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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
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penningmeester@kbo-zeelst.nl

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

Leden- 
administratie 

José Klaassen

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

06-16 95 06 12
ledenadministratie@kbo-zeelst.nl
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http://www.kbo-zeelst.nl/
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Wij zijn verhuisd naar 

Rapportstraat 4 

Veldhoven 
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VANUIT HET BESTUUR 

Voorwoord 

De zomervakanties zijn voorbij en we hebben de herfstwandeling alweer voor 
de boeg. Er staan weer veel activiteiten op het programma en we hopen jullie 
daarbij te mogen begroeten. 

Zoals jullie in deze Rustverstoorder kunnen lezen heeft Henry van Houten de 
ledenadministratie overgedragen aan José Klaassen. Het is fijn dat zij de 
ledenadministratie en een heleboel daarmee samenhangende werkzaam-
heden overneemt. Een heel groot woord van dank richten we aan Henry van 
Houten, want we konden altijd een beroep op hem doen. Tijdens de 
bijeenkomst van de bodes hebben we hem daarvoor hartelijk dankgezegd. 

In de vorige Rustverstoorder is aandacht besteed aan de Meedoen-
voorziening van de gemeente Veldhoven. Wanneer u voldoet aan de criteria 
worden bepaalde kosten zoals het lidmaatschap van onze vereniging en 
enkele activiteiten vergoed door de gemeente. Dat geldt ook voor 
internetkosten en het lidmaatschap van de bibliotheek. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Anny Castelijns (040-253 78 74). 

Graag willen we u ook wijzen op de energietoeslag van maximaal ongeveer 
€1.300 waarvoor u in aanmerking kunt komen als uw inkomen lager is dan 
120% van de bijstandsnorm. Zie verdere informatie hierover in het hoofdstuk 
‘Wist u dat’. In datzelfde hoofdstuk treft u ook een belangrijke mededeling 
over de herbestemming van de St. Willibrorduskerk aan van het 
parochiebestuur Christus Koning. 

We wensen u verder een fleurige, kleurrijke herfst toe. 

Mieke van Lisdonk-Jacobs 
Voorzitter KBO Zeelst  
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Wisseling van de wacht 

Beste leden van KBO Zeelst. 
Om meer tijd voor mezelf te hebben, ga ik na 6 jaar toch echt stoppen als 
ledenadministrateur van KBO Zeelst. Gelukkig hebben we José Klaassen 
bereid gevonden om het stokje over te nemen. Het is fijn dat José al ervaring 
met administratie-systemen heeft daardoor was ze snel ingewerkt. 

Bedankt voor de fijne contacten! 
We zien elkaar nog. 
Groetjes, Henry van Houten 

Beste mede KBO-er van afdeling Zeelst. 
Ik wil mij graag aan u voorstellen. 
Mijn naam is José Klaassen en ben 67 jaar oud en woon in de Polders. Ik ben 
sinds enkele jaren lid van KBO Zeelst en heb het er zó naar mijn zin dat ik,na 
mijn pensionering, graag wat meer tijd in deze vereniging wil stoppen. 
Daarom heb ik nu de ledenadministratie van Henry overgenomen. 
Ik kan daar lekker veel tijd in steken. 
We zullen elkaar binnenkort ongetwijfeld ergens bij een activiteit ontmoeten 
en ik kijk ernaar uit om dan nader met U kennis te maken. 

Groetjes, José Klaasssen 

De ledenadministratie KBO Zeelst heeft een nieuw 
emailadres: ledenadministratie@kbo-zeelst.nl 

mailto:ledenadministratie@kbo-zeelst.nl
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Gezocht: Bodes die graag een wandelingetje maken 
 
De bodes van onze seniorenvereniging zijn van onschatbare waarde. Elke 
maand brengen zij de Rustverstoorder Nieuwsflits en/of de ONS bij onze 
leden thuis. Daarnaast feliciteren ze namens onze seniorenvereniging KBO 
Zeelst alle 80 - en 90 jarigen door hen een presentje te brengen. Omdat de 
bodes voor veel leden hét gezicht van onze vereniging zijn, zou het fijn zijn als 
ze af en toe een praatje maken met hen.  

Als dank voor deze diensten worden de bodes jaarlijks uitgenodigd voor een 
gezamenlijke bijeenkomst en voor de vrijwilligersdag. 
Omdat er op het einde van dit jaar enkele bodes stoppen, zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe (reserve)bodes. Dus heeft u tijd over en maakt u graag 
een wandeling, dan is dit misschien iets voor u. 
Ook als u zich als reserve op wilt geven bent u welkom.  
 
Aanmelden bij José Klaassen, telefoon: 06-16 95 06 12 
of via email: ledenadministratie@kbo-zeelst.nl 
 

 

mailto:ledenadministratie@kbo-zeelst.nl
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ACTIVITEITEN 

  

Activiteiten planning  
  
  

Datum Activiteit 

11 okt  2022 Midgetgolf 

12 okt  2022 Doortrap dag 

14 okt  2022 Excursie provinciehuis Den Bosch 

15 okt  2022 Kuieren en kêke 

21 okt  2022 Doortrap dag 

  3 nov 2022 1e les (proefles) van de cursus Tekenen en Schilderen 

  4 nov 2022 Exclusief 3-gangen diner in restaurant Merefelt 

17 nov 2022 Filmmiddag 

24 nov 2022 Themamiddag: Ouderenzorg 

13 dec  2022 Kerststukjes maken 

15 dec  2022 Kerstviering 

 
De doortrapdagen zijn al aangekondigd in de vorige Rustverstoorder, u kunt 

zich hiervoor niet meer aanmelden. 

