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SENIORENVERENIGING KBO ZEELST 

De Seniorenvereniging KBO Zeelst bestaat sinds 1953 en heeft ongeveer 500 
leden. De vereniging organiseert activiteiten gericht op ontmoeting en biedt 
ondersteuning aan senioren in Zeelst. 

BESTUUR 

Voorzitter Mieke van Lisdonk 040-253 96 63
voorzitter@kbo-zeelst.nl

Secretariaat Anny Castelijns Broekweg 216, 
5502 BE Veldhoven 
040-253 78 74
secretaris@kbo-zeelst.nl

Penningmeester Hans van Hak 040-253 78 43
penningmeester@kbo-zeelst.nl

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

Leden- 
administratie 

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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VANUIT HET BESTUUR 

Voorwoord 

Terugblikkend op 2022 kunnen we wel zeggen dat 2022 een succesvol jaar is 
geweest. Er zijn zo’n 32 activiteiten georganiseerd. Hierbij zijn niet meegeteld 
de vaste activiteiten. Jammer was dat de Nieuwjaarsreceptie i.v.m. de 
nasleep van corona en het jeu de boules toernooi wegens een hittegolf niet 
door konden gaan. De meeste activiteiten waren goed bezocht.  

Voor 2023 zijn we weer volop bezig met het invullen van de activiteiten en 
ook met nieuwe activiteiten. Zodat we een nog breder scala aan activiteiten 
hebben. Het organiseren van deze activiteiten kunnen we niet alleen en 
daarom, moeten we soms een beroep doen op onze leden. Dat is gelukkig 
niet tevergeefs. Denk aan de ontmoetingsdag 2022. 

Seniorenvereniging Zeelst is een bloeiende vereniging met veel activiteiten 
waaraan je mee kunt doen. Door deel te nemen aan deze activiteiten wordt 
je kennissenkring uitgebreid en kun je nieuwe contacten leggen. Hierdoor 
wordt het probleem van eenzaamheid en alleenstaand verminderd. 
Maak daarom van 2023 een succesvol activiteitenjaar met veel activiteiten, 
waaraan veel deelnemers veel plezier beleven.  

Het bestuur doet in ieder geval zijn best om 
dit verwezenlijken. 
Tot ziens in 2023 

Leo Loijen 
Bestuurslid seniorenvereniging KBO Zeelst 
Voorzitter commissie Cultuur & Educatie 
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Kookcursus? 
Tijdens de Nieuwe Leden dag is het idee geopperd om 
een kookcursus te organiseren. Wij willen bij deze peilen 
of er genoeg belangstelling is en hoe de cursus er dan uit 
zou moeten zien. 
Indien u interesse heeft in een kookcursus, laat het ons 
dan weten! Vertel ons ook waar uw voorkeur naar uit 
gaat. Zoekt u een cursus voor beginners of juist 
gevorderden? Ben u geïnteresseerd in specifieke 
keukens of bepaalde gerechten (bijv. toetjes, vegetarisch, éénpansgerechten 
etc.)? Ook andere tips zijn welkom. 
U kunt uw reactie of ideeën hierover inleveren in de groene brievenbus bij ’t 
Patronaat of in de digitale ideeënbus op onze website. Laat dus van u horen! 

Mieke van Lisdonk 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

Cartoon: Ad Dams 
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ACTIVITEITEN 

Datum Activiteit Plaats 

29 januari Zondagmiddag Soos Ontm. Centrum Sele 

9 februari Rondleiding museum ’t Oude Slot ’t Oude Slot 

16 februari Film uit de oude doos ’t Oude Slot 

22 februari Samen zingen met accordeonist Ontm. Centrum Sele 

23 februari Reanimatiecursus ’t Patronaat 

24 februari Etentje Merefelt Merefelt 

26 februari Zondagmiddag Soos Ontm. Centrum Sele 

3 maart Pubquiz ‘t Patronaat 

9 maart Themadag: Verkeersregels ‘t Patronaat 

23 maart Reanimatiecursus ‘t Patronaat 

29 maart Zondagmiddag Soos Ontm. Centrum Sele 

30 maart Film uit de oude doos ’t Oude Slot 

6 april Bloemschikken Kabouterdorp 

13 april Jaarvergadering ‘t Patronaat 

20 april Koningsdag 

22 april Thema Gezondheid Afsluiting 

11 mei Dagreis: België 

4 juni Modeshow Meerhoven 

7 juni Excursie Biocentrale Piroc 

Vervoersdienst 
Als u wilt deelnemen aan een van bovengenoemde activiteiten en u bent niet in staat 
om zelfstandig te komen, dan komt onze vervoersdienst u graag ophalen. Het enige 
dat wij van u verwachten is een (vrijwillige) bijdrage van € 2,50  die u aan de chauffeur 
kunt geven. U kunt hiervoor bellen met: 
-Kees van der Aa (coördinator)    06-51 10 80 56
-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
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Rondleiding museum 't Oude Slot 

Datum: donderdag 9 februari 2023  
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats:  Museum 't Oude Slot, Hemelrijken 6 in Zeelst 
Eigen bijdrage: € 5,-- inclusief koffie/thee  
Aanmelden:  tot 3 februari via inschrijfformulier  

of website: www.kbo-zeelst.nl 

Als u al een tijdje het museum 't Oude Slot niet hebt bezocht dan zult u 
versteld staan van de ontwikkelingen die het museum doormaakt. Bij 
voldoende deelname zullen we daarom op 9 februari met een rondleider 
door het museum gaan lopen. Naast de vaste opstelling zullen we ook de 
expositie 'De prent, sleutel voor eigentijds grafiek' van 38 grafische 
kunstenaars kunnen bekijken. We vragen daarvoor een kleine (contante) 
bijdrage van € 5,00 per bezoeker. Een kopje koffie en thee is daarin 
inbegrepen. Als u een museum jaarkaart hebt dan vragen we u om deze mee 
te nemen. 
Bent u moeilijk ter been dan kunt u gebruik maken van de vervoersdienst (zie 
vorige pagina). Voor meer informatie: 

