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VANUIT HET BESTUUR 

 

Voorwoord 
 
Wat is de tijd om gevlogen! Het jaar 2022 is al bijna voorbij. De gezellige 
dagen komen er aan zoals Sinterklaas en Kerstmis, maar ook de donkere 
dagen voor Kerstmis. 
We hadden dit jaar een vol programma dat gelukkig door heeft kunnen gaan 
met in mei als hoogtepunt Zeelst Ontmoet. Er zijn al plannen om dit in 2024 
ook weer op te pakken. 
Het jaar 2023 komt in het teken te staan van het 70 jaar bestaan van onze 
Seniorenvereniging. Dit willen we met jullie het hele jaar door vieren, dus niet 
één grote feestdag. We proberen overal een feestje van te maken! 
RABO clubsupport is voor ons een succes geworden. De opbrengst bedraagt 
€ 645,04. Dit is meer dan vorig jaar. Allemaal bedankt voor het stemmen op 
onze Seniorenvereniging! 
We hebben voor 2023 een vol programma waar we al volop mee bezig zijn. 
Er zijn ook weer nieuwe activiteiten. We werken samen met Oktober aan een 
Soos op zondagmiddag in de grote zaal in Sele. De eerste keer is 29 januari 
2023 vanaf 14.00 uur. Deze middag wordt opgeluisterd met muziek. Je kunt 
gezellig samen praten of een spelletje spelen onder het genot van een kopje 
koffie of een drankje. De eerste kop koffie krijg je van onze 
Seniorenvereniging. We hopen dat er veel leden en ook niet leden aan 
deelnemen zodat we dit regelmatig kunnen herhalen.  

De groene brievenbus die aan de kerk hangt 
komt met het uitkomen van deze 
Rustverstoorder aan ’t Patronaat te hangen aan 
de rechter muur, die je ziet bij het binnengaan 
van ’t Patronaat. 
 
Voor iedereen fijne 
feestdagen en een heel 
fijn feestelijk 2023!  

Anny Castelijns 
Secretaris Seniorenvereniging KBO Zeelst  
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Cliënt ondersteuner / ouderenadviseur 

Graag stel ik mij aan u voor. 

Ik ben Corry Pollemans, ik woon in de Polders 
en ben al vele jaren lid van KBO Zeelst. Ik ben 
nog actief als verpleegkundige en heb een 
aantal jaren geleden in den Bosch de cursus 
WMO Client ondersteuning en Ouderadviseur 
gevolgd. Al een aantal jaren ben ik daar ook in 
Veldhoven actief mee bezig. Graag wil ik u 
heel kort uitleggen waar u mij dan voor kunt 
vragen.  

Clientondersteuning? Krijgt u wat meer moeilijkheden om uw huis schoon te 
houden of uw was te doen, uw bed te verschonen, gaat lopen wat moeilijker 
en wordt traplopen een probleem, is het op bezoek gaan bij vrienden een 
probleem aan het worden omdat u er niet meer alleen naar toe kunt. Al deze 
“kleine” probleempjes kunnen uw leven minder zelfstandig en onaangenaam 
maken. Voor dit soort zaken kunt u mij bellen we kunnen dan samen 
overleggen e.v. met familie er bij wat dan vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning voor u mogelijk is. 

Ouderenadviseur? Bij vragen of problemen die u ervaart doordat u ouder 
wordt b.v. verlies van dierbaren, het alleen zijn, wel of niet verhuizen, 
familieproblemen, kortom er zijn zo veel meer zaken waar u voor kunt komen 
te staan omdat u ouder wordt. Ik kan natuurlijk deze en andere problemen 
niet voor u oplossen maar wel naar u luisteren met u hierover praten en 
samen met u uitzoeken hoe hier mee om te gaan.  

U kunt mij bellen op nummer 06-20 62 43 06. Bij geen gehoor graag duidelijk 
uw naam en telefoonnummer inspreken ik bel u dan altijd terug.  

Beschikt u over een computer, dan kunt u mij ook een e-mail sturen: 
cjmpollemans@gmail.com. 

Ik kijk naar het contact met u uit. 

Groet Corry Pollemans  
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Enquête reiscommissie. 

Beste leden,  
De reiscommissie wil graag weten wat de wensen zijn. Het is door de jaren 
heen voor ons als seniorenvereniging steeds gelukt om een jaarprogramma 
te presenteren. Jammer genoeg is daar in 2020 en 2021 de klad ingekomen 
vanwege de coronapandemie. Voor 2022 hebben we terughoudendheid 
bemerkt. We willen daarom een enquête houden om de belangstelling en 
wensen te vernemen m.b.t. onze bustochten. Het gaat erom om voor onze 
leden een aansprekend programma met bustochten aan te bieden.  
Hieronder vindt u het enquêteformulier.  
Vul dat in en laat ons weten wat uw wensen zijn.  

Hans van Hak, tel: 040-253 78 43. 
Reiscommissie Seniorenvereniging KBO Zeelst 

Enquêteformulier seniorenvereniging KBO Zeelst 

Waar gaat de voorkeur naar uit in het komende reisseizoen 2023? 

Halve dag bustocht? JA NEE 

Hele dag bustocht?  JA, 2x  JA, 3x           NEE 

Waar naar toe? (meerdere ideeën zijn welkom) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

In te leveren in de groene brievenbus van seniorenvereniging KBO Zeelst. 
Bij ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18 in Zeelst 
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ACTIVITEITEN 

Activiteiten planning 

Datum Activiteit 

13 dec. 2022 Kerststukjes maken 

15 dec. 2022 Kerstviering 

12 jan. 2023 Nieuwjaarsreceptie 

19 jan. 2023 Film uit de Oude Doos 

29 jan. 2023 Soos in Sele    (zie pagina 14) 

Kerststukjes maken 

Datum: dinsdag 13 december 2022  
Aanvang: 10.00 uur 
Plaats:  ontmoetingsruimte Kabouterdorp (Broekweg) 
Eigen bijdrage: € 5,-- (ter plekke contant en gepast te voldoen) 
Aanmelden:  tot en met 1 december 2022 a.s. via inschrijfformulier 

Samen gaan we weer aan de slag om - onder begeleiding - een leuk 
kerststukje te maken. Wij zorgen voor oasis, mos en enkele verse bloemen. 
U dient zelf nog mee te nemen: 

- een mesje en / of schaartje
- een bloempotje of schaaltje
- groenmateriaal, zoals dennentakjes, hulst, conifeer, grassen
- ander materiaal om in het stuk te verwerken zoals bijvoorbeeld

kerstballetjes of andere versierselen.
Het maximaal aantal deelnemers is 20; deelname gaat op volgorde van 
aanmelding. We gaan we er weer een gezellige activiteit van maken. 