 

De excursie naar het provinciehuis in Den Bosch is aangekondigd in de 

Nieuwsflits van augustus, u kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.  
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Midgetgolf 
Datum: 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. 

Kuieren en kêke 

Datum: zaterdag 15 oktober 2022  
Vertrek: 14.00 uur vanaf de Heuvel in 

Knegsel 
Eindtijd: ongeveer 16.00 uur 
Aanmelden: tot en met 8 oktober 2022 via inschrijfformulier of 

website: www.kbo-zeelst.nl  

Op 15 oktober gaan we weer de bossen in. Op zoek naar datgene wat de 
natuur zo mooi maakt. Paddenstoelen bijvoorbeeld of verschillende soorten 
bomen, struiken of planten. Maar het belangrijkste is dat we een gezellige 
middag beleven. En natuurlijk na afloop samen een kopje koffie of thee 
drinken. U komt toch ook?! 
Het wordt een wandeling van ongeveer 2 kilometer en duurt zo’n 2 uur. 
Vertrek vanaf de Heuvel in Knegsel, waar voldoende parkeergelegenheid is. 
Aanvang 14.00 uur. U gaat op eigen gelegenheid naar Knegsel. 

Dat alles onder de bezielende leiding van José, Harry en …… 

http://www.kbo-zeelst.nl/
https://www.kbo-zeelst.nl/kuieren-en-keke/
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Cursus Tekenen en Schilderen 
 

Datum: donderdag 3 november (gratis proefles)  
Overige lessen: 10 nov - 17 nov - 24 nov - 1 dec - 8 dec - 15 dec. 
Plaats Speeltuin Kabouterdorp aan de Broekweg  
Tijden: van 14.00-16.00 uur 
Aanmelden Telefonisch: 06-81 19 58 02 of via email, vermeld op de 

email uw adres en lidmaatschap nummer en stuur deze 
naar leoloijen@hotmail.com  

 
Evenals vorig jaar wordt 
er ook dit jaar de cursus 
Tekenen en Schilderen 
gegeven. De cursus 
bestaat uit 7 lessen. De 
eerste les is een 
proefles. Deze les is 
gratis. In deze les kunt u 
aangeven waar uw 
interesses liggen en 
kijken of de cursus is 
wat u bedoelt en tevens 
kennis maken met uw 
medecursisten. Daarna 
volgen er 6 lessen in 
tekenen en schilderen. De lessen worden gegeven door beeldend 
kunstenaar Ad Dams. Zie voor meer informatie over Ad, de website: 
www.ad-dams.jouwweb.nl 
De basismaterialen zoals papier, krijt, houtskool en potlood zijn gratis en 
liggen klaar tijdens de cursus. Verf zoals aquarelverf, olieverf en acrylverf 
dient u zelf mee te brengen. Tijdens de cursus krijgt u koffie of thee.   
De kosten voor deze cursus bedraagt € 30,00 en dient contant te worden 
voldaan in de les van 10 november. 
 
Alvast veel teken- en schilderplezier toegewenst. Meer informatie bij:  

Leo Loijen 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

mailto:leoloijen@hotmail.com
http://www.ad-dams.jouwweb.nl/
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Exclusief 3-gangen diner voor 
Seniorenvereniging KBO Zeelst 

Datum: vrijdag 4 november 2022  
Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur 
Plaats:  Restaurant Merefelt 
Eigen bijdrage: € 17,50 (excl. drankjes) 
Aanmelden:  tot en met 30 oktober 2022 via 

inschrijfformulier of website: 
www.kbo-zeelst.nl  

Speciaal voor de leden van Seniorenvereniging KBO Zeelst wordt er op 
vrijdagavond 4 november in het Restaurant in Merefelt een exclusief 3 
gangen menu georganiseerd, samen met de kok van Oktober Cor Maas  
We hebben vanuit Eersel en Bladel gehoord, waar ze dit al langer organiseren, 
dat dit een groot succes is. Het Restaurant wordt dan speciaal voor ons mooi 
aangekleed! 
De kosten zijn € 17,50 per persoon exclusief de drankjes kunnen aan het einde 
van de avond contant of met de pin worden afgerekend. 
We hopen op een grote opkomst! 
Meer informatie en contact: 

Anny Castelijns 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

Film uit de oude doos 

Datum: donderdag 17 november 2022  
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats:  café zaal Sint-Joris 
Eigen bijdrage: € 5,00 (koffie/thee/drankjes voor eigen rekening) 
Aanmelden:  tot en met 13 november 2022 via inschrijfformulier 

In het vervolg op de film Fanfare van Fons Rademakers hebben we nu 
gekozen voor de klassieker ‘Het Mes’ uit 1961.  

http://www.kbo-zeelst.nl/
https://www.kbo-zeelst.nl/diner-voor-seniorenvereniging-kbo-zeelst/
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De 13-jarige puber Thomas heeft het 
niet makkelijk. Hij ziet met lede ogen 
hoe zijn moeder een relatie heeft met 
een vroegere vriend van zijn overleden 
vader. Bij zichzelf ontdekt hij gevoelens 
die hij nog niet kende voor het meisje 
Toni. Op een tentoonstelling steelt hij 
een antiek Oosters mes, dat hem 
fascineert. Met het mes probeert hij 
indruk te maken op Toni. Het mes is 
ook het middelpunt in de moeizame 
relatie met zijn moeder en haar vriend. 