Mieke van Lisdonk 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

Samen zingen met accordeonist; Henk Tiebosch 

Datum: woensdag 22 februari 
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur 
Plaats: Recreatiezaal Sele 
Eigen bijdrage: € 3,-- entreekosten (inclusief 1 gratis consumptie) 

Oktober nodigt ook senioren die niet op Sele wonen, van harte uit voor deze 
gezellige middag in de recreatiezaal. 
Meer weten over alle activiteiten op Sele? 
Kijk dan op onze website of loop binnen bij het 
Servicepunt van Sele, geopend op dinsdag en 
vrijdag tussen 10.30-12.30 uur. 

https://www.kbo-zeelst.nl/rondleiding-museum-t-oude-slot/
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Films uit de oude doos 

Datums: donderdag 16 februari 2023  
donderdag 30 maart 2023 

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

eigen rekening) 
Aanmelden: via inschrijfformulier of website: www.kbo-zeelst.nl. 

In het vervolg op de films ‘Fanfare’ en ‘Het Mes’ van Fons Rademakers 
hebben we voor de komende maanden weer twee klassiekers gekozen. 
Hopelijk bent u net zo enthousiast over deze filmmiddagen en mogen wij u 
(weer) begroeten in ’t Oude Slot. 

Op 16 februari draaien we de film: ‘Als Twee Druppels Water’ uit 1963. 
Een oorlogsfilm van Fons Rademakers, met o.a. Lex Schoorel, Nan Los, Guus 
Verstraete, Mia Goossen en Elise Hoomans. Speelduur 119 minuten. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

komt de sigarenwinkelier Ducker 

via de geheimzinnige luitenant 

Dorbeck terecht in het verzet. Hij 

pleegt diverse aanslagen en 

beschouwt zichzelf als verzetsheld. 

Dorbeck lijkt als twee druppels 

water op Ducker. Door precies te 

doen wat Dorbeck hem opdraagt 

voelt Ducker eindelijk zingeving in 

zijn lege bestaan. 

https://www.kbo-zeelst.nl/overzicht-activiteiten-2023/
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Op 30 maart wordt de Nederlandse film: ‘Dorp aan de Rivier’ uit 1963 
getoond. Het is een verfilming van het gelijknamige boek van Antoon Coolen, 
met ondermeer Max Croiset, Bernard Droog en Mary Dresselhuys. 
Speelduur 94 minuten. 

Het verhaal draait rond de dorpsdokter, 

die een eigenaardige manier van 

werken heeft. Hij heeft het voornamelijk 

aan de stok met de plaatselijke 

notabelen, maar is goed voor zijn zieke 

medebewoners. 

De film volgt ook andere personen uit het 

gehucht aan de rivier, zoals een 

molenaars-knecht die zelfmoord pleegt, 

waarna er een vreemde nachtwake bij 

zijn lijk wordt gehouden door vier 

mannen, die zich volgooien met drank. 

Voor de film begint is er tijd voor een kop koffie of andere versnapering, 
tijdens de film wordt een pauze ingelast. 
Van de deelnemers wordt een vergoeding van € 5,-- gevraagd, het eerste 
kopje koffie en thee is gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Meer informatie en contact bij ondergetekende, 
E-mail: ruud.kremers@onsbrabantnet.nl of tel: 06-52 45 85 45

Ruud Kremers 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_Coolen_(1897-1961)
mailto:ruud.kremers@onsbrabantnet.nl
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Reanimatie cursussen 2023 

Datums: donderdag 23 februari en 23 maart  
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur 
Plaats:  ’t Patronaat 
Eigen bijdrage: € 5,-- per persoon 
Aanmelden:  tot uiterlijk 15 februari via inschrijfformulier, website, 

e-mail: leoloijen@hotmail.com of tel: 06-81 19 58 02

Evenals in 2022 gaan we ook in 2023 reanimatiecursussen aanbieden voor 
onze leden en wel op donderdag 23 februari en donderdag 23 maart. U kunt 
aangeven welke van deze dagen u schikt, de cursus duurt dus slechts één 
middag. Deze cursussen worden gegeven door Bob Groeneveld in ‘t 
Patronaat. Per cursus kunnen er 8 personen deelnemen. De eigen bijdrage 
dient ter plekke contant te worden voldaan. Contactpersoon is Leo Loijen. 

Exclusief 4-gangen diner voor Seniorenvereniging KBO Zeelst 

Datum: vrijdag 24 februari 2023 
Aanvang: 18.00 uur 
Plaats:  Restaurant in Merefelt 
Eigen bijdrage: € 23,50 (excl. drankjes) 
Aanmelden:  tot en met 15 februari a.s. via 

inschrijfformulier of website: www.kbo-zeelst.nl 

Speciaal voor de leden van Seniorenvereniging KBO Zeelst wordt er op 
vrijdagavond 24 februari 2023 in het Restaurant van Merefelt een exclusief  
4-gangen menu georganiseerd, samen met de kok van Oktober Cor Maas.
Vorige keer was het een groot succes met 56 deelnemers. Er kunnen
maximaal 60 personen inschrijven. Het gaat op datum van inschrijving.
Het Restaurant wordt dan weer speciaal voor ons mooi aangekleed!
De kosten zijn € 23,50 per persoon exclusief de drankjes.
We hopen weer op een grote opkomst! Indien u slecht ter been bent, kunt u
ook gebruik maken van onze vervoersdienst. Meer informatie en contact:

Anny Castelijns 
Werkgroep Educatie & Cultuur 

mailto:leoloijen@hotmail.com
http://www.kbo-zeelst.nl/
https://www.kbo-zeelst.nl/reanimatie-cursussen-2023/
https://www.kbo-zeelst.nl/diner-voor-seniorenvereniging-kbo-zeelst-2/
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Zondagmiddag Soos 

Datums: zondag 29 januari, 26 februari 
en 29 maart  

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur 
Plaats: Recreatiezaal 

Ontmoetingscentrum Sele 

Op de laatste zondagmiddag van de maand bent u weer van harte welkom op 
Sele om gezellig te kletsen, naar muziek te komen luisteren of een spelletje 
te spelen. De bar is open, dus tegen betaling kunt u ook nog genieten van een 
drankje. Vrije inloop, dus aanmelden is niet nodig. Kom gerust eens kijken! 

Pubquiz Seniorenvereniging KBO Zeelst 

Datum: vrijdag 3 maart 2023 
Aanvang: 19.30 uur 
Plaats:  ‘t Patronaat 
Eigen bijdrage: € 5,-- per persoon (incl. 1 kopje 

koffie of thee) 
Aanmelden: tot en met 22 februari a.s. via inschrijfformulier of 

website: www.kbo-zeelst.nl 

De liefhebbers hebben er de afgelopen jaren naar uitgekeken: de Pubquiz 
waarbij gezelligheid voorop staat. Helaas kon het door corona 2 jaar niet 
doorgaan. Maar nu gaan we weer als vanouds aan de slag. 
Er zullen moeilijke maar zeer zeker ook makkelijke vragen gesteld worden, 

die groepsgewijs beantwoord moeten worden. De groepjes bestaan uit 

minimaal 4 en maximaal 8 leden. U kunt zich opgeven als groep en ook als 

individuele deelnemer(s) zodat wij dan nieuwe groepjes samen kunnen 

stellen. De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon inclusief een kopje koffie of 

thee.  

We hopen dat het een gezellige en spannende avond wordt. 

Cees van Hout, Grard Snelders en Mieke van Lisdonk. 

http://www.kbo-zeelst.nl/
https://www.kbo-zeelst.nl/pubquiz-3-maart-2023/
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Thema-middag Verkeersregels en Verkeersborden 
 
Datum: donderdag 9 maart 2023 
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur 
Plaats:  ‘t Patronaat 
Aanmelden:  tot en met 1 maart a.s. via inschrijfformulier of website: 

www.kbo-zeelst.nl.  
 
Verkeersregels en -borden, u denkt misschien ‘dat weet ik wel’, maar u kunt 
zich vergissen. Er zijn in loop der tijd een groot aantal nieuwe borden en 
verkeerstekens bij gekomen of gewijzigd. Tijd dus om uw kennis te testen en 
op te frissen! 
 
Cor van de Wildenberg oud-rijschoolhouder in Veldhoven zal daarom op 9 
maart een lezing houden over verkeersregels en -borden. Cor gaat in op de 
huidige verkeersregels en -borden, welke gewijzigd en waarom dit gedaan is.  

 
Het eerste deel van de 
middag besteed Cor aandacht 
aan verkeersregels en 
borden. Na de pauze is er een 
quiz waar uw kennis getest 
wordt op het gebied van 
verkeer. En natuurlijk zijn 
daar prijzen mee te 
verdienen, maar wat is nog 
een verrassing.  
 
 

Het belooft een interessante en boeiende middag in ‘t Patronaat te worden. 
U kunt zich tot en met 1 maart aanmelden via het inschrijfformulier in deze 
Rustverstoorder of via de website. 
 

 
Leo Loijen 
Werkgroep Educatie & Cultuur 
  

http://www.kbo-zeelst.nl/
https://www.kbo-zeelst.nl/thema-middag-verkeersregels-en-verkeersborden/
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Vooraankondiging: In mei op reis naar België 
 
Op donderdag 11 mei 2023 willen we weer op reis gaan. In de volgende 
Rustverstoorder treft u meer gegevens aan, maar hier alvast enige 
informatie, zodat u deze datum alvast in de agenda kunt reserveren! 
 
Het wordt een uitgebreide dagtocht. We bezoeken eerst het Bakkerijmuseum 
in Oosterhout, waar we creatief aan de slag gaan met het zelf bakken van 
koekjes en broodjes. Tijdens het rijzen van het deeg, genieten we alvast van 
een warme appelflap met koffie. 
 
Na de lunch vertrekken we met een gids op de bus en maken we een rondrit 
door de Belgische Noorderkempen. We komen langs het bijzondere dorp 
Baarle-Nassau-Hertog en uiteindelijk in een van de oudste steden van België: 
Turnhout, waar we de fraaie Sint-Pieterskerk bezoeken.  
 
Daarna voert de bus ons nog langs diverse interessante Vlaamse dorpjes om 
tenslotte te stoppen in de bedevaartsplaats Meersel-Dreef om een bezoek te 
brengen aan de Mariagrot en de tuinen van de paters.  
 
Tenslotte nuttigen we in Terheijden een driegangendiner. 
 
Een vol programma dus, waarover u in de volgende Rustverstoorder meer 
kunt lezen. U kunt zich dan ook aanmelden. 
 
In september willen we een dagtocht organiseren, die zeer geschikt is voor 
mensen met een rollator of een rolstoel. 

 
 
De reiscommissie  
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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 
Ad Schoofs 

• tel: 06-11 58 22 90 

Vrij. Spelletjes 13.30 - 16.00 uur  
 

‘t Patronaat 

Phia Eliëns  

• tel: 040-253 66 06 
Corry Bakermans  

• tel: 040-253 42 86 

Vrij. Biljarten 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


16 

 
 

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 

3 
febr. 

