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Beste senioren, 

Met deze nieuwsbrief willen we enkele activiteiten onder uw 
aandacht brengen, die niet kunnen wachten tot de volgende 
Rustverstoorder. 

Bezoek Dahliatuin en workshop  
U kunt zich nog aanmelden voor de Dahlia workshop op woensdag 
7 september 2022 van 13.30 tot 16.00 uur in de Dahliatuin aan de 
Sitterlaan, Veldhoven–Zonderwijk (ingang tegenover huisnummer 
22). Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 5,-- (contant en gepast 
ter plekke te voldoen). 
Het inschrijfformulier treft u aan in de vorige Rustverstoorder. 
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Bart en Ria van Gerwen ontvangen u 
om 13.30 uur bij de ingang van de tuin 
voor een korte rondleiding en uitleg 
over de tuin en de vereniging. U komt 
op eigen gelegenheid naar de tuin of 
met onze vervoersdienst. 

Na de rondleiding gaat u, onder 
begeleiding, zelf aan de slag met het 
maken van een bloemstukje met 
dahlia’s. U dient hiervoor zelf mee te 
nemen: 
- een of twee schaaltjes of

bloempotjes (wij zorgen voor
oasis)

- een mesje en/of schaartje
- eventueel wat groen of ander

materiaal om in het stuk te
verwerken

Mochten mensen nog extra 
bloempotjes of vaasjes over hebben, 
waar niets meer mee gedaan wordt, 
dan kunt u er misschien de dahliatuin 
blij mee maken. 
Contactpersoon Mieke van Lisdonk 
040-253 96 63

Vervoersdienst (eigen bijdrage aan de 
vervoerskosten € 2,-- per persoon) 

-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

Herdenking bombardement op Zeelst 
op 17 september a.s. 
Het programma van de jaarlijkse 
herdenking van het bombardement van 
17 september 1944, waarbij 19 
burgerslachtoffers vielen in Zeelst, zal 
dit jaar iets gewijzigd zijn qua volgorde, 
zie onder het programma: 

1) Kranslegging grafmonument kerkhof
St. Willibrorduskerk om 18.45 uur 

Om 18.45 uur verzamelen op het 
kerkplein, vandaar zal het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde de aanwezigen begeleiden 
naar het monument op het kerkhof. 
Daarna is er een korte herdenkings-
bijeenkomst bij het grafmonument, 
waar o.a. een bloemstuk zal worden 
gelegd door nabestaanden van de 
slachtoffers van het bombardement. 

2) Gildemars naar het monument
“Donderslag bij heldere hemel” op 
het Meiveld  

Na de herdenking op het kerkhof zal het 
O.L.V. Gilde met de Gildemars naar het
monument "Donderslag bij heldere
hemel" op het Meiveld lopen. Men kan
daarbij aansluiten of op eigen
gelegenheid naar het Meiveld gaan.

3) Aansluitende
Herdenkingsbijeenkomst bij 
herdenkingsmonument op het 
Meiveld om 19.30 uur 
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Startbijeenkomst Kerkenvisie 
Zoals aangekondigd in de laatste Rust-
verstoorder zal er op 29 september om 
19.30 uur in de kleine zaal van de Schalm 
een startbijeenkomst Kerkenvisie 
plaatsvinden.  
Echte belangstellenden zijn hierbij van 
harte welkom.  

Door wethouder Jeroen Rooijakkers zal 
uit de doeken worden gedaan waarom 
de gemeente een Kerkenvisie wil 
ontwikkelen. (Waarschijnlijk hebben de 
1400 handtekeningen het gemeente-
bestuur over de streep getrokken!!!). 
De gemeente heeft vervolgens aan het 
Monumentenhuis de opdracht gegeven 
om te helpen bij het ontwikkelen van de 
Kerkenvisie Veldhoven. De directeur van 
het Monumentenhuis, Harrie Maas, zal 
op deze bijeenkomst nadere informatie 
geven over het belang van het (religieus) 
erfgoed, de beoogde aanpak door de 
gemeente Veldhoven, de inventarisatie 
en de te voeren dialoog.  
Ook het parochiebestuur zal haar 
toekomstvisie op het parochieel 
gebouwenplan geven. 