Koos, Ria, Bart en Mieke  
Contactpersoon KBO: Mieke Hurkx (m.hurkx@outlook.com) 

mailto:m.hurkx@outlook.com
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Kerstviering seniorenvereniging KBO Zeelst 

Datum: donderdag 15 december 2022  
Aanvang: 11.15 uur (zaal gaat niet eerder open) 
Plaats:  Zaal St. Joris 
Eigen bijdrage: € 15,-- per persoon, dit bedrag wordt na inschrijving 

automatisch afgeschreven 
Aanmelden: tot en met 8 december 2022 a.s. via inschrijfformulier of 

website 

Kerstmis wordt ook dit jaar gevierd met de Zonnebloem Zeelst en Nieuwe 
Levenskracht Zeelst. Naast een optreden van “de mannen van suiker” 
(bekend van eerder optreden) zullen we samen kerstliedjes, smartlappen en 
evergreens zingen. Natuurlijk houden we een loterij, met leuke prijsjes. De 
loten kosten € 0,50 per stuk en 11 loten voor € 5,--. 

Het voorlopige programma:  

11.45  welkom en kerstviering  

12.15  lunch 

13.30 optreden “de mannen van suiker” 

14.00  pauze en lotenverkoop 

14.30  optreden “de mannen van suiker” 

15.00  trekking loterij en gezellig samenzijn 

16.00  sluiting. 

Nieuwjaarsreceptie seniorenvereniging KBO Zeelst 

Datum: donderdag 12 januari 2023 
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats: ‘t Patronaat 

Graag nodigen wij u uit op onze nieuwjaarsreceptie om - onder het genot van 
een hapje en drankje en vrolijke muziek - elkaar persoonlijk het allerbeste te 
wensen voor het nieuwe jaar! 
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Film uit de oude doos 

Datum: donderdag 19 januari 2023  
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats:  Museum 't Oude Slot 
Eigen bijdrage: € 5,-- (1e koffie/thee gratis daarna alle drankjes voor 

eigen rekening) 
Aanmelden: tot en met 10 januari 2023 via inschrijfformulier  

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

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. 

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,-- 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 
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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 

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 

09 
dec 

Natuurpoort de Plaetse, de Plaetse 71, 

5591 TX Heeze 

de Zwaan, 
Heeze 

16 
dec 

McDonald's, Noord Brabantlaan 350, 
5657 GA Eindhoven 

de Fruittuin, 
Eindhoven 

23 
dec 

Vingerhoets, Oude Grintweg 90, 
5688 MB Oirschot 

Jacobushof, 
Boxtel 

30 
dec 

St. Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13, 

5502 AJ Veldhoven 

D’Ouw School, 
Oerle 

2023 

06 
jan 

't Dorpsgenot, Toterfout 13-A, 

5507 RD Veldhoven 

‘t Dorpsgenot, 
Veldhoven 

13 
jan 

Tuinmeubel shop, de Run 4204, 

5503 LL Veldhoven 

‘t Hazzo, 
Waalre 

20 
jan 

St. Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13, 

5502 AJ Veldhoven 

Bond lunchcafe, 

Eindhoven 

27 
jan 

de Hazewinkel, de Twijnder 40, 
5506 AP Veldhoven 

de Rosdoek, 
Wintelre 

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
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Activiteiten van Oktober 

Bingo Kerstspecial 
Woensdag 7 december a.s. wordt er een leuke Muziekbingo Kerstspecial 
georganiseerd in de zaal van Sele. Deze activiteit wordt aangeboden door 
studenten van de Rooi Pannen uit Eindhoven. De bingo start om 14.30 uur en 
de zaal zal geopend zijn vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom! 
Omdat de studenten geld willen ophalen voor een goed doel, wordt er bij 
binnenkomst 5 euro gevraagd voor de entree. Het goede doel betreft ''Let's 
beat NF'', wat staat voor de ziekte neurofibromatose. Deze stichting zet zich 
in voor het financieren van wetenschappelijke onderzoeken. 

Themadiner 
Maandag 12 december a.s. is het eerstvolgende themadiner in samenwerking 
met Swove & Soeper Catering. Er wordt tegen een vergoeding van € 14.50 
per persoon weer een heerlijk sfeervol kerstdiner bereid. Indien u zich wil 
aanmelden kan dit bij het Servicepunt van Sele, geopend op dinsdag en 
vrijdag tussen 10.30-12.30 uur. 

Maandelijkse Soos 
Zondag 29 januari 2023 starten we met een maandelijkse soos op iedere 
laatste zondag van de maand. De soos wordt samen met Seniorenvereniging 
KBO Zeelst georganiseerd in de zaal van Sele. U bent tussen 14.00 en 16.00 
uur van harte welkom voor een drankje, een gezellig praatje en diverse 
activiteiten naar uw wens afgestemd. U krijgt een gratis kopje koffie/thee 
aangeboden in combinatie met livemuziek. 

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 loop binnen bij het Servicepunt van Sele, 
geopend op dinsdag en vrijdag tussen 10.30-12.30 uur. 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Viersluizentocht Maastricht 

Woensdag 21 september 2022 was het dan zover, een dagtocht naar 
Maastricht. Rond half negen werden we welkom geheten door Ad, onze 
chauffeur van die dag en Hans, die de administratie verzorgde en er op toe 
keek dat we allemaal met de bus richting Maastricht gingen. 

Doordat we geen last hadden van files en maar een beetje mist hadden 
onderweg, waren we mooi op tijd voor de boottocht door 4 sluizen. Er was 
zelfs nog even tijd om een wandelingetje in Maastricht te maken, met of 
zonder rollator.  