Luciakerk, Eindhovenseweg 30, 

5524 AK Steensel 

Lekkerr,  
Steensel 

10 
febr. 

St. Lambertuskerk,  
Servatiusstraat 8, 5512 AJ Vessem 

de Spekdonken, 
Vessem 

17 
febr. 

St. Pancratiuskerk, Hoofdstraat 52, 
5528 AK Hoogeloon 

Kruidenlucht, 
Casteren 

24 
febr. 

t.o. Mensinck, Kuikeindseweg 34-A, 

5091 TD Middelbeers 

Cultuurboerderij, 
Westelbeers 

03 
maart 

In 't Wilde Zwijn, Witrijt 28, 

5571 XH Bergeijk 

In 't Wilde Zwijn,  
Bergeijk 

10 
maart 

't Groene Woud, Kasterensestraat 23, 

5298 NV Liempde 

Wapen v Liempde, 
Liempde 

17 
maart 

natuurpoort Ter Spegelt, Postelseweg 88, 

5521 RD Eersel 

‘t Sant, 
Weebosch 

24 
maart 

de Spoordonkse Watermolen,  

Spoordonkseweg 128, 5688 KE Spoordonk 

de Gerrithoeve, 

Oisterwijk 

31 
maart 

't Anker, Dunsedijk 3a, 
5094 BA Lage Mierde 

't Anker,  
Lage Mierde 

 
 

 
 

mailto:wandelenkbozeelst@gmail.com
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Samen uit eten 

Aanvang: 17.30 uur. 
Aanmelden 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 

 

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 personen. 
 

Dag  datum locatie adres 

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  

 

Foto’s en films kijken bij Sele 

Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 

kunt naar oude foto’s en films uit Zeelst komen kijken in de 

recreatiezaal van Sele. Leden van het Erfgoedhuis Veldhoven 

zijn daarbij aanwezig om uw verhalen bij deze foto’s en films te 

vernemen en vast te leggen voor toekomstige generaties. 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Themamiddag Organisatie van de (ouderen)zorg  

 
24 november 2022, "De ouderdom komt met gebreken" is het gezegde. Vroeg 
of laat krijgen we (bijna) allemaal hiermee te maken.  
Maar, waar kunt u dan terecht met uw vragen? 
 
Hoe de ouderenzorg is georganiseerd is door Corry Pollemans, KBO-
cliëntondersteuner en ouderenadviseur Veldhoven en Theo van Hamond, 
adviseur Wet Langdurige zorg KBO Brabant uit de doeken gedaan. 
 
Er zijn vanaf 2015 drie wetten en regelingen van kracht: 

• Zorgverzekeringswet Zvw met een basispakket en eventueel aanvullende 
verzekering; de zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn (financieel) 
verantwoordelijk en zorgen voor de uitvoering; 

• Wet langdurige zorg Wlz; (financieel) verantwoordelijk voor de uitvoering 
zijn het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Zorgkantoren en 
Zorginstellingen; 

• Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo; de gemeente bepaalt of er 
recht is op professionele begeleiding of zorg en hoeveel zorg en uren er 
worden verleend zoals huishoudelijke hulp. 

 
In de vorige Rustverstoorder stelde Corry Pollemans, KBO-cliënt-
ondersteuner en ouderenadviseur, zich voor. Tijdens deze themamiddag over 
zorg ging Corry verder in op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  
Uitgangspunten daarin zijn dat mensen thuis kunnen blijven wonen en 
zelfstandig kunnen blijven functioneren. Daarbij kennen we maatwerk- en 
algemene voorzieningen. Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op de 
gebruiker dus persoonlijk op maat gemaakt zoals huishoudelijke hulp, dag 
besteding, hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel, vervoers-
voorzieningen, mantelzorg of aanpassingen in huis. Algemene voorzieningen 
die voor iedereen zijn zoals maaltijdenvoorziening en vervoerspas. 
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Dus als u problemen krijgt om zelfstandig thuis te blijven wonen kunt u Corry 
Pollemans bellen op 06-20 62 43 06 die met u mee kan denken en u kan 
begeleiden bij o.a. het keukentafelgesprek bij de gemeente. 
 
In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat u een beroep kunt doen op 
zorgverleners zoals huisartsen, wijkverpleging, geneeskundige en specia-
listische zorg in het ziekenhuis, ziekenvervoer, revalidatie, medicijnen enz. 
 
De indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg wordt verzorgd door het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het gaat dan om langdurige intensieve 
24-uurszorg in een zorginstelling. Ook zware zorg en verpleging van 
kwetsbare zieken (ouderen), gehandicapten en de geestelijke gezondheid 
vallen hieronder. Onder voorwaarden is ook zorg thuis mogelijk. Voor 
opname in een zorginstelling/verpleeghuis moet een eigen bijdrage worden 
betaald. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor 
alleenstaanden is de situatie helder maar bij stellen ontbreekt die 
duidelijkheid. Theo van Hamond heeft ons door de financiële jungle van 
berekeningen geleid. Omdat de berekeningen individueel en erg ingewikkeld 
zijn heeft het geen zin om hier nader op in te gaan. Het advies is dan ook om 
een KBO Wlz-adviseur in te schakelen. Kosten € 25,-- ter dekking van reis-, 
telefoon- en administratiekosten. 
 
Kortom, deze goed bezochte en 
interactieve themabijeenkomst was zeer 
informatief maar heeft ons ook duidelijk 
gemaakt dat de wetgeving over zorg niet 
gemakkelijk is. 
 
Rechts de voorzijde van de folder van 
KBO Brabant over de Wlz-adviseurs en 
op de volgende pagina kunt u de tekst 
op de achterzijde van deze folder lezen. 
 