Bij voldoende belangstelling vindt de middag plaats op donderdag 17 
november in café zaal Sint Joris, aanvang 14:00 uur. Voor de film begint is er 
tijd voor een kop koffie of andere versnapering, tijdens de film (speelduur 89 
minuten) wordt een pauze ingelast! 
Van de deelnemers wordt een vergoeding van €5,00 gevraagd. Koffie en thee 
of andere drank zijn voor eigen rekening.!  
 
Wordt deze middag een succes, dan volgen nog meer middagen! 
 
Meer informatie en contact: 

 
Ruud Kremers 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

 

 
Gymnastiekclub Zeelst zoekt nieuwe leden 

Om te kunnen blijven bestaan is Gymnastiekclub Zeelst 

naarstig op zoek naar nieuwe aanwas. Dames en heren van 

55 jaar of ouder zijn elke woensdagmiddag tussen 13.00-

14.00 uur van harte welkom in de Bisschopstraat achter de 

basisschool. Onder gediplomeerde en deskundige leiding kunt u uw conditie 

op peil houden of verbeteren. De kosten bedragen 35 euro voor 3 maanden. 

Aanmelden kan bij Franka van der Doelen, Pastorij 14, tel: 06-22 56 91 05 of 

via email fgtvanderdoelen@onsbrabantnet.nl. 

mailto:fgtvanderdoelen@onsbrabantnet.nl
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Themamiddag: Ouderzorg 

Datum: donderdag 24 november 2022  
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats: ‘t Patronaat 
Aanmelden: tot en met 18 november 2022 via 

inschrijfformulier of website 

Op 24 november 2022 om 14.00 uur bent u van harte welkom in ‘t Patronaat 
voor een informatiemiddag over de ouderenzorg en de (eventuele) financiële 
effecten daarvan 

Onze cliëntondersteuner Corrie Pollemans zal een inleiding geven over de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zij kan u adviseren en zo nodig 
helpen bij een WMO aanvraag voor o.a. huishoudelijke hulp, woning-
aanpassing en vervoer. Zij is ook ouderenadviseur en u kunt ook voor andere 
vragen een beroep op haar doen 

Gastspreker is de heer Theo van Hamond, adviseur van het Team Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) en de juridische helpdesk van KBO-Brabant.  
Hij zal ingaan op de WLZ, AOW (Algemene Ouderdomswet), CAK (Centraal 
Administratiekantoor), eigen bijdrage, eigen vermogen, eigen huis e.d. 
ingeval iemand in een WLZ-instelling zoals een verpleeghuis wordt 
opgenomen. 

Een opname in een verpleeghuis is ingrijpend, en altijd emotioneel. Maar er 
zit ook een financiële kant aan, en dat roept vaak veel vragen op.  
Vragen als:. 

 Hoe hoog is die eigen bijdrage in de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? En vanaf 
wanneer moet ik die betalen? 

 Welke keuzes kan ik maken? Welke zijn voor mij van toepassing? Wat 
betekent dit voor mijn AOW? Eet ik door de eigen bijdrage al mijn/ons 
vermogen of het eigen woonhuis op? 

 Zijn er manieren om die eigen bijdrage te beperken? Wat kan ik nu al 
doen? 

 Telt de waarde van de woning mee bij de bepaling van de hoogte van het 
vermogen, als de andere partner er blijft wonen? 

https://www.kbo-zeelst.nl/themamiddag-ouderzorg/
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Heeft u deze of andere vragen, en wilt u graag weten wat dat voor u of voor 
uw ouders, nu of in de toekomst, kan gaan betekenen, kom dan naar onze 
informatiemiddag. Om zicht te krijgen op het aantal bezoekers, dit mogen 
ook mantelzorgers/kinderen van onze leden zijn, verzoeken wij u om het 
inschrijfformulier in te vullen 
 
Voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met Mieke van 
Lisdonk. 
 
 

  Samen uit eten 

Aanvang: 17.30 uur. 
Aanmelden bij: Gerry van Tuijl, tel:040-254 24 00  
     of  06-25 47 14 18 

 
Voor alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven organiseert de KBO 
samen met de PVGE en SWOVE maandelijks een etentje op wisselende 
locaties. De kosten zijn € 17,50 per persoon.  
Drankjes en eventuele andere gerechten zijn voor eigen rekening. Voor deze 
activiteit dient u zich wel een week van te voren aan te melden. Daarbij ook 
graag aangeven of u kiest voor vis of vlees.  
Let op: Zonder aanmelding is deelname helaas niet mogelijk!  
Bent u onverhoopt toch verhinderd, dan ook graag even afmelden bij de 
hiervoor genoemde persoon. 
 

Dag Datum Restaurant Adres 

donderdag 13 okt. De Kers Zandoerleseweg 4 

dinsdag  15 nov. De Wok Heuvel 15A Zeelst 
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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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Wandelprogramma oktober – november 2022 

Start op startlocatie om 09.30 uur.  
Je wandelt, ca 12 km, mee op eigen risico. 
Coördinator: Henk Looijmans, tel: 06-30 86 40 75 
E-mailadres : wandelenkbozeelst@gmail.com 
 