Om half elf mochten we op de Kesselkade aan boord van de Scheldevallei van 
rederij Stiphout. De vlaai stond al klaar en iets later kwam er koffie. Om kwart 
over elf gingen we op de Maas varen richting Borgharen/ Ittersum, waar we 
de sluizen konden bekijken en de kapitein iets vertelde over het lage gebied 
erachter, dat regelmatig overstroomde. Nadat de boot was gedraaid gingen 
we de sluis van Bosscherveld in. Met deze sluis zakten we drie meter en kon 
onze eigen Martin het nodig vertellen over de sluizen door zijn ervaringen op 
een schip en van zijn werkzaamheden bij Rijkswaterstaat. Zo kwamen we in 
de Zuid-Willemsvaart. Bij Smeermaas gingen we de grens over. De huisjes van 
de douaniers stonden er nog. Het telefonisch bereik werd wel minder.  
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Toen kwam er weer een sluis in zicht: de Hochter sluizen bij Neerharen. Hier 
gingen we 9 meter naar boven. Ondertussen was de lunch ook klaar en 
konden we broodjes eten met koffie, thee en/of melk. Maar ons was een 
kroket beloofd. En of het nu een Belgische gewoonte is of dat men ook op de 
boot te maken heeft met te weinig personeel, er kwam aan het einde van de 
lunch een tweede ronde brood en nu met kroket. Ondertussen waren we in 
het Kanaal Briegden – Neerhalen, een verbindingskanaal naar het 
Albertkanaal, gekomen. Je kon boven op het dek alles bekijken en de 
belangrijkste dingen van de dag met elkaar bespreken, maar ook was er plaats 
op het beneden dek, waar je lekker beschut zat en geen last had van de soms 
toch wel brandende zon. Eerst weer een sluis nu bij Lanaken, waar de boot 
net in paste en zo kwamen we aan op het Albertkanaal. Het gedeelte dwars 
door de Sint Pietersberg was erg indrukwekkend. De wanden waren op 
sommige plaatsen 80 meter hoog. Ook voeren we langs Fort Eben Emael, 
waar het geschut uit de Tweede Oorlog nog zichtbaar was. 

Tot slot kwamen we weer aan bij de Maas, maar moesten toen nog door de 
laatste sluis in de Maas, de sluizen van Lanaye, zoals de Belgen het zeggen. 
Maar wij houden het op de sluizen van Ternaaien. Hier was het even wachten, 
want er lagen zes grote schepen in de sluis met een lengte van 136 meter en 
een breedte van 16 meter. Toen deze schepen verder voeren naar Luik, 
mochten wij erin. De deur achter de sluis kwam uit het water naar boven en 
sloot de sluis af. Toen kon men het water uit de sluis laten lopen en zakten 
we met nog een groot vrachtschip 15 meter. Doordat we lekker op de boot 
hadden kunnen bijpraten, maar ook omdat we moesten wachten bij het 
sluiten van sluizen, kwamen we om kwart over vier aan.  

Vervolgens kon iedereen met of zonder rollator rustig winkelen of een 
terrasje pakken. Onze chauffeur Ad kon intussen de bus ophalen die hij bij het 
stadion van MVV moest parkeren. We gingen rond half zes weer met de bus 
naar Thorn. Daar stond in restaurant Oad Thoear een heldere groentesoep 
voor ons klaar. Vervolgens kregen we een uitgebreid diner met allemaal 
lekkere groenten, frites, aardappelkroketten enzovoort. Als toetje een ijsje 
met slagroom zodat iedereen om 20.30 uur voldaan weer in de bus zat.  



Hans bedankte de chauffeur, die ons daarop 
vertelde nog wel eens met ons als groep op 
stap wilde.  

Rond kwart over negen waren we weer bij 
Huize Sele en konden we met 47 mensen 
terugkijken op een geslaagde dag. 
Met of zonder rollator, iedereen had het naar 
zijn zin gehad. En Reiscommissie Senioren-
vereniging KBO Zeelst, bedankt. En Hans, nu je 
Zeelst gaat verlaten, bedankt voor het mede 
organiseren van deze dag.  

Martien Spiegels heeft de dag weer prachtig 
vastgelegd in een video, die te bekijken is op 
onze website www.kbo-zeelst.nl, kies voor ‘in 
beeld’ en dan ‘video’s’. 

Marja van den Brink en Foppe Kooistra 

Vrijwilligersdag 

29 september 2022. Onze KBO kent best veel vrijwilligers. En dat moet ook, 
want vrijwilligers zijn naast het bestuur de basis van onze KBO. Het is mooi
van het bestuur dat jaarlijks de vrijwilligers een leuke dag wordt
aangeboden. Al was dat nu vanwege Corona weer drie jaren geleden. Dit 
jaar werden we uitgenodigd bij de ZOO in Oerle. Om 10.00 uur werden we 
ontvangen door het bestuur met koffie en gebak. De voorzitter begint
vervolgens met haar dank uit te spreken voor ieders inzet en benadrukt 
daarbij het belang van vrijwilligerswerk. Haar dankwoord werd 
nadrukkelijk gericht tot Geert Coppelmans en Piet van Acht, die beiden 
heel veel jaren grote inzet hebben getoond voor de KBO en vandaag 
afscheid nemen. Namens de KBO werd hen ook een cadeau overhandigd. 

Daarna konden we met z’n allen op eigen gelegenheid het dierenpark gaan 
bezoeken. Een fijne wandeling bij mooi weer en in een goede sfeer. Bij vertrek 
van de wandeling kregen we ieder een zakje met zaadjes, pitjes om te vogels 

16 
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te kunnen voeren en verwennen. En dat was bijzonder leuk. De pagegaaien 
namen gretig de aangeboden lekkernijen in ontvangst. Er was zelfs een hok 
waar je in kon en waar de papegaaien op je hoofd, schouder, hand en knie 
gingen zitten. Alom hilariteit. Een bijzonder leuke ervaring. 
Ook de karpers in de vijver genoten van het in het water gegooide voer, al 
werd dat wel een gevecht met de eenden. 

Tijdens de tocht hebben we ook vele andere dieren gezien w.o., kamelen, 
stokstaartjes, zebra’s, ezels, veel ooievaars hoog boven in de bomen, reigers, 
pauwen, eenden, flamingo’s en nog een aantal dieren waarvan ik naam ben 
vergeten. Kortom het was een prachtige en rustige wandeling dwars door het 
dierenpark. Ieder genoot er wel van! 

Om 13.30 uur werden we uitgenodigd voor het lunchbuffet, Zeer goed 
verzorgd. Na gezellig geluncht en natuurlijk gekletst te hebben kon als ieder 
die dat nog wilde op herhaling door het park. Maar velen van ons gingen naar 
huis. 
Naar mijn gevoel hadden we allemaal een goed gevoel bij deze 
vrijwilligersdag. 
Bestuur: bedankt! 