Mieke van Lisdonk 
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Kerstviering 2022 

15 december 2022: “Wij komen tesamen” werd uit volle borst gezongen 
tijdens onze jaarlijkse Kerstviering. In de sfeervol aangeklede zaal Sint Joris 
kwamen we met ruim 120 senioren bij elkaar om te beginnen met de 
kerstgedachte. Met de Mannen van suiker werden kerstliederen gezongen en 
luisterden we naar het inspirerende gedicht dat Lies van Asperdt had 
gemaakt.  
Na dit eerste deel werd de kerstlunch geserveerd beginnend met een 
heerlijke tomatensoep met balletjes. De kakelverse broodjes met allerlei 
beleg volgden en de koffie en theevoorziening was royaal.  

Daarna kwamen de 
Mannen van suiker 
wederom met 
muziek, meezingers, 
oude hits en 
Nederlands 
repertoire. "Het 
kleine café aan de 
haven", "Marina", 
"Glimlach van een 
kind", evergreens en 
kerstliedjes kwamen 
voorbij.  
De sfeer werd 
steeds uitgelatener.  

Mede door sponsoren en donateurs werd de 
loterij en de prijsuitreiking weer een succes. En 
daarna was er weer muziek, snackjes en 
frisdrank, wijn of bier. Kortom: we hebben 
kunnen genieten van een sfeervolle 
kerstviering waarbij het ‘samen’ kerst vieren 
werd beleefd.  
Op onze website kunt u enkele foto’s van deze 
middag bekijken. 
 
Mieke van Lisdonk 



23 

Cursus Tekenen & Schilderen 2022 

15 december 2022, de laatste les van de cursus Tekenen & Schilderen, die in 
november 2022 voor de tweede keer was gestart. Zeven deelnemers namen 
er aan deel. De cursus werd gegeven onder leiding van de docenten Ad Dams 
en Elly Dolman. Beiden zijn beeldend kunstenaar. Elly is gespecialiseerd in 
Chinese penseeltekeningen. De cursus was zeer interessant en leerzaam. 
Zeker met twee docenten.  
De begeleiding van de docenten was bijzonder goed en de cursisten waren 
dan ook zeer tevreden. Het is dan ook een grote luxe om onder begeleiding 
van twee ervaren beeldend kunstenaars te mogen werken. 

Hiernaast het fraaie 
kunstwerk van Margo Ragas 

Voor hen die zich willen 
bekwamen in tekenen en 
schilderen is deze cursus zeer 
geschikt. Zowel voor 
gevorderden als beginners. 

November 2023 hopen we 
weer een cursus Tekenen en 
Schilderen te organiseren 
onder begeleiding van Elly 
Dolman en Ad Dams. 

Leo Loijen 

Nieuwjaarsreceptie 

12 januari 2023, tijdens een druk bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie 
hebben we elkaar het beste gewenst voor 2023.  Enkele foto’s voor een 
impressie van deze middag, zijn te vinden op de website.
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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. 

Rinie en Ad Schoofs nog genoeg om handen…. 

Onlangs heeft Ad 
Schoofs bij de KBO 
de geweldige 
mijlpaal bereikt van 
425 groepswande-
lingen. Eerst als 
(mede)opstarter in 
2013 en de laatste 
jaren als coördina-
tor. Zijn vrouw Rinie 
draagt eveneens 
bijzonder bij aan 
onze ouderen-
organisatie, door al 
sinds jaar en dag de 
zieken te bezoeken.  

Jammer genoeg is ze er mee moeten stoppen, maar ze mist het wel. Nog 
wel altijd bezorgt ze ons blad de Rustverstoorder.  
Kortom: het is ook hoogtijd om bij hen eens op visite te gaan. Dat is op de 
Koepel, een prachthuis, vlakbij het Akkereind waar Rinie haar jonge jaren 
doorbrengt.  

‘Op de koffie bij..’ 
We vragen Ad en Rinie eerst even iets te vertellen over hun oorsprong. Waar 
geboren, iets over hun ouderlijk gezin en hoe is het allemaal gekomen, hoe 
hebben jullie elkaar ontmoet?  
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Ad: ”Om met dat laatste te beginnen, de eerste ontmoeting vindt plaats in 
december 1965, 
op het gemeen-
schapshuis in 
Oerle. Dat 
gebeurt bij een 
gelegenheid van 
het Jongeren 
Ontmoetings 
Centrum in 
Oerle”.    

Trouwfoto (1970) voor de Zeelster kerk met de ouders….

Rinie is de dochter van Grard en Dina Raijmakers en wordt geboren op het 
Akkereind. Al vroeg verhuist het gezin, dat bestaat uit 14 kinderen, 9 meisjes 
en 4 jongens – dochter Rieka is in de oorlog reeds gestorven - naar de 
Broekweg. De vader van Rinie werkt aanvankelijk op het vliegveld, vervolgens 
bij de Steenfabriek (Blaarthemseweg) en tenslotte bij Velasques als vracht-
wagenchauffeur; een prachtbaan waaraan ze met z’n allen mooie 
herinneringen bewaren. Zoals bijvoorbeeld de ritten met z’n dertienen (!) 
achterin de vrachtwagen naar opa en oma die in Afferden (Limburg) hun 
domicilie hebben. “Vader”, zo wil Rinie graag kwijt, “was een harde werker 
voor zijn gezin, we kwamen nooit iets tekort”.  

De geboorteplaats van Ad Schoofs is Hoogeloon. Hun gezin met aan het hoofd 
vader Harry en moeder Cato, verhuist als Ad zeven jaar is naar de Oerse 
contreien. Ad: “Mijn vader is aanvankelijk los arbeider bij ‘dun Duw’ 
(werkverschaffing). Hij is daarbij veel in de bossen bezig. Nadat we naar Oers 
zijn verhuisd, is hij bij de Philips gaan werken. Later, na zijn pensioen, verleent 
hij nog hand en spandiensten bij Camping ’t Vlutterke”.  

