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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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2 



3 

VANUIT HET BESTUUR 

Voorwoord 

Van lente naar zomer. 
De afgelopen maanden konden we weer van alles ondernemen en 
samenkomen. Zo was er naast de wekelijkse activiteiten, paasstukjes maken 
en midgetgolf. Ook onze jaarvergadering kon weer doorgaan in ’t Patronaat, 
u leest hiervan het verslag. Omdat kerstlunches twee jaar niet konden
doorgaan hielden we dit jaar een Koningsdaglunch: gezellig, oranjekleurig,
met muziek en smakelijk. Ook hielden we een loterij, altijd leuk met prachtige
prijsjes. In april organiseerden we enkele activiteiten voor het project
Veldhoven Gezond.

Voor de maanden juni en juli staan er weer leuke en interessante dingen te 
gebeuren. Hou ze in de gaten, kom kijken of doe er aan mee. Onze 
seniorenvereniging is er voor en door u.  
In dat verband wil ik u ook even wijzen op de twee oproepen, die op de 
volgende pagina’s staan. Laat uw mening horen! Daarnaast wijs ik graag op 
het seniorenpanel van de Seniorenraad Veldhoven, zie pagina 33. 

De zomer staat voor de deur, geniet ervan en dan volgt weer de 
vakantieperiode. Dat is een stille en rustige tijd en geeft de gelegenheid om 
extra te genieten van de natuur en van bezoekjes; of doe eens wat anders 
dan gewoonlijk.  
Dat kan verrassend uitpakken.  

Veel leesplezier met deze 
Rustverstoorder, en oh ja kijk ook 
eens op onze website. Die geeft 
veel extra en nuttige informatie 
en ook nog eens in kleur. 

Hans van Hak  
Penningmeester KBO Zeelst 
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Oproep: Hobby / Kunst Expositie 

Hallo KBO (hobby) kunstenaars, 

In onze club loopt veel talent rond. Mensen met een 
passie voor hun hobby of kunst. In de rubriek ‘de pen 
opgepakt…’ heeft u al verschillende leden voorbij zien 
komen. Maar er zijn er ongetwijfeld meer. 

Al deze mensen willen wij de kans bieden om hun hobby of kunst te laten zien 
aan de overige leden van onze vereniging en daarbuiten. Voor iedereen een 
mooie kans om elkaar eens op een andere wijze te ontmoeten en te genieten 
van wat er gemaakt wordt. En dat kan heel divers zijn: schilderijen, 
beeldhouwen, miniatuurbouw, fotografie, handwerken, 
kaarten maken etc. etc. 

Hebt u zelf een hobby en lijkt u dit een leuk idee? Laat dat dan 
vóór 1 juni aan ons weten via een briefje in de brievenbus bij de 
kerk van Zeelst. U mag me ook mailen of uw ideeën achterlaten 
in onze digitale ideeënbus op de website. Laat ook weten waar 
uw voorkeur naar uitgaat qua locatie en opzet Ontvangt u de 
mensen graag bij u thuis of gaat de voorkeur uit naar een 
expositie in één ruimte waar men een eigen kraampje krijgt? 

Wij zijn van plan om dit in september/oktober van dit jaar te organiseren. 
Ga onze club verrassen met uw creativiteit. 
Wij hebben er al zin in! 

Namens de commissie Educatie & Cultuur 
Grard Snelders  

 grardsnelders@gmail.com 

mailto:grardsnelders@gmail.com
https://www.kbo-zeelst.nl/digitale-ideeenbus/
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Oproep: 70 Jarig Jubileum KBO Zeelst 

1953 - 2023 
Onze Seniorenvereniging bestaat volgend jaar 70 jaar. 

Tijd voor een feestje! 
Daarvoor horen we graag uw mening. 
Hoe zou u ons jubileum graag vieren? 

Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk leden  
een leuke (mid)dag te bezorgen? 

Alle ideeën zijn van harte welkom. 
Schrijf ze op en stop ze in de groene brievenbus bij de kerk in Zeelst 
of laat uw ideeën achter in onze digitale ideeënbus op de website. 

We zijn benieuwd naar uw suggesties en staan open voor alle ideeën. 
Wordt vervolgd…. 

https://www.kbo-zeelst.nl/digitale-ideeenbus/
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ACTIVITEITEN 

 Activiteiten planning 

Datum Activiteit 
14 juni  2022 Midgetgolf 
22 juni  2022 Excursie rioolwaterzuivering Eindhoven 
13 juli   2022 Stadswandeling Eindhoven 
14 juli   2022 Dagtocht Hattem 
21 juli   2022 Themamiddag ‘Veiligheid’ 
22 sept 2022 Dagreis Nijmegen 
15 dec   2022 Kerstviering 

Midgetgolf 

Datum: 14 juni, 12 juli, 13 september en 11 oktober 
Tijd: 10.00 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. 
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Erfgoedhuis Veldhoven 

Wanneer: Elke 1e en 3e zaterdag van de maand 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
Plaats: Recreatiezaal Ontmoetingscentrum Sele 

De heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is sinds vorig jaar 
opgenomen in het Erfgoedhuis Veldhoven. Deze vereniging blijft zoveel 
mogelijk gegevens uit de historie van Zeelst verzamelen en vastleggen voor 
de toekomst. Hulp van oud-Zeelsternaren is daarbij van harte welkom. 
Elke 1e zaterdag van de maand worden daarom oude films bekeken met 
belangstellenden en elke 3e zaterdag van de maand oude familiefoto’s. Het 
publiek wordt uitgenodigd zoveel mogelijk namen of verhalen bij deze 
beelden te vertellen. Kom gezellig eens kijken en mee kletsen! 