Kees van der Aa 

Midgetgolf 

11 oktober 2022, was de laatste midgetgolf speeldag van dit jaar. We waren 
met 10 personen en het was weer gezellig.  
Volgend jaar starten we weer op dinsdag 11 april 2023. 

Deze activiteit loopt van april t/m oktober. Alleen de maand augustus niet, 
dit i.v.m. de vakantieperiode. We spelen elke tweede dinsdagmorgen van de 
maand vanaf 10.00 uur, in de speeltuin Kabouterdorp (Broekweg). De kosten 
zijn € 2,50 per persoon incl. een bakje koffie. Naar gelang het aantal 
personen, spelen we met 2 of 3 personen per groep het spel. Na de hele 
ronde gespeeld te hebben gaan we gezellig samen een bakje koffie doen en 
wat napraten.  
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Voor diegene die nog een ronde willen spelen, dat 
kan, maar rond de klok van 12.00 uur gaat het 
sluiten. 

Er kunnen altijd personen bij om mee te doen. Dus 
kom gerust eens kijken of meespelen. De banen 
worden aankomende winterperiode opgeknapt, 
dus we kunnen in 2023 weer op goede banen 
gaan spelen. 

Hopelijk zien wij u op 11 april 2023 en op elke tweede dinsdagmorgen van de 
maanden erna in het nieuwe jaar. 

Fokko Bakker 

Doortrap-dagen 

12 en 21 oktober 2022, op initiatief van de provincie en de gemeente zijn er 
in ‘t Patronaat voor onze seniorenvereniging doortrap-dagen georganiseerd. 
Doel daarvan is te bevorderen dat senioren op een veilige manier deel 
kunnen blijven nemen aan het verkeer. Een verkeersdeskundige gaf met 
behulp van een groot projectiescherm een presentatie waarin een aantal 
voorbeelden werden getoond van onduidelijke verkeerssituaties. Ook 
werden er tips gegeven om het veiliger fietsen te bevorderen.  
Vervolgens werd door een fysiotherapeut het belang van meer bewegen 
benadrukt. Tenslotte werden door de fysiotherapeut ook enkele fysieke 
testjes afgenomen. Om 12.00 uur werd door ‘t Patronaat een prima lunch 
verzorgd. Na de lunch volgde het praktijkgedeelte. Op het schoolplein was 
een parcours uitgezet waar alle deelnemers naar hartenlust rond slalomden. 
Het belang van goed opgepompte banden en goede remmen werd hier 
benadrukt. Daarna hebben we met de hele groep een fietstochtje van 4 
kilometer door Zeelst gemaakt waarbij een aantal onoverzichtelijke situaties 
werden toegelicht. Terug bij ‘t Patronaat besloten we de gezellige en 
informatieve dag met een luid applaus voor de organisatoren van de 
doortrap-dagen. 

Rein van Lisdonk 
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Een dagje Den Bosch 
 

14 oktober 2022, 29 Deelnemers verzamelen zich bij Huize Sele voor een 
bezoek aan Den Bosch.  
We waren uitgenodigd voor een bezoek aan het Provinciehuis, waar we na 
koffie en “chocoladebol” een vergadering van de Provinciale Staten konden 
bijwonen op de publieke tribune. 

Het onderwerp van de vergadering was gelukkig enigszins te volgen: 
gedeputeerde Hagar Roijackers (Groen Links) behandelde “Nieuwe manieren 
voor meer recreatief/agrarisch ondernemerschap in de natuur”. In 
diplomatieke taal beantwoordde zij de vragen en amendementen van diverse 
statenleden over subsidies, schade aan natuurgebieden door meer recreatie, 
etc. Niet altijd te volgen voor ons leken maar we kregen wel een idee waarom 
soortgelijke vergaderingen (ook in de Tweede Kamer) zolang moeten duren. 
Na een uurtje verlieten wij (redelijk geruisloos) de vergadering en kregen van 
statenlid Tom Ludwig uitleg over de Provinciale Staten, waarin 14 politieke 
partijen 2,6 miljoen Brabanders vertegenwoordigen. Thans is dat een coalitie 
van VVD-CDA-D66 en Groen Links.  
Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door 7 gedeputeerden onder leiding 
van Commissaris van de Koning, Ine Adema. Ook vertoonde hij nog een 
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(promotie)filmpje over Brabant waarin zelfs de Hovenring op de grens van 
Eindhoven en Veldhoven te zien was! 
Informatie over de Provinciale Staten is te vinden op: 
www.brabant.nl/provincialestaten  
waar men ook live de vergaderingen kan volgen www.brabant.nl/pslive. 

Na een lekkere lunch – aangeboden door de Provincie – volgde een 
rondleiding door het Provinciehuis, dat in 1971 door koningin Juliana werd 
geopend. Architect Maaskant had het idee dat het gebouw wel van buiten 
hard (steen-beton-glas) mocht zijn, maar van binnen zacht. Vandaar dat er 
overal in het gebouw wandtapijten en textielwerken hangen. 

De groep werd gesplitst en onze groep bezocht eerst de 23e verdieping van 
het gebouw voor uitzicht over Den Bosch maar helaas het weer was zo grijs 
en miezerig dat we zelfs de St. Jan niet konden zien. Daarna bezochten we de 
“Bunker”, een atoomschuilkelder uit de tijd van de Koude Oorlog. Het 
Provinciehuis is eroverheen gebouwd. Nu fungeert het als een soort museum: 
we konden zien hoe het werd afgesloten met ontzettend dikke deuren om de 
straling buiten te houden, verplichte douches en slaapplekken en ook de 
communicatiemiddelen uit die tijd: telefooncentrales met stekkertjes, 
ouderwetse typmachines! Nu wordt de kelder slechts sporadisch gebruikt 
voor overleg; de laatste keer tijdens de Overstroming van de Dommel in 1995. 
En er repeteert een koor met band omdat er dan niemand last van heeft. 

Inmiddels was het tijd om naar onze 
afsluitende programmapunt te gaan: 
Rondvaart op de Dieze. Ondanks het 
miezerige weer een heel sfeervolle tocht 
waarbij we toch droog bleven dankzij de 
vele overkappingen en de uitgedeelde 
poncho’s. En een enthousiaste schipper 
natuurlijk. 