D.d.  Startlocatie Pauze-adres 

07 
okt 

St. Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13, 

5502 AJ Veldhoven 

Bij Puur,  
Zeelst 

14 
okt 

Westervelden/Heerseweg, 
5504 Veldhoven 

de Rietstek, 
Riethoven              

21 
okt 

d'n Hut, Oirschotsedijk 52 
5513 NR Wintelre 

de Nachtegaal, 
Wintelre 

28 
okt 

de Volmolen, Volmolen 1  

5561 VH Riethoven 

de Volmolen 
Riethoven 

04 
nov 

‘t Nekkermenneke, Groot Terkooijen 6 

5531 NV Bladel 

‘t Nekkermenneke,  
Bladel 

11 
nov 

St. Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13, 

5502 AJ Veldhoven 

High-Chaperral, 
Zeelst 

18 
nov 

Neutkens, Eerselseweg 35 

5511 KL Knegsel 

de Leenhoef, 

Knegsel 

25 
nov 

Parkeerplaats Lopense Straat 10,  
5688 MK Oirschot 

de Koekenbakker, 
Lennisheuvel 

02 
dec 

Joe Mann paviljoen, Joe Mannweg 4 

5681PT Best 

Joe Mann paviljoen, 
Best 

 

 

  

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
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Activiteiten van Oktober 
 
Voor onderstaande activiteiten die door Oktober 
in Ontmoetingscentrum Sele worden georganiseerd zijn ook 'niet bewoners 
van Sele' van harte welkom.  
Voor al deze optredens geldt een entreeprijs van € 2,00 per persoon, dit is 
inclusief één consumptie. 

Gezellig samen zingen, onder 

begeleiding van Henk Tiebosch 

met zijn accordeon! 

 

Woensdagmiddag 26 oktober 

Van 14.30 tot 16.00 uur  

in de zaal van Sele 

 

 

 

Optreden Marie-Christien 

 
Vrijdagavond 25 november 
Van 19.00-20.30 uur  
in de zaal van Sele 
 
 

  

Wekelijkse activiteiten van Oktober 
Wekelijks worden er ook vaste activiteiten door Oktober georganiseerd in 
Ontmoetingscentrum Sele. Dagelijks is er een open inloop van 10.00 uur tot 
11.30 uur, waarbij u onder het genot van een drankje (consumpties voor 
eigen rekening) gezellig kunt vertoeven in de recreatiezaal. Ook senioren die 
niet op Sele wonen, zijn hier van harte welkom. Zie voor het overzicht van 
deze activiteiten onze website of de vorige Rustverstoorder. 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Themamiddag Veiligheid 

Donderdag 21 juli 2022 was er een themamiddag over Veiligheid in ’t 
Patronaat. 
Voor de pauze sprak Maarten Olthuis. Hij is beleidsmedewerker Integrale 
Veiligheid van de gemeente Veldhoven. We kregen brochures uitgereikt met 
handige tips en waarschuwingen. Vooral over de babbeltrucs en 
internetfraude. Iedereen weet dat, maar je trapt er zo gemakkelijk in. 
Na de pauze kwam Anja Verberne aan het woord. Zij is wijkagent voor Zeelst 

en De Polders sinds 2020 en maakt deel uit van het 
politieteam Oost Brabant. In vol ornaat gaf ze ons 
uitleg over haar uitrusting met o.a. telefoon tevens 
computer, pepperspray, taser, knuppel, 
beschermend vest en pistool. Anja vertelde heel 
boeiend over allerlei zaken en waarschuwde ook 
nog eens stevig voor oplichtingspraktijken en 
beveiliging van je huis. Maar maak vooral geen 
bunker van je huis. 
Er kwamen ook nog persoonlijke vragen uit het 
publiek, waaruit discussie ontstond. 

Om onze kennis te testen werd er een phishing bingo gespeeld. De winnaar 
was Tonnie van Brussel. De prijs is een persoonlijk bezoek aan haar van de 
burgemeester Delhez, die ook taart mee zal brengen. 
De themamiddag over Veiligheid was heel interessant en we hebben er veel 
van geleerd. 

Elly Dolman-Vos 

Bloemschikken….wat een plezier!!! 

Woensdag 7 september 2022 een heel speciale bloemschikmiddag; we 
waren namelijk te gast op de dahliatuin in Zonderwijk. Het zonnetje scheen 
niet al te fel en buiten konden we fijn werken. Bart en Ria van Gerwen heetten 
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ons welkom. Onder het genot van koffie/thee met cake vertelde Bart iets over 
de geschiedenis van de tuin, die al ruim 50 jaar bestaat. Alle donateurs mogen 
iedere week een boeket bloemen komen halen. Er wordt met grote 
betrokkenheid dagelijks in de tuin gewerkt.  
Mieke Hurkx en Koos van de Heuvel hielpen ons met het opzetten van een 
mooi bloemstuk. Via loting werd de volgorde bepaald voor het kiezen van de 
dahlia’s. Maar of je nu als eerste of laatste mocht kiezen, alle dahlia’s waren 
even prachtig. Mieke bracht ons, aan de hand van enkele voorbeelden, door 
haar gemaakt, de kneepjes van het bloemschikken bij. Naast dahlia’s waren 
er ook andere bloemen voorradig en veel materiaal om te versieren. Al die 
mooie grassen en knoppen kon je zo uit de tuin plukken. 
Er werd driftig gewerkt. De kleurenschema’s werden goed in de gaten 
gehouden en door de aanwijzingen die we kregen ontstond er bij iedereen 
een prachtig bloemstuk. 
Nog wat drinken en we gingen met Bart de tuin in. Hij vertelde over alle 
planten, grassen, stekken en knoppen die we net allemaal hadden gebruikt.  
De stemming zat er goed in, iedereen was blij om wat hij/zij gemaakt had. 
Alle bloemstukjes stonden te pronken op een grote tafel, het was een 
schitterend gezicht (zie foto en nog meer op de website) Tevreden ging 
iedereen naar huis…..voor herhaling vatbaar!                            Corry Coolegem 



20 

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. 