Cartoon Ad Dams 
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Excursie naar Rioolwaterzuivering Eindhoven 

Datum: woensdag 22 juni  
Verzamelen: 13.15 uur bij de poort 
Rondleiding: 13.30 – 15.30 uur  
Eigen bijdrage: geen 
Aanmelden: tot uiterlijk 15 juni a.s. via 

inschrijfformulier of website 

De rioolwaterzuivering in Eindhoven is de grootste waterzuivering van 
Waterschap De Dommel. De rioolwaterzuivering verwerkt het afvalwater van 
de door ons omringende gemeentes. Het schone water gaat na zuivering naar 
de Dommel. 
Op woensdag 22 juni hebben wij een excursie gepland naar deze 
rioolwaterzuivering Eindhoven, gelegen aan de Van Oldenbarneveltlaan 1 te 
Eindhoven. U krijgt hier een twee uur durende rondleiding van 13.30 tot 
15.30 uur. Het is een mooie en leerzame excursie. 
U gaat er op eigen gelegenheid naar toe. Zorg dat u op tijd bij de rioolwater-
zuivering aanwezig bent. Als u aankomt druk dan op de bel van de metalen 
zuil bij de poort, waarna u het terrein op mag. De auto parkeert u bij het 
bedrijfsgebouw. Er is ook een fietsenstalling aanwezig.  
Ik wacht op u bij de poort, waar we verzamelen; daarna gaan we gezamenlijk 
naar de receptie om ons aan te melden.  
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.  
Maximaal aantal deelnemers aan deze excursie is 30 personen. U kunt zich 
aanmelden voor deze excursie middels het inschrijfformulier in de RVS of via 
onze website. U krijgt melding of u wel of niet kunt deelnemen aan deze 
excursie  
Mocht u op de dag onverwacht niet kunnen of bij problemen, bel dan naar 
het onderstaande nummer. 

  Leo Loijen, tel. 06-81 19 58 02 
 Werkgroep Educatie & Cultuur 

https://www.kbo-zeelst.nl/excursie-rioolwaterzuivering/
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Dagtocht Hattem 
Bezoek Bakkerijmuseum en Anton 
Pieckmuseum in Hattem 

Datum: donderdag 14 juli 2022  
Vertrek: 08.30 uur vanaf 

Ontmoetingscentrum Sele 
Eigen bijdrage: € 87,00 per persoon (introduce € 91,00) dit bedrag wordt 

na inschrijving automatisch afgeschreven. 
Aanmelden:  tot en met 4 juli a.s. via inschrijfformulier of website 

Op donderdag 14 juli 2022 gaan we naar het Nederlandse Bakkerijmuseum 
en daarna naar het Anton Pieckmuseum, beiden in Hattem. 
Om 08.30 uur is het vertrek vanaf Sele. Iets vroeger deze keer want de afstand 
is 150 km.  
We beginnen met koffie/thee met iets lekkers van de bakkerij en een 
demonstratie van de bakker. Daarna bezoeken we het bakkerijmuseum. Daar 
komt de geschiedenis van brood en banket tot leven. Ook is er een 
museumwinkel. Om 13.00 uur staat de lunch voor ons klaar met natuurlijk 
bakkerijproducten.  

In de middag volgt een bezoek aan het Anton Pieckmuseum. We worden in 
groepen rondgeleid. Dit museum toont de werkplek, de ets-pers en een 
uitgebreide collectie van het werk van Anton Pieck, de man die bekend is van 
het sprookjespark in de Efteling. Rond 17.30 uur sluiten we de dag af met een 
drie-gangendiner in De Ruggestee in Hoenderloo. Na het diner keren we 
huiswaarts waarna we omstreeks 21 uur bij Sele aankomen. 
Helaas geldt ook voor deze reis dat de prijzen gestegen zijn. De prijs voor deze 
geheel verzorgde dagtocht bedraagt € 87,00 en wordt na inschrijving middels 
incasso afgeschreven. Introducés betalen € 91,00. 

Contactpersoon voor deze reis is: 

Corrie Zuidhof, tel. 06-55 12 56 04. 
Reiscommissie Seniorenvereniging KBO Zeelst 

https://www.kbo-zeelst.nl/dagtocht-hattem/
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Themamiddag Veiligheid 
 
Datum: donderdag 21 juli 2022  
Plaats: ‘t Patronaat  
Tijd: van 14 uur tot ongeveer 16 uur  
Aanmelden:  tot uiterlijk 15 juli via inschrijfformulier 

of website 
 
Het onderwerp 'veiligheid' kent veel facetten zoals inbraakpreventie, digitale 
veiligheid en verkeersveiligheid. Aan verkeersveiligheid gaan we in het najaar 
aandacht besteden en op 21 juli aan allerlei andere soorten veiligheid. 
 
Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid van de gemeente Veldhoven, 
Maarten Olthuis, zal op 21 juli een inleiding geven over digitale veiligheid en 
internetfraude. We krijgen allemaal wel eens verdachte en 'rare' mailtjes of 
huisbezoekjes waarbij geld of bankpasjes worden gevraagd. En soms trappen 
we daarin omdat het zo oprecht lijkt. Maarten zal ons uitleggen wanneer we 
wel of niet moeten reageren.  

 
Na de pauze zal Anja Verberne, 
wijkagente voor Zeelst en De Polders, 
inbraakpreventie aan de orde stellen. 
Anja wil graag kennismaken met de 
senioren zodat ze Zeelst en De Polders 
beter leert kennen. 
 
Het lijkt een interessante middag te 
worden en we nodigen u daarvoor van 
harte uit. 
 
 

  

https://www.kbo-zeelst.nl/themamiddag-veiligheid/
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Wandelprogramma juni – juli 2022 

Start op startlocatie om 9.30 uur.  
Je wandelt, ca 12 km, mee op eigen risico. 
Coördinatie: Henk Looijmans, tel 06-30 86 40 75 
E-mailadres : wandelenkbozeelst@gmail.com

D.d. Startlocatie Pauze-adres 
03 
juni 

de Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 24 

5512 AZ Vessem 

de Gouden Leeuw, 
Vessem 

10 
juni 

parkeerplaats d’n Oirschotse Kegel, 
Oude Grintweg 69A, 5688 MB Oirschot 

de Stroom, 
Oirschot 

17 
juni 

Tuinmeubel shop, de Run 4204 
5503 LL Veldhoven 
Lunchwandeling, vertrek 11.00 uur !! 

Het Klooster, 
Waalre   

24 
juni 

Antonius kerk, de Hoeve 4 
5534 AD Netersel 

de Couwenberg, 
Netersel  

01 
juli 

de Volmolen, Volmolen 1 
5561 VH Riethoven 

de Volmolen, 
Riethoven 

08 
juli 

Parkeerplaats Doornboomstraat 7 
5091CA, Middelbeers 

de Kemphaan, 
Middelbeers 

15 
juli 

St. Jan Geboortekerk, Smitseind 38 
5525 AP Duizel 

de Panberg, 
Eersel 

22 
juli 

Venbergse Molen, Molenstraat 211 
5556 TA Valkenswaard 

Woeste Hoeve, 
Borkel 

29 
juli 

Kempen Campus, Knegselseweg 40 
5504 NC Veldhoven 

de Weefkamer, 
Knegsel 

mailto: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  Zie programma Henk Looijmans 
• tel 06-30 86 40 75 

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 13.30 - 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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Activiteiten van Oktober 

Als Seniorenvereniging KBO Zeelst 
zijn we in gesprek gekomen met zorginstelling Oktober. 
We willen meer gaan samenwerken. Dat betekent concreet dat bij de 
activiteiten die door Oktober in Ontmoetingscentrum Sele worden 
georganiseerd ook 'niet bewoners van Sele' van harte welkom zijn.  

Hieronder staan de activiteiten, die gepland zijn voor juni/juli. 

Voor al deze optredens geldt een entreeprijs van € 2,00 per persoon, dit is 
inclusief één consumptie. 

Optreden Dave Louis 
Woensdagmiddag 29 juni van 14.30 tot 16.00 uur in de 
tuin van Sele, treedt Dave Louïs op, een sympathieke 
Nederlandse artiest die Oldies, Rock & Roll en heerlijke 
Evergreens vertolkt. Met zijn warme stem kan hij van 
een song een verhaal maken en voert u zo mee op een 
reis door zijn eigen muzikale wereld. 

Liederentafel met Henk Tiebosch 
Woensdag 13 juli van 14.30 tot 16.00 uur kunt u gezellig 
samen nostalgische liedjes zingen uit die goeie ouwe tijd. 
Dit onder muzikale begeleiding van onze Henk Tiebosch 
met zijn accordeon! 

Optreden Ryan 

Vrijdagavond 29 juli van 19.00 tot 20.30 uur treedt 
zangeres Ryan op in de zaal van Sele. Ze zingt met 
persoonlijke aandacht voor de gasten, allerlei mooie 
Nederlands & Engelstalige nummers uit de tijd van 
vroeger! 
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Wekelijkse activiteiten van Oktober 

Onderstaande activiteiten worden wekelijks door Oktober georganiseerd in 
Ontmoetingscentrum Sele. Ook senioren die niet op Sele wonen, zijn hier van 
harte welkom. 
Dagelijks is er een open inloop, waarbij u onder het genot van een drankje 
(consumpties voor eigen rekening) gezellig kunt vertoeven in de 
recreatiezaal. 
In de bibliotheek kunt u gratis boeken lenen. Hebt u boeken over, schenk ze 
dan aan deze bibliotheek, zodat u anderen blij kunt maken. 
 