Het was een interessant dagje Den Bosch. Dank aan de organisatoren Mieke 
van Lisdonk en Cees van Hout. 

Jeanne Smetsers 

http://www.brabant.nl/provincialestaten
http://www.brabant.nl/pslive
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Kuieren en kêke 

15 oktober 2022 Wat is de herfst toch mooi…… 
Op zaterdag 15 oktober stond de traditionele herfstwandeling gepland. 
Voordat de wandeling begon, om 14.00 uur, werden we getrakteerd op een 
fikse bui, maar daarna liet de zon zich van haar beste kant zien. Het was 
heerlijk wandelweer. We verzamelden weer in Knegsel. Maar liefst drie 
begeleiders hadden de dag daarvoor al voorgewandeld en alle 
“bezienswaardigheden” waar wat te zien was, al in kaart gebracht. Harry 
Bakkers, José van Lieshout en Petra Tops konden veel extra’s vertellen over 
alle paddenstoelen, bomen, vogels en allerlei kruipende diertjes. Zo konden 
wij genieten van de vele soorten paddenstoelen, grote en kleine. De 
vliegenzwam, de kastanjeboleet en eekhoorntjesbrood kennen de meesten 
wel. Maar alle die kleine, vaak mooi gekleurde, blauw en geel piepkleine 
stengeltjes zie je niet als je er niet op gewezen wordt. Die hadden wij zelf 
nooit gevonden. Een openbaring welke processen zich allemaal onder de 
bladeren afspelen. Wat is de natuur toch mooi.  
Gelukkig was onze KBO-fotograaf Martien Spiegels ook present zodat u op de 
website getuige kunt zijn van al het moois wat wij in het echt hebben gezien. 
Na 2 uur wandelen kwamen we weer 
terug in Knegsel en sloten we af met 
een heerlijk drankje. 

José, Petra en Harry heel hartelijk dank. 

Corry Coolegem 

Spannend! 
Altijd als ik naar de boswandeling ga ben ik benieuwd. Zal ze er dit jaar ook 
weer zijn. Want als ze er niet zou zijn zou dat voor mij een enorme 
teleurstelling zijn. Dus zorg ik ervoor om goed op tijd te zijn. Zo ook afgelopen 
Zaterdag. Het regende dus dat zou een reden kunnen zijn om niet te komen. 
Maar wat blijkt, ook de regen kan haar niet stoppen. Na het vertrek wordt er 
goed geluisterd naar de uitleg. Na ongeveer een uur was het moment daar 
waar ik naar uitkeek. De pauze. Waar ik op hoopte gebeurt. De tas gaat open 
en jawel daar zijn ze. DE CAKE VAN CORRY MMMMMM.... 

Een liefhebber. 
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Diner voor Seniorenvereniging KBO Zeelst 

4 november 2022, op vrijdagavond van 18:00 tot 20:00 uur, werd er een diner 
voor de Seniorenvereniging KBO Zeelst georganiseerd. Het was een exclusief 
3 gangendiner dat plaatsvond in het Restaurant in Merefelt. 
In totaal hadden 56 leden zich hiervoor aangemeld en 55 waren er aanwezig. 
De tafels waren keurig netjes gedekt en het geheel zag er gezellig en kleurrijk 
uit. Iedereen was in een vrolijke stemming en er werd flink gekletst en 
gelachen. Een attente ober, heette ons van harte welkom en wenste ons een 
smakelijk eten. Nadat we allemaal goed en wel voorzien waren van een 
drankje, werd de eerste gang geserveerd: een gebonden champignonsoep 
met room. Lekker en met veel champignons erin. Daarna kregen we zacht 
gegaard kalfsvlees in portsaus. Deze was heel smaakvol en inderdaad heerlijk 
gaar. Voor de vegetariërs onder ons waren er gevulde (vegetarische) 
paprika's. Dit alles werd geserveerd met aardappelkroketjes en frites, 
gemengde groente en rauwkostsalade.
Iedereen zat heerlijk te smullen. 

Nadat de tweede gang voorbij was, werd de muziek 
ineens enkele decibels hoger gezet en bleek onze ober 
niet alleen een goede gastheer te zijn, maar ook nog 
eens een gezellige entertainer.
Hij zong uit volle borst enkele Nederlandstalige 
nummers, waaronder “Als de morgen is gekomen” van 
Jan Smit, “Oerend hard” van Normaal en nog meer. Hij 
ging zelfs voor sommige lieftallige dames op zijn knieën!! 
Iedereen had de grootste lol en er werd luid 
geapplaudisseerd.

De derde gang was een heerlijk toetje, namelijk chocolademousse met 
slagroom, versierd met een eetbaar viooltje en een chocolade borreltje met 
advocaat.
Al met al een heel geslaagde avond en we gingen voldaan naar huis.
Annie, hartelijk bedankt voor alle moeite!!

Groetjes, Corrie van Limpt
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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. 

Wim de Greef met de wind in de zeilen…. 

Met Wim de Greef Hz dit keer 
opnieuw aandacht voor een 90-
jarige in de rubriek ‘Op de koffie 
bij’….. 

Bovendien zijn we weer terug in 
de categorie echte Zeelstenaren. 
Als je namelijk geboren en 
getogen bent in het Muggenhol, 
dan ontkom je niet aan dat 
stempel.  

En met alle respect voor alle voorgaande gesprekspartners: Wim is bij uitstek 
de beste verteller van hen allemaal. Dat heeft, behalve de natuurlijke aanleg, 
zeker ook te maken met de functies die hij in zijn werkzame leven vervult. 
Later meer daarover.    

Wim wordt in 1932 op 
Muggenhol 68 (foto) 
geboren en is de zoon 
van Harrie en Marie de 
Greef. Het gezin telt acht 
kinderen. De vier 
dochters Marietje, An, 
Riek en Christien en ook 
vier zoons, Jan, Wim, Piet 
en Nard.  



25 

 
 

Wim zelf trouwt, na een 
verkering van zeven jaar, in 
1957 met Liza Bruurs uit 
Veldhoven en ze gaan wonen 
op Binnenweg 20.  
Later verhuizen ze naar 
Maarheeze. Ze krijgen twee 
kinderen: zoon Erik en dochter 
Elly. 