Martin Swarts, de gouden wandelaar…. 

Martin Swarts is op 18 maart 
1945 op de boerderij in Boekel 
geboren als vierde kind van Jan 
Swarts en Bertha Rovers. 
Boven hem twee meisjes en 
een jongen, en na hem nog 
twee jongens. 

Na de HBS (B) wordt hij in 1965 
opgeroepen voor de militaire 
dienstplicht; daarover later 
meer, want daar wordt zijn 
liefde voor wandeltochten 
geboren.  

Philips 
Na dienst komt hij in het Philips Glasontwikkelingscentrum terecht. Via ‘job 
rotation’ heeft hij als ontwikkelaar diverse functies uitgeoefend. Van 
grondstoffenonderzoek t.b.v. glasbereiding tot en met het eindproduct voor 
diverse toepassingen in Philips producten. Van 1987 en tot en met zijn 
pensioen in 2006, werkt hij bij ‘Research and DeveIopment’ van glasvezels 
voor telecommunicatie doeleinden. Deze bedrijfstak is in 1992 vanwege 
'Centurion' door Philips afgestoten. In 1984 is de alleenstaande Martin in 
Veldhoven komen wonen. 
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De besmetting  
Het deelnemen aan wandeltochten en met name die van de Vierdaagse van 
Nijmegen, vangt dus aan in militaire dienst. Een rondvraag in zijn militaire 
omgeving leverde destijds de interesse voor de Vierdaagse op van acht man, 
waaronder Martin. Het jaar daarop, met o.a. Prins Claus als deelnemer, gaat 
hij als verzorger, EHBO-er en blarenprikker mee met een groepje mensen uit 
Gemert en omstreken waaronder zijn broer, om nogmaals de sfeer rondom 
zo'n Vierdaagse te proeven. Een paar jaar later op de vierde dag, nogmaals 
naar intocht van de Vierdaagse kijkend, valt het besluit om het jaar daarop 
zelf deel te nemen. Vanaf dan is hij besmet met het wandelvirus en heeft daar 
nog steeds last. Resultaat: de 50-ste deelname dit jaar. Het is niet de route, 
want deze is elk jaar nagenoeg dezelfde.  
 

 
Militair Martin (tweede van links, met zonnebril) in 1966 tijdens zijn eerste 
Vierdaagse van Nijmegen  
 
Vooral de sfeer tijdens het bekende evenement rond Nijmegen, trekt hem 
aan. Het publiek, de bekenden en de voldoening na afloop.  
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Zijn 50-ste Vierdaagse van 2022 onlangs, was dus een heel bijzondere. Hem 
werden na afloop de bij dit jubileum behorende versierselen en een nieuwe 
medaille bij de hoofdtribune uitgereikt door Henny Sackers, de voorzitter van 
de Stichting De 4-Daagse van Nijmegen.  

Na afloop omhangen 
met de gouden medaille 
(let ook op het shirtje van 
KBO Zeelst!!)…  

De Nijmeegse Vier-
daagse bestaat reeds 
sinds 1909 en is daarmee 
de oudste van ons land. 
Bijna de helft van die 
periode maakt Martin 
dus al deel uit van het 
spektakelstuk. 

Naast de Vierdaagse 
wandelt hij verder het 
hele jaar door. Vroeger 
vaak samen met zijn 
wandelcollega en oud 
beroepsmilitair Ben uit 
Gemert, thans 92 jaar, 
met 57 Vierdaagse 
deelnames op zijn naam. 
Jammer genoeg moest 
deze wegens lichamelijk 
ongemak dit jaar verstek 
laten gaan.  

Eenmaal wonend in Veldhoven trok Martin veel samen op met Wim uit 
Hapert en dorpsgenoot Ton. Beide, ook ervaren Vierdaagse lopers, waren lid 
van Korps Nationale Reserve, door Martin schertsend 'hobbysoldaten' of 
'Dads Army' genoemd. Helaas hebben ze hun wandelactiviteiten moeten 
staken.  
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Van België naar de KBO 
Op een der wandelingen in België ontmoet Martin de toenmalige secretaris 
van de KBO Zeelst en groot promotor van wandelactiviteiten op de 
vrijdagmorgen, Kees van der Aa. Hij nodigt hem uit om hieraan deel te nemen. 
Het blijft niet bij deze ene keer, met het lidmaatschap van KBO Zeelst tot 
gevolg. Martin is ook lid van OLAT, een actieve wandelvereniging in Sint 
Oedenrode. Daarin is hij sinds een vijftal jaren actief als medeorganisator van 
clubreizen, eendaagse wandelreizen, voornamelijk in de Ardennen over 
gemarkeerde GR routepaden. 
 
Naast de deelname aan de vele een- of meerdaagse wandelingen in binnen- 
en buitenland, stipt hij toch nog een tweetal vierdaagsen in België aan: de 
MESA (Marche Europeènne du Souvenir et l'Amitié) in de Ardennen en de 4-
Daagse van de IJzer in de Westhoek. Ze worden georganiseerd door de 
Belgische defensie en bij beide vinden herdenkingen plaats bij monumenten 
van de Eerste Wereldoorlog (in de Westhoek) en de Tweede Wereldoorlog 
(Ardennen).  
 