Daarna zal de samenstelling en 
werkwijze van het projectteam aan de 
orde komen, als ook het uitvoerige 
communicatie-traject. Het beoogde 
resultaat: de kerkenvisie stelt 
kerkeigenaren, gemeente en 
betrokkenen in staat vooruit te lopen 
op veranderend gebruik van het 
religieus erfgoed. 
Deze uitnodiging is een vooraan-
kondiging, nadere informatie zal in het 
Veldhovens Weekblad worden 
gepubliceerd. Ook kunt u hiervoor Jan 
de Bonth, Tiny Lijten of Mieke van 
Lisdonk benaderen.  

Dementiecafé - 6 september 2022 Van 
19.30 – 21.30 uur 
Tijdens deze avond geven ergo-
therapeut, Martine Lalleman, en 
fysiotherapeut, Anne van der Velden  
uitleg over de mogelijkheden voor 
thuiswonende ouderen met 
dementie.  
In de zaal van Restaurant de Berkt, 
Wilgenman 1( open vanaf 19.00 uur). 
Voldoende en gratis toegang. 
Voor meer informatie kunt u op 
werkdagen tussen 09.00 - 12.00 uur 
contact opnemen met SWOVE: 
Hannie Bergmans of Patricia Kohlen 
040-254 00 66 of per e-mail:

h.bergmans@swove.nl of 

p.kohlen@swove.nl

mailto:h.bergmans@swove.nl
mailto:p.kohlen@swove.nl
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Excursie ’s Hertogenbosch op 14 
oktober 2022 
Wilt u ook weten hoe het huis van ons 
Brabanders er uit ziet? Dan kunt u op 
14 oktober deelnemen aan een 
rondleiding in het Provinciehuis.  
We starten met koffie en een echte 
Bossche chocoladebol, waarna we een 
rondleiding krijgen door het gebouw 
met een mooie kunstverzameling.  
Ook een kijkje in de vergaderzaal (met 
de bekende ‘dikke’ bronzen deur) en 
een bezoekje aan de vergadering van 
Provinciale Staten staan op het 
programma.  
Verder kunnen we aanschuiven voor 
de lunch. De volgorde van het 
programma staat nog niet vast want 
die is mede afhankelijk van de agenda 
van Provinciale Staten.  

Rond 15.00 uur gaan we naar de 
opstapplaats hoek Zuidwal-Oude Dieze 
voor een rondvaart op de Dieze. Eigen 
bijdrage € 15,-- per persoon.  
Voor het vervoer kunt u gebruik maken 
van het openbaar vervoer (trein en bus) 
of carpoolen. Wilt u voor het carpoolen 
op de aanmelding aangeven of u zelf 
wilt rijden of graag mee wilt rijden, 
zodat we een schema kunnen maken. U 
betaalt de vervoerskosten zelf. 
Maximum 30 deelnemers.  
Opgeven vóór 15 september i.v.m. 
de lunch en het reserveren van de 
boten voor de rondvaart op de Dieze.  
Nadere informatie (ook over het 
carpoolen en parkeren) kunt u krijgen 
bij Cees van Hout, tel: 06-12 64 55 02 en 
Mieke van Lisdonk tel: 040-253 96 63. 

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

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

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

 Ik ga op eigen gelegenheid

 Ik rijd zelf en er kunnen nog …… personen meerijden

 Ik rijd graag met iemand mee

Inschrijfformulier excursie ’s Hertogenbosch op 14 oktober 2022 

Inleveren bij groene brievenbus bij de kerk, Blaarthemseweg 13, Zeelst

De eigen bijdrage van € 15 ,- per persoon – exclusief eigen vervoer
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