Maandag 
10:00-11:30  Open inloop 
14:00-16.30  Open inloop 
14:00  Kaarten                                          
19:00-22:00  Open inloop 
 
Dinsdag 
10:00-11:30  Open inloop 
09:15-10.00  Fitgym 
10.30-12.30  Bibliotheek open 
14:00-16.00  Biljarten                                  
14:00-16.30  Open inloop 
14.00 Wandelen                                           
19:00-22:00  Open inloop 
19:00 Kaarten                              
 
Woensdag 
10:00-11:30  Open inloop 
10:00  Internetcafé  
10.00-12.00  Jeu de boules  
14.00-16.30  Open inloop                  
19:00-22:00  Open inloop 
19:30 Sjoelen         
 

Donderdag 
10:00-11:30  Open inloop  
14:00-16:30  Open inloop                    
13:30-16.00   Biljarten                      
 
Vrijdag 
10:00-11:30  Open inloop 
10.30-12.30  Bibliotheek open 
14:00-16.30  Open inloop 
14:00  Kienen                                               
 
Zaterdag 
09.30-12.00  Open inloop 
14.00-16.30  Open inloop 
 
Zondag 
10:00-12:00 Open inloop  

 
Het informatie service punt van 
ontmoetingscentrum Sele is geopend 
op: 
• Dinsdag van 10.30-12.30 uur 
• Vrijdag van 10.30 – 12.30 uur 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Veldhoven Gezond 

April 2022, als Seniorenvereniging hebben we ons uitvoerig gepresenteerd 
tijdens de Veldhoven Gezond weken. Allereerst lieten we op 6 april zien hoe 
gezellig het jeu de boules spel kan zijn. Vervolgens organiseerden we in 
samenwerking met Artisport een korte presentatie over het belang van 
bewegen. Helaas was de belangstelling voor deze lezing beperkt.  
Gebrek aan belangstelling was er niet op 11 april; toen werden de wandel- 

schoenen aangetrokken 
en vertrokken twee 
groepen wandelaars 
vanaf ‘t Patronaat. 

Eén groep wandelde 2,5 
km door Zeelst en kreeg 
onderweg informatie 
over Zeelst door een lid 
van het Erfgoedhuis (zie 
foto links). 

Een tweede groep wandelde in totaal 7 kilometer, door Zeelst en omgeving 
(zie foto). 
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Op 22 april volgde 
de Inloop in  
‘t Patronaat.  
Bezoekers 
konden 
kennismaken met 
onze wekelijkse 
activiteiten zoals 
koersballen, 
kaarten en 
biljarten.  

Daarnaast werd het animo voor 
sjoelen gepeild, dit heeft ertoe 
geleid dat we in het najaar 
waarschijnlijk deze activiteit 
gaan aanbieden op 
vrijdagmiddag, want enkele 
leden lieten de schijven 
enthousiast in de vakjes glijden. 
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De Veldhoven Gezond weken werden afgesloten met een Gezondheidsmarkt 
in het City Centrum waar op het Brunaplein een kraam stond van de 
Seniorenraad, PVGE en onze Seniorenvereniging. 
 
 
We kijken tevreden terug op een geslaagde week, waarin onze 
Seniorenvereniging zich van haar sportiefste kant heeft laten zien! 
 

 
 
Paasstukjes maken 
 
12 april 2022, onder leiding van 
het Bart en Ria van Gerwen 
werden er weer mooie paas-
creaties gemaakt in Kabouter-
dorp. Iedereen had voldoende 
materiaal meegenomen. Na 
afloop werden we door Bart van 
Gerwen uitgenodigd om in het 
najaar een kijkje te komen 
nemen in de dahliatuin.  
Wordt vervolgd dus.  
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Jaarvergadering 2021 

14 april 2022, de jaarvergadering van Seniorenvereniging KBO Zeelst trekt 
75 leden naar ’t Patronaat. De notulen treft u hieronder aan. 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom. De voorzitter blikt nog even terug op de ellendige Corona-
periode, waarin zoveel activiteiten niet konden doorgaan. Niettemin
dankt de voorzitter de vrijwilligers die ondanks Corona hun inzet
hebben getoond, zoals bodes, redacties Rustverstoorder en Website
en leden van werkgroepen en Bestuur.
Er wordt stil gestaan bij de overleden KBO-leden in de periode
1-10-2021 tot 15-02-2022. Zij worden door de voorzitter met name
genoemd en daarna wordt verzocht om een moment stilte.

2. Mededelingen
De secretaris Anny Castelijns is vandaag niet aanwezig vanwege een
medische ingreep in het ziekenhuis. Kees van der Aa heeft zich bereid
getoond de notulering van deze vergadering voor zijn rekening te
nemen.

3. Vaststellen agenda
De agenda van deze vergadering wordt vastgesteld conform de
vermelding in de Rustverstoorder van april/mei 2022.

4. Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van oktober 2021
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. De voorzitter
bedankt de secretaris voor het verslag.