Wim en Liza 

In 2014 kunnen ze de drang om terug te keren naar hun ‘roots’ niet langer 
bedwingen en vinden een mooi appartement aan de Houtwal. Momenteel 
heeft Liza er aparte verzorging nodig. Die krijgt ze in een andere kamer van 
hetzelfde gebouw met een 24/7 verzorging. Tweemaal per dag wordt ze door 
Wim opgehaald en weer teruggebracht. “Daarmee kom ik een belofte na, 
gedaan bij ons trouwen van 65 jaar geleden”, aldus Wim.     
 
School en werk 
In de kleuterschool van toen, heeft hij het, zoals alle Zeelstenaren van die tijd, 
natuurlijk ook getroffen met de nooit geëvenaarde zuster Magdalena. En na 
de Lagere School gaat hij op 14-jarige leeftijd aan het werk bij Duc George. 
Leuk detail: vader Harrie brengt hem er op de transportfiets naar toe. “Niks 
dan hulde voor mijn ouders”, zo stelt hij even tussendoor vast. In 1953 vindt 
de boerenzoon werk bij de Hofnar in Valkenswaard. Wim: “Een hele fijne 
werkomgeving”.  
Na een tussendoortje bij de Daf, weer even terug bij de Hofnar, maar daarna 
(1961) wordt de definitieve bestemming gevonden als incasseerder bij de 
PNEM. Een goeie en mooie baan, met meestal leuke maar soms ook wel eens 
minder leuke klantcontacten. In die laatste categorie valt bijvoorbeeld die 
ene keer op bezoek bij een klant in de Heuvelstraat. Zodra Wim aanstalten 
maakt om het verschuldigde bedrag te innen, neemt de potige madam vóór 
hem een dreigende houding aan en foetert hem op zijn falie. Waarschijnlijk 
had ze weinig geld in huis en wilde zo de betaling uitstellen. Uiteindelijk komt 
het weer allemaal in orde. Maar toch is het een voorval dat Wim tot op de 
dag nog scherp voor de geest staat.  
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De wind en vliegeren 
Naast het werk zijn er natuurlijk ook de hobby’s. Zo is hij enige tijd lid van 
gymnastiekvereniging Voorwaarts. Maar zijn grootste vrijetijdsbesteding gaat 
toch naar ‘de wind’ in vele aspecten. Het vliegeren bijvoorbeeld, eerst met 
knipvliegers die hij koopt bij Jantje Arts naast de kerk. Later met zelfgemaakte 
exemplaren. Maar controle over de wind, die heeft zelfs Wim niet. Zoals hij 
stelt: “De wind speelt altijd de baas”. Meestal gaat het hem echter goed af en 
heeft hij de wind in de zeilen. 

Vrouw Liza heeft meer met poppen. Zo verzamelt ze eens 200 versleten 
exemplaren vanuit de Rommelmarkt en knapt die vervolgens thuis helemaal 
op. Daarna gaan ze samen naar Roemenië en delen deze uit op een 
plaatselijke school. De blijdschap van die jonge schoolkinderen is een 
onvergetelijke ervaring.  

Tegenwoordig gaat Wim’s tijd vooral op in het 
ontwikkelen van stukken met papieren 
kunstbloemen. Met als resultaat de fraaiste 
exemplaren, zie foto. 

Maar ook ontwerpt hij het 
inmiddels in heel Zeelst bekende 
‘weerstation’ (foto). Een product 
dat zelfs tot aan Limburg en 
België aan de man wordt 
gebracht.  

En zo blijft Wim tot in lengte van jaren creatief bezig, met de wind in de 
zeilen…. 
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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. 

Liefde voor mens en natuur 

Er is mij gevraagd of ik iets over mijn hobby’s wilde schrijven in de 
Rustverstoorder. Mijn naam is Maria Baselmans-Jacobs geboren en 
opgegroeid in kerkdorp Veldhoven. Nu alweer 50 jaar getrouwd, woonachtig 
in Zeelst en ik heb twee zoons en vijf kleinkinderen. 
Mijn hobby is de natuur en mensen helpen en deze aandacht geven.

Als klein meisje ging ik al boodschappen doen voor twee buurvrouwen en in 
het klooster waar ik vlakbij woonde. 
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Na de huishoudschool ging ik vakantiewerk doen in het Binnenziekenhuis, 
daar was ik afdelingsassistente met daarna een baan met vast contract. Door 
het volgen van aanvullende cursussen, kon ik een opleiding voor 
ziekenverzorgster in het Kempisch Verpleegtehuis in Bladel gaan doen. Toen 
de opleiding voltooid was mocht onze groep daar niet blijven, omdat er dan 
daar te veel gediplomeerde ziekenverzorgsters waren, iets wat nu zeker niet 
meer van toepassing zou zijn.  Daarom ben ik toen gedurende 10 jaar in 
Eindhoven in verpleeghuis Peppelrode gaan werken, bij chronisch zieken en 
acht jaar in Eindhoven Brunswijk op de afdeling dementerende bewoners. 
Daarna heb ik 6 jaar bij Sele als ziekenverzorgster gewerkt, waar ook mijn 
moeder woonde. 
 
Met 56 jaar ben ik met flexpensioen gegaan, maar wilde daarna toch nog iets 
voor de mensen van Sele betekenen. Gedurende 25 jaar was ik gastvrouw op 
het eetpunt van Sele. 
Voor de Nieuwe Levenskracht ben ik contactpersoon, waarbij ik veel 
bezoekjes bij de bewoners afleg. 
 
Ongeveer 15 jaar geleden ben ik op dinsdagmiddag begonnen met een 
wandelgroep voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn, of niet meer 
zelfstandig kunnen of willen wandelen. Momenteel is deze groep van 11 
vrijwilligers opgesplitst in twee groepen. De ene groep gaat in de omgeving 
van Zeelst wandelen en de andere groep - waaraan ik zelf deelneem - gaan 
een korte wandeling doen, rondje kerk en dikwijls in de kapel een kaarsje 
opsteken of bij mooi weer koffiedrinken in de belevingstuin van Sele. 
 
Omdat ik ook bij het IVN-natuurgids en schoolgids ben geweest, vertel ik hen 
daar ook het een en ander over de natuur, waarbij vogels mijn grootste 
interesse zijn en de IJsvogel mijn favoriet is. 
In mijn tuin vang ik ook de rups van de Koninginnenpage en laat ook o.a. de 
ontwikkeling zien van rups naar de Koninginnenpage, die is ook te zien in een 
speciaal vlinderkastje in de belevingstuin. 
 