Ad zelf zit vijf jaar in de textiel bij van Dissel en van Driel in Eindhoven. Na 
herscholing heeft hij bij Eikemans Nobra een baan als monteur en later wordt 
dat de functie van Montage Inspecteur.  
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Rinie heeft eveneens een werkzaam leven. Eerst in de Philips winkel en later 
– tot aan haar pensioen - tot volle tevredenheid op de receptie bij de
Gemeente Eindhoven.

300ste KBO wandeling… 

Ad en Rinie hebben twee kinderen, zoon Harold en dochter Bianca. “Ze zijn 
allebei ‘geëmigreerd’, zo vertelt Ad lachend, “Harold naar Veldhoven en 
Bianca naar Madeira”. Aan dat laatste zit natuurlijk een apart verhaaltje. Ad: 
“Bianca heeft een avontuurlijke instelling. Ze heeft eerst een tijdje in Portugal 
gewoond, nadat ze er eerst op vakantie geweest zijn, waarbij ze vertelt ‘hier 
wil ik wonen’. Nadat haar man ernstig gewond 
is geraakt bij een verkeersongeluk en veel baat 
had bij een nog warmere omgeving, verhuizen 
ze naar Madeira”. 

Opa Ad en Oma Rinie verheugen zich intussen 
over vijf kleinkinderen, Luc en Roy van Harold 
en Danny, Nigel en Boyd van dochter Bianca. 
Hobby’s hebben ze verder in overvloed. Ze zijn 
nog beide actief voor de KBO o.a. met het 
uitzetten en nalopen van wandeltochten en 
zijn allebei ook nog enthousiaste wandelaars.  
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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. 
 

Pensioen! In een gat vallen of het vullen met activiteiten? 

Ik ben Jac, zoon van Frans van Lieshout en Frida 
van Laarhoven, en heb tot mijn 23e in de 
Heuvelstraat gewoond. In het midden, zodat ik 
geen discussies hoefde te hebben met Grard 
Snelders over waar vóór en achter in de 
Heuvelstraat was. In de uitgave van juni/juli 2022 
van de Rustverstoorder heeft mijn vrouw José al 
verteld over haar bezigheden en de samenstelling 
van ons gezin.  
 
Mijn ouderlijk huis 
 

We wonen al bijna 50 jaar op ’t Look, in d’n 
Brembocht vlak bij de voormalige blokhut van 
Zeelst, nu kinderboerderij de Hazenwinkel. 
  
Na mijn opleiding aan de HTS in Eindhoven, 
ben ik werkzaam geweest bij Philips als ontwerper van elektronische 
meetapparatuur. Naast die volle baan was ik werkstudent aan de TU. De 
laatste twee jaar was werk en studie niet meer te combineren en heb ik 
ontslag genomen bij Philips. 
Na mijn studie elektrotechniek en onderwijsbevoegdheden in wis- en 
natuurkunde ben ik leraar natuurkunde geworden op het Pius X-college in 
Bladel. Tot mijn pensionering heb ik daar met veel plezier gewerkt. 
Als nieuwe Veldhovenaren op ’t Look hoorden dat ik uit Zeelst kwam, kreeg 
ik vaak vragen over de geschiedenis van de kerkdorpen waaruit de gemeente 
bestaat. Ook over wat er vroeger was op de plaats van de nieuwe wijken.  
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De nieuwe import vroeg het aan de autochtoon. Daarom was later de stap 
naar de heemkunde bij Zeelst Schrijft Geschiedenis (ZSG) voor mij een 
logische.  
Ik ben vanuit ZSG ook lid geworden van het comité dat heeft geijverd voor 
een monument voor de slachtoffers van het bombardement op 17 september 
1944. Wim van Laarhoven, een broer van mijn moeder was één van de 19 
slachtoffers. Het monument staat nu aan de noordelijke ingang van het 
Meiveld en elk jaar is daar een herdenking. Daarnaast is er een boek 
uitgebracht, dat is nog online te lezen op de website van het erfgoedhuis. 

Sinds de plaatsing van het 
monument in 2014 worden elk 
jaar gastlessen gegeven over de 
oorlog op alle basisscholen in de 
gemeente. Ik ben daar één van de 
gastdocenten van deze lessen. 
Deze lessen geven mij veel 
voldoening (zie foto) 

 

Na de fusie van de heemkundestichtingen van Oerle, Zeelst en Veldhoven-
dorp op 1 mei 2021, ben ik bestuurslid geworden van de Vereniging 
Erfgoedhuis Veldhoven. Ik ben ook actief in de stichting Geheimen van 
Veldhoven die informatie over gebouwen, plekken en kunstwerken in de 
gemeente Veldhoven, op een website beschikbaar heeft gesteld, zie: 
www.geheimenvanVeldhoven.nl. 
 
Tot slot noem ik nog het vertonen van oude films in de recreatiezaal van Sele 
op de eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Ook laat ik daar 
oude foto’s zien om te achterhalen wie er op staan en waarom de foto is 
gemaakt. Allemaal informatie die vastgelegd moet worden voor de volgende 
generaties. Mogelijk dat dit ook een activiteit kan worden binnen de KBO of 
met leden van de KBO? Op elke derde zaterdag toont Jan Roosen foto’s van 
gezinnen, per straat. Ook Jan is nog op zoek naar informatie. Iedereen is 
welkom op beide zaterdagen. 
Meer weten over mijn hobby’s? Lees dan het uitgebreide verhaal op de 
website. 