5. Jaarverslag 2021 van de secretaris
Omdat de secretaris afwezig is geeft de voorzitter een presentatie over
2021. Zij gaat nader in de doelstelling van onze KBO, licht nog eens de
visie toe (ontmoeten, individuele en collectieve belangenbehartiging),
blikt terug op de werkzaamheden van de vele werkgroepen, geeft een
overzicht van de doorgegane activiteiten en gaat nader in op de
activiteiten die door de Kring KBO Veldhoven worden georganiseerd.
Overigens zijn de Kringactiviteiten in 2021 over het algemeen niet
doorgegaan.
De kerstviering is in 2021 niet doorgegaan. In plaats daarvan zijn
Kerstkaarten bij onze leden bezorgd.
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Deze kaarten werden gemaakt door kinderen van Zeelsterhof en 
Stichting Korein. Deze actie gaat ook plaatsvinden in 2022. 
De ledenadministrateur gaat in op de ontwikkeling van het leden-
bestand. Het aantal leden bedroeg per december 2021: 471. In het 
verslagjaar zijn 29 nieuwe leden toegetreden, 21 leden overleden; 14 
leden hebben het lidmaatschap beëindigd. 

6. Financieel jaarverslag van de penningmeester  
Via een presentatie geeft hij een overzicht van de inkomsten, uitgaven 
en resultaat. De totale inkomsten (contributie, subsidies, advertenties 
en donaties, als mede onze loterij “het 6e getal”) bedragen in 2021  
€ 22.176 en de uitgaven € 22.104.  
Overigens zijn in 2021 a.g.v. corona niet alle uitgaven volledig 
gerealiseerd. In deze gevallen zijn deze kosten doorgeschoven naar 
2022 onder ”Reserves en voorzieningen”. 

7. Verslag van de Kascontrole commissie 
De kascommissie bestaat uit de Heer Jan Meeuwis en Mevrouw Jose 
van Lieshout. Mevrouw van Lieshout doet verslag van de kascontrole 
en verklaart dat alles is gecontroleerd en goed bevonden. Zij stelt de 
vergadering voor de penningmeester en het Bestuur te dechargeren 
voor het in 2021 gevoerde financiële beleid. De voorzitter dankt de 
leden van de commissie. 

8.  Benoemen kascommissie 2023 
Jose van Lieshout is herkiesbaar en gaat nog een jaar door. Aan de 
commissie wordt toegevoegd Mevrouw R. Kruter-Bijnen (was reserve). 
Als reserve lid stelt het lid Mary van Mensfoort zich beschikbaar. 

9. Bestuurssamenstelling 
 Mieke van Lisdonk is aftredend, maar wel herkiesbaar. De vergadering 

gaat met enthousiasme akkoord met verlenging van het voorzitter-
schap van Mieke van Lisdonk.  
Henry van Houten is aftredend, maar niet herkiesbaar. Henry is de 
ledenadministrateur van onze KBO sinds 2017. In 2019 trad hij toe tot 
het Bestuur. De ledenadministratie is van fundamenteel belang voor 
een vereniging. Hij heeft dit werk zeer nauwgezet en met grote 
deskundigheid gedaan. De voorzitter gaat in op het functioneren van 
Henri en bedankt hem uitgebreid voor zijn inbreng en overhandigt hem 
een cadeaubon en een bos bloemen. 
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10. Vooruitblik 2022
Leo Loijen geeft een vooruitblik op de geplande activiteiten 2022
vanuit de activiteitencommissie. Nieuw daarin zijn: reanimatie-
training, vertoning film de Fanfare, Themaproject Veldhoven Gezond,
bloemschikken, bezoek BIO  centrale, biljarttoernooi, Themadag
veiligheid, fotozoektocht, tentoonstelling KBO-kunst en nog veel meer.
Leo oppert het idee om in 2022 een dansavond te organiseren.

11. Rondvraag
José Klaassen vraagt om tijdige toezending van informatie over
geplande activiteiten. Ook is het van belang dat informatie over de
activiteiten binnen de 5 Veldhovense KBO’s gelijktijdig worden
verspreid. De voorzitter geeft haar gelijk. Het is zeker de bedoeling dat
tijdig melding wordt gemaakt van geplande activiteiten. Jac van
Lieshout (Zeelst schrijft geschiedenis) vraagt aan de deelnemers of ze
bereid zijn diverse oude foto’s te bekijken. Wellicht kunnen zij Jac
helpen om namen te vinden van de personen op de foto’s. G. Snelders
vraag aan de penningmeester om een nadere duiding van de
balanspost “doel reserves”. De penningmeester gaat hier nader op in.

12. Sluiting
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Er wordt nog ruim een
uur door de leden nagepraat onder het genot van een drankje.
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Koninklijke lunch 
 
Woensdag 20 april 2022. Wat hadden we er lang 
naar uitgekeken. De jaarlijkse kerstvieringen met de 
kerstlunch en de loterij zijn twee jaar op een rij niet 
door kunnen gaan vanwege de coronaperikelen.  