Andere activiteiten 
Martin: “Vanwege skiën in de wintermaanden (niet après-ski maar echt voor 
het skiën), twee en soms drie keer per jaar, staan de wandelactiviteiten dan 
op een iets lager pitje. Sinds mijn pensioen stort ik me ook op iets totaal 
anders: de genealogie. Een ontdekkingstocht naar het verleden. Met name 
de afkomst van mijn voorouders. Het blijkt dat hun roots in Oost Brabant 
liggen, met een kleine inbreng vanuit Twente; die van vaderszijde liggen in 
Rijkevoort (ca. 1680) en van moederszijde in Veghel (ca. 1700). Helaas geen 
afstammeling van een (bastaard)kind van een edelman of een ander 
bijzonder persoon”.  
Met de mededeling dat de vakanties van Martin uit allerlei reizen over de 
wereld bestaan, sluiten we dit interessante verhaal van ‘de gouden 
wandelaar’ af.  
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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. 

Een actief en veelzijdig senioren-leven 

Mag ik me even voorstellen? Ik ben 
Maria Sloots-Lebbink, ik woon niet in 
Zeelst, maar in Eindhoven en ben 
eigenlijk gastlid (buitenlandse) van de 
seniorenvereniging KBO Zeelst. 

Ik wil graag vertellen over mijn vele 
hobby’s, die ik al vanaf mijn jeugd 
beoefen; namelijk schilderen, diverse 
handwerken en zang. 

Na de middelbare school had ik 
eigenlijk naar de kunstacademie willen 
gaan, maar dat was in de jaren zestig 
niet zo'n goede keuze!! Ik kom uit een 
onderwijsfamilie, maar toch ging ik niet 
naar de kweekschool.  

Ik heb voor het huwelijk een administratieve functie gehad en ben in 1967 in 
de Zeelster Willibrorduskerk getrouwd. Mijn ouders woonden toen in de 
Vijverstraat. Mijn man Harry en ik verhuisden naar Eindhoven. 

Achteraf ben ik een late roeping, want nadat mijn zoon Maurice was geboren, 
na bijna tien jaar…., ben ik MO Frans gaan studeren in Tilburg. De Franse taal 
is ook mijn latere hobby. 
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Ik ben ook thuis gaan schilderen en bij de Kunstzinnige Vorming Eindhoven, 
Vooral aquarel en acryl creaties. 

Wat het handwerken betreft borduur ik tafelkleden, schilderijen(vogels) en 
verschillende soorten haakwerk. 
Zingen doe ik ook graag. Wij hadden met ons grote gezin (13 kinderen) een 
eigen huiskoor. Bij verschillende kerkkoren heb ik gezongen en nu nog bij 
Conbrio in de Christus Koning kerk. Ik zing ook in het Gemengd Koor Best, dat 
veel musicalmuziek op het repertoire heeft. 
 
Enkele van mijn werkstukken staan 
bij deze rubriek afgedrukt. 

U ziet wel ik heb een goede 
invulling van mijn "senioren leven” 
en dat wens ik ook iedereen toe. 

Met vriendelijke groet van Maria 
Sloots-Lebbink 

 
De pen wordt volgende keer 
opgepakt door Maria Baselmans 
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WIST U DAT….. 

• SeniorenWeb Veldhoven regelmatig (computer)cursussen organiseert. 
Op 19 oktober een workshop YouTube/Google Earth/Streetview waarin 
de deelnemers in de “geheimen” van beide hulpmiddelen worden 
ingewijd of bijgeschoold. Op 20 oktober staat ‘digitale veiligheid’ centraal 
en op 26 oktober en 2 november is er een tweedaagse workshop “Doe 
meer met uw foto’s”. Meer weten? Kijk op www.seniorwebveldhoven.nl 

• SeniorenWeb Veldhoven elke eerste en derde dinsdag ochtend van de 
maand een computerspreekuur houdt in de bibliotheek Veldhoven. 
Medewerkers zijn van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig om u te helpen bij 
computerproblemen, om u van advies te dienen of uw overige vragen te 
beantwoorden. 

• Te weinig interesse was voor een Kunst / Hobby expositie van onze KBO 
leden. Jammer, misschien volgend jaar. 

 
  

http://www.seniorwebveldhoven.nl/
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Eenmalige energietoeslag 

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen 
mensen met een laag inkomen eenmalig een 
energietoeslag. De energietoeslag wordt eenmalig per 
huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Een laag 
inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van 
het sociaal minimum. Hierbij worden toeslagen als 
huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als inkomen 
gezien. 

De inkomensgrenzen zijn per maand (excl. vakantiegeld); is uw inkomen lager 
dan deze grens dan komt u in aanmerking voor de energietoeslag. 

Gezinssamenstelling Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand € 1.397,27 netto 

Samenwonend/Gehuwd € 1.892,81 netto 

Voor deze regeling kijkt de gemeente alleen naar het inkomen en niet naar 
vermogen. Aanvragen kan tot 1 december 2022. Dit kan online via de website 
van de gemeente of www. https://www.veldhoven.nl/energietoeslag of via 
een papieren formulier dat u bij de balie in het gemeentehuis kunt ophalen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo Tuitelaars op het Servicepunt in 
Ontmoetingscentrum Sele (geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.30 
tot 12.30 uur) of bij Bureau Sociale Raadslieden in de Veldwijzer, Sterrenlaan 
15 tel. 040-253 99 59 en bij de gemeente Veldhoven. Als u denkt dat u 
hiervoor in aanmerking komt, schroom dan niet en vraag het aan want u heeft 
er misschien recht op. 

Bericht van SWOVE: Dementiecafé Veldhoven 

Voor iemand met dementie (of het vermoeden daarvan) en betrokken 
familieleden is het krijgen van de juiste informatie, praktische hulp en 

https://www.veldhoven.nl/energietoeslag
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begeleiding erg belangrijk. Daarom hebben de partners vanuit het 
Dementie Ondersteunings-netwerk Veldhoven (DOV) samen het 
Dementiecafé opgericht.  