Ik hoop dat ik hier nog vele jaren mee door kan gaan. 
Maria Baselmans-Jacobs. 
 
De pen wordt volgende keer opgepakt door Jac van Lieshout 
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WIST U DAT….. 

• In januari 2023 de jaarcontributie van € 25,-- per persoon wordt 
geïncasseerd. In januari wordt ook voor de deelnemers aan het 6e getal 
(onze lotto) het jaarbedrag van € 24,-- per deelnemend nummer 
geïncasseerd. 

• De Rabo Clubsupport actie dit jaar € 645,04 heeft opgeleverd voor onze 
seniorenvereniging. Het is de bedoeling dat we dit bedrag besteden aan 
de viering van ons 70 jarig jubileum in 2023. Hartelijk dank aan iedereen 
die hiervoor zijn stem heeft uitgebracht op onze club! 

• Op vrijdag 9 december de Veldhovense Stichting “Veldhoven Samen 
Verkeersveilig” in samenwerking met de gemeente Veldhoven een 
Opfriscursus organiseert. Deelnemers kunnen zich voor deze dag bij via 
email aanmelden op www.veldhovensamenverkeersveilig.nl De eigen 
bijdrage is € 15,--. De cursus wordt gehouden in het gebouw van d’n Bond  
aan de Rapportstraat te Veldhoven. Voor meer informatie kan men 
terecht bij Theo Cudok of Stichting VSV, 040-253 10 93 (na 18.30 uur). 

• We ook in 2023 weer maandelijks Samen uit eten kunnen gaan op 
wisselende locaties in Veldhoven. De kosten zijn € 17,50 p.p. en drankjes 
zijn voor eigen rekening. Aanmelden (1 week vantevoren) is verplicht, bij:  

• Gerry van Tuijl, tel: 040-254 24 00  of  06-25 47 14 18  of 

• Gerrie Berden,  tel: 040-253 67 00  of  06-40 32 67 57 

Dag  datum locatie adres 

dinsdag 10 jan Crème de la Crème  Meiveld 164  

donderdag 16 feb Sowieso Lange Kruisweg 66 

dinsdag 14 mrt Dorpsgenot Toterfout 13A 

donderdag 13 apr De Kers Zandoerleseweg 4 

dinsdag 16 mei De Wok Heuvel 15a 

donderdag 15 jun Sowieso Lange Kruisweg 66 

dinsdag 11 jul Crème de la Crème  Meiveld 164  

http://www.veldhovensamenverkeersveilig.nl/
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BEDANKT 

Aan het einde van 2022 willen wij graag een aantal mensen bijzonder danken. 

Vrijwilligers 
Heel veel vrijwilligers staan steeds weer klaar om 
ons te helpen, zonder hen zouden de vaste 
wekelijkse activiteiten, overige bijeenkomsten 
en onze dienstverlening niet haalbaar zijn 
Daarom, hartelijk dank voor jullie inzet en 
enthousiasme. 

Adverteerders 
Dank ook aan onze adverteerders, door elke keer weer een advertentie in 
onze Rustverstoorder te plaatsen, werd onze vereniging financieel 
ondersteund. 

Begunstigers 
Onderstaande bedrijven hebben ons het afgelopen jaar financieel gesteund. 
Bij deze danken wij hen ook hartelijk voor hun bijdrage en hopen dat zij hun 
steun continueren in 2023.  

Arti Sport 
Autobedrijf van de Heuvel 
Autobedrijf Sanders 
Autohandel Scheffers 
Bakkerij Moeskops 
Café de Kleine Man 
Café ’t Stuupke 
Cafetaria Zilst 
De Malle Goedzak 
De Spar Supermarkt 
De Wit Verzekering  
De Wok, Chinees Oriëntaals rest. 
Eethuis Zeelst 

Gemo Garagebedrijf 
Glance & Vision buitenreclame 
HAP Automaterialen bv 
Kapper Somers 
Lemmens Motoren 
Manders Tegelwerken 
Restaurant Amigo BBQ 
Restaurant Jan’s Polder 
Rouseau Chocolade 
Tat2Tal tattoo 
Tielemans Banden 
Tuincentrum Groenrijk 
Zilster Pub 
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Herfst 
Er zijn van die donkere dagen 

Dat ik mezelf loop te beklagen. 
Ik zit in de stoel en prakkezeer 

Wat moet je toch met zulk slecht weer? 

De storm rukt de bladeren van de bomen 
Je kunt nu toch niet buiten komen? 

Opgevouwen ligt de krant 

Een boek ongelezen in mijn hand 

In muziek heb ik geen zin, 
In een praatje evenmin. 

Op de kalender in het toilet 
Heb ik verschillende namen gezet 

Morgen viert iemand zijn geboortedag 

Die ik zeker niet vergeten mag. 
En al zal het me moeite kosten 

Een kaartje schrijven en gaan posten. 

Buiten gekomen merk ik al gauw 

Het valt wel mee met wind en kou 

Als ik van de brievenbus kom 

Loop ik zelfs een blokje om. 

Ik zie de bladeren dansen door de straat 

De takken tikken saam de maat 
Vogels zwieren door de lucht 

Ze trainen voor een verre vlucht 

De wolken stoeien met elkaar 
Een frisse wind waait door mijn haar 

En aan de verre horizon 

Zakt langzaamaan de avondzon 
De hemel een palet van kleur  

Verdwenen is mijn slecht humeur 

Dag na dag komt zon of regen 
Soms een vloek en soms een zegen. 

Het is een ketting zonder end 

Waarvan niemand het slotwoord kent. 

Lies van Asperdt-Cuijlits 
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LEDEN NIEUWS 

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

- Bertha Waterschoot 
- Riek Driessen-Klaus 
- Tonnie van Brussel-der Kinderen 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
  

Jubilea 

Het echtpaar van Lith-van Waterschoot viert op 15 december 2022 
hun gouden huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd! 
 

Bertha van Gemert-van Rooy viert op 30 januari haar 90ste verjaardag. 
Van harte proficiat! 
 