Nu alle voorschriften waren losgelaten leek het een leuk idee om niet tot 
kerstmis te wachten maar om Koningsdag extra luister bij te zetten en de 
leden van onze Seniorenvereniging een “Koninklijke Lunch” aan te bieden. 
Enkele dagen voor Koningsdag vond deze lunch plaats bij café- restaurant  
St. Joris. 
Al vroeg meldden zich de eerste leden. De ruimte was leuk aangekleed met 
oranje elementen en ook de leden waren bijna allemaal uitgedost met 
prachtige boa’s, hoofddeksels, slingers en lintjes. De handwerkgroep was 
zelfs ijverig bezig geweest om oranje kroontjes te haken. Toen iedereen een 
plaats gevonden had werd iedereen welkom geheten en werd officieel het 
Wilhelmus gezongen. 
De heerlijke groentesoep, de broodjes, krentenbrood en al het lekkers liet 
zich goed maken. Er werd volop gebuurt, iedereen was blij elkaar weer een 
keer te zien.  
Na het eten traden de “Mannen van Suiker” op. Een viertal muzikanten 
brachten populaire muziek uit onze tienertijd ten gehore afgewisseld met de 
nodige grappen. Er werd volop meegezongen en bij sommige melodieën 
gingen zelfs de voetjes van de vloer. De stemming zat er goed in.  
We genoten volop! In de pauze werd nog een lekker glaasje geschonken en 
de gebruikelijke hapjes rondgedeeld. Ook werden er loten verkocht voor de 
jaarlijkse loterij. De prijzen waren zorgvuldig samengesteld en in pakketten 
verloot. Sofia Eliëns had prachtige tassen gemaakt. Zoals altijd waren er blije 
mensen met soms zelfs meer dan één prijs en anderen hadden helemaal niets 
maar dat mocht de pret niet drukken.  

Na de loterij kon nog rustig een glaasje gedronken worden. Tegen half 5 
keerde iedereen weer voldaan huiswaarts. Hopelijk kan dit jaar gewoon 
kerstmis gevierd worden. Op onze website staat een video van deze gezellige 
middag gemaakt door Martien Spiegels (onder ‘in beeld / video’s’). 

Corry Coolegem 
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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. 

 
Al ruim 50 jaar ‘thuis’ in Zeelst 

Nell ziet tijdens het 
oorlogsjaar 1941 op de 
Eckartseweg in Eind-
hoven het levenslicht.  
 
Bernard wordt hemels-
breed zo’n 30 kilometer in 
zuidelijke richting, in het 
oer Kempische dorpje 
Riethoven en toevallig in 
hetzelfde jaar geboren.  
 

We zijn nu maar liefst zo’n 81 jaar verder. Een leven lang. En namens de 
Rustverstoorder gaan we op de koffie bij het echtpaar Nell en Bernard 
Geboers-van der Burgt in de Zeelster Severinuslaan.  
 
Na hun trouwen in 1969 verhuizen ze daar naartoe. Ze hebben de stek, 
waarop ze zich van meet af aan thuis voelen, nooit meer verlaten.  
Het gezin krijgt er drie kinderen: Eric, Arnold en Merian.   
 
Het gezin van kapper Geboers uit Riethoven, kent twaalf kinderen en daarvan 
is Bernhard de oudste zoon; hij heeft drie zusters boven hem. Bernard is 
gedurende zijn werkzame leven o.a. autoplaatwerker bij Latour, werkt daarna 
bij Kalin in Zeelst en tenslotte bij VETA taxi’s.  
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Lang is hij een gewaardeerd lid van de 
plaatselijke duivenvereniging ‘De Vredesduif’, 
die vanaf 2006 is opgegaan in ‘De Vredesbode’. 
Er vallen namen als Theo Kusters, Sjaak 
Sleddens en Marinus Vlemmix.   

De magie van het talloze malen zijn duiven - na 
een honderden kilometerslange vlucht - op de 
klep zien landen en begrippen als ‘de witpen’, of 
‘dun urste getekende’, lijken echter langzamer-
hand te komen uit een grijs verleden. Vanwege 
fysiek ongemak lukt het hem niet meer om zijn 
favoriete sport te beoefenen. Ook volleybalde 
Bernard nog bij de club van de straat, maar 
moest daar dus eveneens een punt achter 
zetten. Fijne contacten met de KBO Zeelst 
vlakbij om de hoek zijn er echter nog volop.      

Bernard komt uit zijn duivenhok. 
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Veel hobby’s 
Vrouw Nell is dus een Eindhovense van geboorte. Het gezin van der Burgt 
kent zeven kinderen en daarvan is zij het oudste meisje. Als het onderwerp 
hobby’s ter sprake komt, dan volgt er een waterval aan informatie. Men kan 
Nell gerust beschrijven als een bezige bij. Fotograferen is bij deze veelzijdige 
vrouw één van haar hobby’s. Zingen eveneens (gemengd koor en 
dameskoor). Daarnaast maakte ze onder andere omslagen en tekeningen 
voor de parochiegidsen. En bekend zijn ook haar pentekeningen van de kerk, 
Sele, de Zeelster molen en jaren geleden de omslag van het KBO-blad. Maar 
dat ze tevens actief is in het bewerken van glas in lood (ramen e.d.) mag toch 
wel heel bijzonder heten. 