Het Dementiecafé is bedoeld voor u, met het ziektebeeld dementie, 
uw familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere 
geïnteresseerden.  

Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig die gespecialiseerd is in 
het onderwerp. Door middel van een interview wordt deze deskundige 
vragen gesteld. Aansluitend worden alle aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld om ook vragen te stellen. Bovendien ontmoet u bij het 
Dementiecafé andere mensen die in een soortgelijke situatie zitten. U kunt 
de thema-avonden onafhankelijk van elkaar bezoeken. 

Dinsdag 8 november: MMC Veldhoven - Neurologie 

Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende begrippen. Wanneer spreken 
we nu van vergeetachtigheid en wanneer van dementie? Welke vormen van 
ziektebeelden onderscheiden we en hoe verlopen de verschillende 
processen? Wat betekent het krijgen van de ziekte dementie voor de 
patiënt en zijn naaste omgeving? 
 
Hoe laat? 

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Toegang is 
gratis. 

Waar? 

Restaurant de Berkt, Wilgeman 1 

5507 LG Veldhoven 

Inlichtingen? 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur 
contact opnemen met SWOVE: Hannie Bergmans of Patricia Kohlen  

tel: 040-254 00 66 of per e-mail info@swove.nl 

mailto:tel:%20040-254
mailto:info@swove.nl
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Bericht van de parochie Christus Koning: 

Herbestemming H. Willibrorduskerk 

De parochie Christus Koning heeft voor de H. Willibrorduskerk een potentiële 
huurder gevonden in de firma Neoliet. Zij zijn voornemens om een boulderhal 
te gaan beginnen in het kerkgebouw. 

Tijdens een drietal informatieavonden die georganiseerd zijn door de 
potentiële huurder, de parochie en de gemeente zijn de betrokken 
vrijwilligers, de omwonenden en indieners van de petitie voor de kerkenvisie 
op de hoogte gebracht van de plannen. Deze avonden zijn al in een heel vroeg 
stadium in het traject gepland. Het hele proces van de vergunningaanvraag 
moet nog gestart worden. Tijdens deze avonden hebben alle aanwezigen 
ruimschoots de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen.  

De belangrijkste punten zijn: 

• de kerk wordt aan de buitenzijde niet aangepast

• de Mariakapel wordt weliswaar iets kleiner maar blijft behouden zodat er
in Zeelst de mogelijkheid blijft om in stilte bij Maria te bidden en een
kaarsje aan te steken.

• wel wordt de ingang van de Mariakapel iets verplaatst.

• in de kerk worden de later geplaatste wanden verwijderd. Dit wordt op
een dusdanige wijze gedaan dat het omkeerbaar is.

• voor het plaatsen van de klimwanden is het mogelijk dat er enkele
elementen aan de buitenmuur bevestigd zouden moeten worden. Dit
wordt dan met de nodige zorgvuldigheid gedaan. Het gebouw blijft dus
verder in tact.

• zowel de monumentencommissie van de gemeente als de
rijksmonumentendienst zullen hier controle op uitoefenen

• de boulderhal zal voornamelijk in de middag en avonduren geopend zijn.

• de luidklokken blijven behouden. Bij bijzondere gelegenheden kunnen de
klokken geluid worden.

• begraven op het kerkhof blijft gewoon mogelijk

• waar nu de coniferen staan langs het pad naar het kerkhof worden
parkeerplaatsen gerealiseerd voor de boulderhal.
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• het overgrote deel van de bezoekers zal met de fiets komen is de ervaring 
van de huurder. 

• dit houdt in dat de parkeeroverlast die er nu al in Zeelst is door de komst 
van de boulderhal niet verder zal worden belast.  

• tijdens de informatieavond met de omwonenden bleek ook wel dat het 
parkeren een groot punt van aandacht is. Deze boodschap is vooral gericht 
aan de gemeente.  

• er zullen bordjes worden geplaatst met daarop ‘eigen terrein, verboden 
toegang met uitzondering van bezoekers boulderhal en begraafplaats’.  

• de kerk zal aan de eredienst worden onttrokken. Hiervoor is al een verzoek 
ingediend bij het bisdom.  

• de onttrekking aan de eredienst zal waarschijnlijk in januari plaats vinden. 

• op Kerstavond is er nog een Eucharistieviering in de kerk.  
 
De verslagen van alle drie de avonden zijn voor belangstellenden beschik-
baar. Op de website van de parochie www.christuskoning.nl zal een overzicht 
van alle vragen en antwoorden geplaatst worden.  
Zijn er vragen die daarin niet 
beantwoord zijn kunt u die stellen via 
secretariaat@christuskoning.nl of via 
het parochiecentrum 040-253 22 31.  
Deze zullen dan alsnog beantwoord 
worden.  
Via het parochieblad en de reguliere 
pers wordt verdere informatie 
verstrekt als die beschikbaar is. 
 
Noot van de redactie: 

Boulderen is klimmen aan wanden van 
maximaal 4,5 meter hoog. Er zijn 
verschillende routes waarop 
geklommen kan worden. Deze routes 
worden regelmatig gewijzigd om te 
zorgen dat er steeds weer een 
uitdaging blijft. Er liggen dikke matten 
op de vloer voor de afsprong.  

http://www.christuskoning.nl/
mailto:secretariaat@christuskoning.nl
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LEDEN NIEUWS 

 

Jubilea 

Onderstaande leden vieren dit jaar hun 90ste verjaardag! 