Overledenen in het afgelopen jaar 
In de laatste Rustverstoorder van 2022 staan we stil bij de leden van onze 
seniorenvereniging die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Zij leven voort in 
onze harten. 
13-11-2021 Leo van Bijsterveld 

20-12-2021 Willemien Moolenaar 

21-12-2021 Leo Moonen 

29-12-2021 Diny Sanders-Raymakers 

30-12-2021 Wies Jongsma-Louise 

03-02-2022 Stien Antonis-van Zoggel 

13-02-2022 Jo van de Schans-Senders 

01-04-2022 Toon Kerkhofs 

16-04-2022 Rieky Mesman-van den Dijssel 

22-05-2022 Lucie van den Heuvel-Frijters 

23-06-2022 Cobie Eikelboom-Velden 

10-07-2022 Annie Peters-Aarts 

01-10-2022 
03-11-2022 

Bertha 
Riek 

Waterschoot 
Driessen-Klaus  

09-11-2022 Tonnie van Brussel-der Kinderen 
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Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

VERJAARDAGEN DECEMBER 

  1 dec. Louis Peperkamp 

  1 dec. Jaap Visser 

  1 dec. Rosa Boeyen-Verhoeven 

  2 dec. Cees Hermans 

  2 dec. Leny van Neerrijnen-van Helmont 

  3 dec. Zus Tournier-Boogers 
  5 dec. Gonny Strijbosch-v.d. Langenberg 

  5 dec. Tonny vd Heuvel-vd Heuvel 

  6 dec. Alda van de Ven-Coppelmans 
  6 dec. Marian Somers-Brouwers 

  8 dec. Ton Dolman 

  9 dec. Leo Loijen 

13 dec. Nelly Groenen-Verbeek 

14 dec. Jan Tops 

15 dec. Bart van Gerwen 

16 dec. Doortje van Stiphout-Kivits 

16 dec. Diana Verhoeven 

18 dec. Gerard Scheepers 

20 dec. Toos Intven 

21 dec. Cees van de Pas 

21 dec. Jan Castelijns 

22 dec. Marjo v.d. Vorst-Bos 

23 dec. Sjan Stoffele 

24 dec. Annie Weijmans 

24 dec. Nettie Bijnen-Luijkx 

26 dec. Erna Meekel-Nuse 

26 dec. Nellie Verwimp-Kreuger 

27 dec. Hans Smits 

28 dec. Carla Silvertand-Verbraak 

28 dec. Feppe Kooistra 

29 dec. Annie Eliëns-Kuijpers 

29 dec. Rinus van Asperdt 

29 dec. Nellie de Veer-van Venrooy 

30 dec. Jos van Delft 

30 dec. Ad Kauwenberg 

31 dec. Harry Bakkers 

31 dec. Marga Bressers-van de Schans 
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VERJAARDAGEN JANUARI 

  1 jan. Joe Howes 

  1 jan. Dikky Visser-van Haaften 

  2 jan. Joke Blakenburg-de Boer  

  3 jan. Tinus Senders 

  4 jan. Willy Aelen 
  7 jan. Marlies Peters-Filot 

  8 jan. Zus van Limpt-vd Borne 

  8 jan. Nelly Scheepers-van Gerwen 
10 jan. Wil Egelmeers-Lebbink 
10 jan. Mien Bolwerk-Cuylits  

10 jan. Anita van de Molengraft-van Bree 

11 jan. Ina Kuijpers-Teunissen  

11 jan. Nic Schouteten 

14 jan. Nell Geboers-van der Burgt 

17 jan. Mien van Laarhoven-Coppelmans 

17 jan. Jan Hendriks  

17 jan. Ad Prins 

17 jan. Ineke Groenen-de Greef 

19 jan. Piet de Veer 

19 jan. Nelleke van Baalen-van der Geer  

19 jan. Tiny van den Broek 

20 jan. Phile Hermkens  

20 jan. Peer Berkvens 

20 jan. Rieky Krüter-Bijnen 

21 jan. Ann Howes-van de Broek  

22 jan. Frans Hoppers 

22 jan. Jos Toussaint 

23 jan. Jet Tops-Schats 

23 jan. Thieu Vlemmix 

24 jan. Mieke Looijmans-Simmer  

26 jan. Wil Kusters-Senders 
26 jan. Wiel Berden 
26 jan. Hans van Wershoven 
27 jan. Bernard Baten 
28 jan. Jo Kerkhofs 

28 jan. Maria van Rooijen 

29 jan. Ron Brakke 

30 jan. Bertha van Gemert van Rooy 

30 jan. Joop Heller 

31 jan. Janny Jansen 

31 jan. Tonny Schijven 

 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 

 
Jos Sandkuijl Annemiek Jansen-Bijnen 

Inge Boer Jos Adriaans 

Wil de Graef Nolly Adriaans-Donkers 

Wilma de Graef-Verdijk Kees van Alten 

Bert van den Heuvel Mieke Zimmerman 

Liedy de Wit-Kruijssen Bernhard Baten 
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Wij zijn verhuisd naar 

Rapportstraat 4 

Veldhoven 
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INSCHRIJFFORMULIEREN 

Inschrijfformulieren inleveren bij de groene brievenbus van 
Seniorenvereniging KBO Zeelst. 

Bij ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18, 5502 JV in Zeelst 

 

Kerststukjes maken 
Dinsdag 13 december 2022, 10.00 – 12.00 uur  

Bij kabouterdorp aan de Broekwerk 

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

 

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

 

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

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

De eigen bijdrage van € 5,-- p.p. graag contant (en gepast) te voldoen. 

Uiterste inschrijfdatum: 1 december 2022 

 

Film uit de Oude Doos 

Donderdag 19 januari 2023, zaal St-Joris 

Eigen bijdrage € 5,-- ter plekke gepast te voldoen  

   

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

 

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

 

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

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

Uiterste inleverdatum 10 januari 2023 
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Kerstviering 
Donderdag 15 december 2022 

11.15 uur zaal St. Joris 

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

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

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

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

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

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

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

afgeschreven. 

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

Uiterste inschrijfdatum: 8 december 2022 

Inschrijfformulier inleveren bij brievenbus van: 
Seniorenvereniging KBO Zeelst bij ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18, 

5502 JV Zeelst. 

U kunt ook inschrijven op onze website. 
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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)

• José Klaassen (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

• Foppe Kooistra

• 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 't Patronaat

Blaarthemseweg 18, 5502 JV Zeelst 

mailto:m.hurkx@outlook.com
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