Nell tweede van 
linksboven en 
zuster Magdalena 
rechtsonder. 

Haar eigenlijke beroep is kleuterleidster. 
Het toeval wil dat ze haar twee stagejaren 
doorbrengt in Zeelst (1957-1959). In dat 
verband valt onvermijdelijk de naam van de 
onvergetelijke zuster Magdalena (zie foto). 
Vandaag de dag is Nell nog altijd 
vrijwilligster in het Zeelster patronaat. En 
ook dat geeft haar bijzondere voldoening.

Het gezin Geboers. 
Onder zitten Eric, Arnold en Merian.  
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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. 

De natuur als inspiratiebron 

Ik ben José van Lieshout-Jacobs geboren in de 
Rapportstraat in Veldhoven-dorp 
In 1972 getrouwd met Jac van Lieshout uit de 
Heuvelstraat. Wij hebben twee zonen, twee 
schoondochters, drie kleindochters en een 
kleinzoon. 

Een hobby die ik nu alweer een aantal jaren doe is 
fotograferen. Ik zit bij fotoclub Luminos in 
Veldhoven. Iedere twee weken komen wij op 
maandagavond bij elkaar, We werken met 
thema’s zoals actiefoto, stilleven, landschap, 
abstract. Deze foto’s bespreken we samen, en zo 
probeer ik steeds beter te worden in de fotografie. 

Mijn voorkeur gaat uit naar 
natuurfoto’s (zoals deze amaryllis, zie 
foto rechts). Ik ben natuurlijk ook IVN-
gids.  
Door gebruik te maken van een lange 
belichtingstijd kan men met een 
bewegende lichtbron lichtsporen 
vastleggen. Dit wordt light painting 
genoemd. Op de website zie je een voorbeeld. 
Als je van fotograferen houdt, onze club kan nog leden gebruiken. Informeer 
gerust bij mij.  
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Een hobby die ik zeker 20 jaar gedaan heb is porselein-schilderen. Nu schilder 
ik alleen nog samen met de kleinkinderen. Ik heb nog wel alle materialen en 
een oven om te bakken. Op de website staat een foto van het geboortekaartje 
van kleindochter Juul, nageschilderd op een tegel. 

Hier werk ik iedere maandagmorgen samen met 
een tiental andere vrijwilligers in de tuin. Er staan 
planten voor vlinders maar ook waardplanten, dit zijn 
planten waar de vlinders hun eitjes op afzetten en 
waarvan de rupsen eten. Iedere vlinder heeft zijn eigen 
waardplant. Zoals koolplanten voor het Koolwitje. De 
Pinksterbloem voor het Oranjetipje, de Brandnetel voor 
de Dagpauwoog, Kleine Vos en Atalanta. En Venkel 
voor de Koninginnenpage (de grootste dag vlinder 
van Nederland). Dit jaar bestaat de tuin 25 jaar. We 
vieren dit met een open middag op 26 juni van 13.00 tot 
17.00 uur.  Let op de aankondiging in de bladen. 
Iedereen is van harte welkom! 

Ook verzamel ik schedels, vooral schedels van vogels, 
maar ik heb intussen ook de schedel van een koe, 
varken en het everzwijn en nog enkele zoogdieren. 
In een vitrine staan de schedels uitgestald. 

De pen wordt volgende keer opgepakt door Els van Mol. 

Als IVN-er ben ik 
actief in de Jo van 
Dun vlindertuin /
insectentuin van het 
verenigingsgebouw 
van het IVN aan het 
Ariëspad in de 
kabouterbuurt.
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WIST U DAT….. 

• ‘t Patronaat gesloten is van 23 juli t/m 4 sept. 
• ‘t Zijne Majesteit heeft behaagd om Sophia Eliëns-van Rhee te 

onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Seniorenvereniging KBO Zeelst is trots op de onderscheiding van haar lid 
en heeft haar gefeliciteerd namens leden en bestuur. 

• De bedevaart naar Werbeek, na een coronastop van 2 jaar, weer plaats 
gaat vinden op zaterdag 27 augustus. Aanmelden kan bij Kapelstraat-
zuid 18 of e-mail: secretariaat@christuskoning.nl of tel. 040-253 22 31. 

• Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum eenmalig 
ongeveer € 800,- vanuit de gemeente krijgen om de hogere 
energierekening te betalen. Hoe dit precies in Veldhoven gaat kunt u 
lezen op de website van de gemeente:  
www.veldhoven.nl/energietoeslag 

