de volgende 
commissies: 

  COMMUNICATIE EDUCATIE & CULTUUR 

• Mieke Hurkx
• Mieke van Lisdonk (B)

• Corry Coolegem
• Jeanne Smetsers

• 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   

• Mieke van Lisdonk (B)

• Leo Loijen (B)

• Ad Jansen

• Corry Coolegem
• Corry Pollemans

• Corrie Zuidhof

• Fokko Bakker

• Kees van der Aa
• Tonny Schouteten

• Hans van Hak (B)

• Anneke Spiegels

• Corrie Zuidhof

• Jos Toussaint

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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