Jac van Lieshout 

De pen wordt volgende keer opgepakt door Foppe Kooistra. 

http://www.geheimenvanveldhoven.nl/
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WIST U DAT….. 

• De organisatie Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch een meerdaagse
bedevaart organiseert naar het Belgische Beauraing. Van 6 tot 9 mei 2023
vindt deze Maria bedevaart plaats met begeleiding van een priester en
een zorgteam. Nadere informatie kunt u aanvragen per email:
nbcpromariapelgrims@gmail.com en tel: 06-28 71 33 93.

• De provinciale KBO's van Brabant, Gelderland, Limburg, Noord-Holland en
Overijssel hun krachten gaan bundelen in het Senioren Netwerk
Nederland. Dit netwerk wil een krachtige stem laten horen als het gaat
over pensioenen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en
mobiliteit. Waarschijnlijk gaat de ONS er iets anders uitzien met een
algemeen deel van Senioren Netwerk Nederland en een gedeelte dat
ingevuld wordt door KBO-Brabant.

• U al uw ideeën of opmerkingen voor onze vereniging in onze digitale
ideeënbus op onze website kunt achterlaten. Wij horen ze graag!

Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Veldhoven 
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de 
overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u 
wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom dan 
naar de Bibliotheek. Twee keer per week zijn er 
(gratis) spreekuren DigiTaalhuis/IDO. Dan zijn 
deskundige vrijwilligers aanwezig die uitgebreid 
de tijd voor u kunnen nemen: 

• Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
• Vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur

Hulp bij belastingaangifte over 2022 
Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn er in onze afdeling 
vrijwilligers zogenaamde Huba's (hulp bij belastingaangiften) beschikbaar. Zij 
komen bij u aan huis. Deze hulp is bedoeld voor alle ouderen dus ook voor 
niet leden. Het moet dan wel gaan over “eenvoudige” aangiften. De Huba kan 
een tegemoetkoming in de kosten vragen van € 12,00. Als u meer informatie 
wilt over deze service dan kunt u contact opnemen met: 
Anny Castelijns tel: 040-253 78 74 of 06-13 06 32 89 

mailto:nbcpromariapelgrims@gmail.com
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LEDEN NIEUWS 

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

- Trees Toonen-Ponjée, overleden op 17 december 2022
- Cor van Rooij overleden op 9 januari 2023

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 

Jubilea 
Riet Louwers viert op 26 maart a.s. haar 90ste verjaardag. 
Van harte proficiat! 

Nieuwe leden 
We verwelkomen onderstaande nieuwe leden: 
Peter Donkers Marianne Buelens-de Brouwer 
Ria Donkers-Rutjes Lena Couwenberg-Hoppenbrouwers 
Ben van Dinten Gisela Oliemuller-Schulver 
Cees de Wit 
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Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

FEBRUARI 

  2 febr. Riet Rooijakkers-van Asperdt 

  2 febr. Anny Willemen-Rijsdijk 

  2 febr. Jac van Lieshout  

  3 febr. Sjef van Rooij 

  4 febr. Dimph Verberne-van Rooij 

  4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde 

  4 febr. Irene Smulders 

  6 febr. Lies Kok-van Gerwen 

  7 febr. Tonny Baetsen-de Haas  

  7 febr. Hans van de Kerkhof 

  8 febr. Coen Loijen 

  9 febr. Tony van Zon-van der Heijden  

  9 febr. Hans van den Boomen 

10 febr. Puck Vredenberg-Faulhaber 

11 febr. Frans Hintzen 

11 febr. Jac Willemen 

12 febr. Annie Tops-Baetsen 

12 febr. Netty Bakker-van Duppen 

13 febr. Erika van der Graaf-Bernecker 

13 febr. Luus van Deursen 

13 febr. Carin Crijnen 

14 febr. Jopie van Eeten-Vlemmix  

14 febr. Ed Constancia 

15 febr. Elly van den Boomen 

16 febr. Gerard van Lith 

16 febr. Henk van Laarhoven 

17 febr. Bertha Baten-van Lieshout 

17 febr. Petra Tops 

18 febr. Anny Castelijns-Castelijns  

19 febr. Stans Bijnen-Drees 

19 febr. Rita Vogels 

20 febr. Piet Hoskens 

21 febr. Geert Rombouts 

23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen  

23 febr. Jos Adriaans 

24 febr. Wim van Eeten 

24 febr. Betsy van den Broek  

24 febr. Cees van Hout 

24 febr. Henk Tops 

25 febr. Maria van Leeuwen-Louwers  

25 febr. Tilly van de Pas-van de Eijnde 

25 febr. Andrea Dresen-Pennings 

27 febr. Jan van Zoggel 

27 febr. José vd Moesdijk-Schreuder  
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MAART 

  2 maart Jeanny Hermans-v.d. Bosch 

  3 maart Mien Verbaandert-Boogers  

  3 maart Paul Houwen  

  4 maart Riet Peters-Ooms  

  5 maart Henk Looijmans  

  7 maart Nelly Snelders-Kouwenberg  

  8 maart Jo Steijntjes  

  8 maart Mien Hoeks 

  9 maart Ton van de Voort  

  9 maart Lies van Asperdt  

10 maart Jan Bijnen  

10 maart Mieke van Kessel-Sanders 

10 maart Nolly Adriaans-Donkers 

11 maart Fien van den Dungen-Kox  

12 maart José Edelbroek  

12 maart Lidy van Dijk 

13 maart Bas Bakermans 

14 maart Miel Hoogers  

15 maart Jan van den Bosch  

15 maart Adrie Aben-Minheere  

15 maart Gonny Leenheers-Kivits  

16 maart Rianne Kriesels-vd Water  

17 maart Tiny Schellens  

18 maart Martin Swarts  

19 maart Alie Rekkers-Vloemans  

20 maart Frans van Zoggel 

21 maart Rietje Stremmelaar  

22 maart Wil Op ’t Ende  

23 maart Annie van Rooij-van de Rijt  

25 maart Jan Bressers 

25 maart Gerda van de Kerkhof-Telkamp 

26 maart Riet Louwers 

27 maart Lucy Louwers-Frijters  

27 maart Cor van Gompel 

28 maart Marianne Buelens-de Brouwer 

30 maart Netta Timmermans-van Els 

30 maart Francien Cornelis 

31 maart Tonny Schouteten-Packbeers 
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KBO DIENSTVERLENING   (zie ook www.kbo-zeelst.nl) 