 
Seniorenraad Veldhoven vraagt uw mening! 
De Seniorenraad Veldhoven komt op voor de belangen van alle senioren in 
Veldhoven. Het is belangrijk dat bij het vaststellen van het gemeentelijk 
beleid de belangen van senioren in het oog worden gehouden. Daarom 
adviseert de Seniorenraad de gemeente en maatschappelijke organisaties, op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierbij laat de Seniorenraad zich 
bijstaan door externe deskundigen. Om te weten wat er leeft onder de 
senioren en wat de wensen zijn, zijn bestuursleden van de KBO-afdelingen en 
de PVGE onderdeel van de Seniorenraad.  
Daarnaast wil de Seniorenraad ook rechtstreeks de meningen horen van 
individuele Veldhovense senioren. Hiervoor is het Seniorenpanel opgericht. 
De leden van het panel worden een aantal keer per jaar gevraagd om via 
internet een korte vragenlijst in te vullen.  
De informatie vanuit de panelleden helpt de 
Seniorenraad bij hun werk.  
Meer weten: www.seniorenraadveldhoven.nl. 
Wilt u ook panellid worden?  
Meld u dan aan via email:  
secretaris@seniorenraadveldhoven.nl 

mailto:secretariaat@christuskoning.nl
http://www.veldhoven.nl/energietoeslag
http://www.seniorenraadveldhoven.nl/
mailto:secretaris@seniorenraadveldhoven.nl
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LEDEN NIEUWS 

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

- Toon Kerkhofs, overleden op 1 april 2022 
- Rieky Mesman - van den Dijssel, op 16 april 2022 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
 
Jubilea 
Onderstaande leden vieren dit jaar hun 90ste verjaardag: 

- Jeanne Abeln - Swinkels op 22 juni 2022 
- Janny Rekers - Manne, op 6 juli 2022 
- Jeanne Geven - Bergmans, op 18 juli 2022 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 
 
Op 21 juli is het echtpaar Wim en Joke van Hest - van Gompel 50 jaar 
getrouwd en op 28 juli vieren Jac en José van Lieshout - Jacobs hun gouden 
huwelijk. Alle gouden echtparen van harte gefeliciteerd! 
 
We feliciteren het echtpaar Senders - Coppelmans met hun 60ste trouwdag 
op 5 juni. 
 
Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 
 
Nelly Koelen - van Extel 
Annie Tekath 
Jeanne Abeln - Swinkels 
Henny van den Berk - van Beuningen 
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Verjaardagen  

 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 
 
 

 
JUNI  

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

14 juni  Riek Willems-Joosten 
14 juni  Rinie Schoofs-Raijmakers 
14 juni  Irma van de Berg-Schell 
14 juni  Marijke van Houten-Zwepink 
16 juni  Riek van der Heijden-de Wit 
17 juni  Wilma van den Bosch 
19 juni  Bertha v. Laarhoven- Coppelmans 
20 juni  Tonny Senders 
22 juni  Jeanne Abeln-Swinkels 
23 juni  Kitty van Alem-Senders  
23 juni  Corrie Zuidhof  
25 juni  Mia van Gent-Herps 
25 juni  Marja van den Brink-Corsten 
25 juni  Henriëtte Lodewijks 
29 juni  Nolly van de Sande-le Blanc 
30 juni  Martien Spiegels 
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JULI  

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

18 juli  Jeanne Geven-Bergmans    
18 juli  Mia Tops-Vlemmix      
18 juli  Nelly Dijkstra 
19 juli  Leny Sanders –van Meer 
19 juli  Lenie Dreesen-Sleutjes 
19 juli  Ad v.d. Linden 
21 juli  Jos v.d. Sande 
22 juli  Marinus Tops 
22 juli  Netty Habraken-Versantvoort 
24 juli  Lies Keller-Manné 
25 juli  Frans van der Heijden  
25 juli  Dinie-Sleegers- van Dooren 
26 juli  Theo Broens 
26 juli  Truus Doomen 
27 juli  Diny Hesemans-vd Looij 
27 juli  Lina v.Zon-v.d. Heijden 
27 juli  Ria Oosterbosch-Stoffelen 
28 juli  Koos v.d. Berg-Kuipers 
29 juli  Marius Kokx 
30 juli  Els Seijkens- van Rooijen 
31 juli  Greet Henselmans 
31 juli  Piet van Acht 
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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/


40 



41 
 
 

INSCHRIJFFORMULIEREN 

 

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

 

Excursie Rioolwaterzuivering 
Woensdag 22 juni 2022,  

verzamelen om 13.15 uur  
bij de poort Van Oldenbarneveltlaan 1 te Eindhoven 

(u reist op eigen gelegenheid naar deze locatie) 
 
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
E-mail:………………………………………………………..…………………………. 

 
Uiterste inschrijfdatum: 15 juni 

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

Themamiddag Veiligheid 
Donderdag 21 juli 2022,  
14.00 uur in ‘t Patronaat 

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

 

Uiterste inschrijfdatum: 15 juli 
U kunt zich ook digitaal aanmelden via www.kbo-zeelst.nl 

https://www.kbo-zeelst.nl/excursie-rioolwaterzuivering/
https://www.kbo-zeelst.nl/themamiddag-veiligheid/
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Dagtocht Hattem 
Donderdag 14 juli 2022 

vertrek: 08.30 uur bij Ontmoetingscentrum Sele 

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

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

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

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

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

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

De eigen bijdrage van € 87,00 per persoon (€ 91,00 voor introducées) wordt 
na inschrijving automatisch afgeschreven. 

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

Uiterste inschrijfdatum: 4 juli 2022 

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

https://www.kbo-zeelst.nl/dagtocht-hattem/
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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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