• Riky Tils-Kolvenbach op 5 november 2022 

• Thea Coppelmans-van Leeuwen op 24 november 2022 
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag. 
 

Op 19 oktober viert het echtpaar de Greef-Bruurs hun 65te trouwdag. Een 
bijzondere mijlpaal. Van harte gefeliciteerd! 
 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

• Meneer en mevrouw Berlo-van Hout 

• Wilma Leenheers 

• Bertha Baten-van Lieshout 

• Marga Bressers-van de Schans 

• Carla Silverentand-Verbraak 
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  Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

OKTOBER 

  1 okt  Annie van Glabbeek-Heuvelmans 

  1 okt  Zus Kluijtmans van Hees 

  2 okt  Gerrie van Zoggel-Arends 

  2 okt  Ria Huijbregts-van Dal 

  2 okt  Anneke Nieuwenhuizen 

  3 okt  Willie Grieten 

  3 okt  Wim van Loon 

  5 okt  Josine Moonenc 

  5 okt  Harry van den Broek 

  5 okt  Matthie Feller 

  5 okt  Hans van de Molengraft 

  6 okt  Mien Jansen-Senders 

  6 okt  Greet van Kruijsdijk-van Zoggel 

  6 okt  Marianne van Barschot-Ligtvoet 

  8 okt  Karel Kuijpers 

  9 okt  Jannie Wouters-Boogers 

  9 okt  Diny Feller-Jansen 

10 okt  Roger Minczeles 

11 okt  Henry van Houten 

12 okt  Lijda de Kok 

12 okt  Jos Verberne 

13 okt  Annie Tekath 

14 okt  Tineke Herder 

15 okt  Jan van Uitregt 

15 okt  Lien van Wershoven-Jansen 

15 okt  Cor van der Mierden 

16 okt  Toos Klomp-Antonis 

16 okt  Marij de Vries- van Leeuwen 

18 okt  José van Lieshout-Jacobs 

19 okt  Margo Ragas-Loyen 

21 okt  Wim de Greef 

21 okt  Toon Rooijakkers 

22 okt  Jeanne Kerkhofs-v. Himbergen 

24 okt  Koos Bienefelt 

28 okt  Annie Clout-Menting 

28 okt  Annie van Hoek 

29 okt  Coby Rombouts-van Schooten 

30 okt  Ton Peters 

31 okt  Hans van den Heuvel 
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NOVEMBER   

  1 nov  Gerard Mesman 

  2 nov  Mieke vd Broek-vd Bosch 

  3 nov  Wil Verwimp 

  4 nov  Mia van Eerd-van Zoggel 

  4 nov  Lucia Antonis-Menlink 

  5 nov  Riky Tils-Kolvenbach 

  5 nov  Diny van Moorsel 

  6 nov  Bertha Waterschoot 

  8 nov  Toos Kuijpers-Lamers 

10 nov  Wil Snelders 

12 nov  Nel Lijten-Sanders 

12 nov  Henk Coolen 

14 nov  Koos van den Heuvel 

17 nov  Corrie de Vaan 

17 nov  Franka van der Doelen 

17 nov  Hans van Hak 

19 nov  Walther Soetens 

19 nov  Karel Bosch 

20 nov  Wim Hermans 

20 nov  Maria Schoofs-Dekkers 

21 nov  Erica Vissenberg-van Hoof 

21 nov  Dick van Essen 

21 nov  Jos van Gent 

 

21 nov  Nico van Rhee 

21 nov  Jos Sandkuijl 

22 nov  Corrie van Poppel-Merkelbach 

22 nov  Clemens Stolwijk 

23 nov  Helmy van de Sandt 

24 nov  Thea Coppelmans-van Leeuwen 

24 nov  Riky Hoskens-Raaymakers 

24 nov  Loes Wouters-Renes 

24 nov  Nelleke Slaats 

25 nov  Margot Prins-Brink 

27 nov  Loes Thomasse-Peters 

27 nov  Rikus van den Heuvel  

27 nov  Piet Huijbregts 

27 nov  Mieke Hurkx 

28 nov  Lena Kuyken-Antonisse 

28 nov  Frans van de Wiel 

28 nov  Hans van den Eertwegh 

28 nov  Cees van Gerwen   

29 nov  Nel Adams 

29 nov  Trees Toonen-Ponjée 

29 nov  Kees van der Aa 

29 nov  Wilma Leenheers 

30 nov  Anja Lormans van Alem 
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INSCHRIJFFORMULIEREN 

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

Kuieren en kêke 

Zaterdag 15 oktober 2022,  

Vertrek om 14.00 uur vanaf de Heuvel in Knegsel 

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

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

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

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

Uiterste inschrijfdatum: 8 oktober 2022 

Film uit de Oude Doos 

Donderdag17 november 2022, zaal Sint-Joris 

Eigen bijdrage € 5,00 ter plekke gepast te voldoen 

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

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

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

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

Uiterste inschrijfdatum: 13 november 2022 
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Exclusief 3-gangendiner in restaurant Merefelt 

Vrijdag 4 november 2022, 18 uur 

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

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

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

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

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

De kosten zijn € 17,50 per persoon exclusief de drankjes en dienen ter 

plekke te worden voldaan. 

Uiterste inschrijfdatum: 30 oktober 2022 
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Themamiddag: Ouderenzorg 

Donderdag 24 november 2022,  

Start 14.00 uur in ‘t Patronaat 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Uiterste inschrijfdatum: 18 november 2022 
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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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