Cliënt ondersteuning 

-Corry Pollemans    tel: 040-254 96 43 of 06-20 62 43 06

Ziekenbezoek
-Tonny Schouteten tel: 040-253 47 86

-Corry Coolegem

In gesprek over levensvragen: www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen.

-Kees van der Aa     tel: 040-253 90 56
-Mieke van Lisdonk tel: 040-253 96 63

Kortingen met uw KBO-ledenpas: 
Optiek Verhoeven, Kapelstraat/Citycentrum 10% 
Verhoeven Hoorcomfort: 10% op het Pluspakket, Provincialeweg 55 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
ConXions computerondersteuning, Meiveld 154   5% 
Bruna, Citycentrum, kantoorartikelen   5% 
Coppelmans, Tuincentrum Sondervick 19   5% 
Durlinger schoenen, Citycentrum 10% 
Fixet Prinsen, Kromstraat 37, Veldhoven   5% 
Groenrijk De Heikant, Polderstraat 17, Veldhoven   5% 
Hedo computers, Burg.van Hoofflaan 95a, benodigdheden   5% 

3 jaar garantie op computers 2½% 
Daniëlle’s Kniphuis, Kruisstraat 70, Veldhoven  10% 
Thuiszorgwinkel, Kastelenplein 168, Eindhoven 10% 
Woninginrichting Sweere, Van Elderenlaan 24, Waalre 10% 
DV Mobility (Rolstoelen), Kruisstraat 92C 10% 
Baderie Heesakkers, Kapelstraat Zuid 45 (alleen bij sanitair)  10% 
ISERO (voorheen Gebr. vd Winkel) Hurksestraat 20b, Eindhoven 15% 

Rijbewijskeuringen onder gunstige voorwaarden met uw KBO-ledenpas: 
Veldhoven: Mevr. Elings, Berkt 18, tel: 040-230 14 52 (tussen 19-20u) 
Aalst-Waalre: Medex medische diensten, Nieuwe Waalreseweg 69 
Afspraak maken via Landelijk afsprakenbureau Rijbewijskeuringen,  
tel: 085-488 36 16 of zelf afspraak maken via www.goedkopekeuringen.nl 

http://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen
http://www.goedkopekeuringen.nl/


38 



39 

 
 

INSCHRIJFFORMULIEREN 

Inschrijfformulieren inleveren bij de groene brievenbus van 
Seniorenvereniging KBO Zeelst. 

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

Rondleiding door Museum ’t Oude Slot 
Donderdag 9 februari 2023 om 14.00 uur. 

 

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

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

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

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

De kosten zijn € 5,-- per persoon dienen ter plekke te worden voldaan. 

Uiterste inschrijfdatum: 3 februari 2023  

(brievenbus bij ’t Patronaat) 

 

Films uit de Oude Doos 
Museum 't Oude Slot 

Eigen bijdrage € 5,-- ter plekke gepast te voldoen  
(incl. gratis 1e kopje koffie of thee)  

Ik / wij melden ons aan voor de volgende voorstellingen: 

 Donderdag 16 februari 2023: Als twee druppels water 

 Donderdag 30 maart 2023: Dorp aan de rivier 
   
Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _  
 

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

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

Uiterste inschrijfdatum 9 februari en 23 maart 2023 
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Reanimatiecursus in ‘t Patronaat 
        donderdag 23 februari          23 maart          geen voorkeur voor datum 
 

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

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

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

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

De kosten zijn € 5,-- per persoon dient ter plekke te worden voldaan. 

Uiterste inschrijfdatum: 15 februari 2023 

(brievenbus bij ’t Patronaat) 

 

 

 

Exclusief 4-gangendiner in restaurant Merefelt 
Vrijdag 24 februari 2023, 18.00 uur 

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

 

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

 

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

 

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

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

De kosten zijn € 23,50 per persoon exclusief de drankjes en dienen ter 

plekke na het eten te worden voldaan. 

Uiterste inschrijfdatum: 15 februari 2023 

(brievenbus bij ’t Patronaat) 
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Pubquiz 
Vrijdag 3 maart 2023, 19.30 uur 

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

 

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

 

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

 

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

De kosten zijn € 5,-- per persoon exclusief de drankjes en dienen  

ter plekke te worden voldaan. 

Uiterste inschrijfdatum: 22 februari 2023 

(brievenbus bij ’t Patronaat) 

 
 

Themamiddag: Verkeersregels en -borden 
Donderdag 9 maart 2023, van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t Patronaat 

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

 

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

 

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

 

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

Uiterste inschrijfdatum: 1 maart 2023 

(brievenbus bij ’t Patronaat) 
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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

• Foppe Kooistra
• Jeanne Smetsers

• Nic Schouteten

• Wim van Loon

• Leo Loijen (B)

• Anny Castelijns (B)

• Mieke van Lisdonk (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  

Bezorging: José Klaassen 
Drukwerk:  Reprof, Veldhoven 
Kopij aanleveren: m.hurkx@outlook.com of groene brievenbus bij

’t Patronaat, Blaarthemseweg18, 5502 JV Zeelst 

mailto:m.hurkx@outlook.com
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