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BEZOEK PHILIPSMUSEUM 
5 februari 2020: voor dit uitstapje 
meldden zich 24 enthousiaste 
KBO leden in het museumcafé, 
waar de menulijst ons al in 
Philipssferen bracht. Broodje Frits, 
Broodje Anton, of een kopje koffie 
uit een Philips koffieautomaat 
met beeldscherm, het was 
allemaal mogelijk. Vervolgens 
werden we in 2 groepen gedeeld, 
om onder leiding van een oud 
Philips-medewerker het museum 
te bezoeken. Onze gids had ruim 
40 jaar in de Philipsfabrieken 
gewerkt, dus kon ons haarfijn 
uitleggen hoe een gloeilamp in het 
verleden werd gemaakt. 

Het museum is gevestigd in de 
allereerste Philipsfabriek, waar 
vanaf 1891 gloeilampen werden 
gemaakt. Meisjes van 12 jaar 
werkten daar 6 dagen per week 
voor 25 cent per dag! De eerste      
gloeilampen kostten fl. 1,50 en 
waren dus niet voor de gewone 
man. Vervolgens werd de wereld-
wijde expansie van Philips getoond 
en ook de maatschappelijke 
betekenis in Eindhoven. Tenslotte 
was er nog een vinyl-expositie. 
Natuurlijk ook hierbij veel 
herkenning! De middag werd 
afgesloten met een kopje koffie 
en…’philipskoekje’. Alle foto’s 
staan op www.kbo-zeelst.nl. 
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https://www.kbo-zeelst.nl/excursie-philipsmuseum-5-februari-2020/


EEN SCHOT IN DE ROOS VOOR ONZE 
VRIJWILLIGERS! 

19 februari 2020: een vijftigtal 

vrijwilligers van onze senioren-
vereniging KBO kwamen bijeen in het 
verenigingsgebouw van VZOD 
(Vreugde zij ons doel) voor een lunch 
en een sportieve workshop. Velen 

kwamen voor het eerst in dit 

clubgebouw en werden blij verrast 
door de ruimte en de heerlijke lunch 
mét soep en kroket.  
Maar eerst werden de drie afscheid-
nemende vrijwilligers, letterlijk en 
figuurlijk, in de bloemetjes gezet.  
Wil van de Voort-Pardoel en haar man 
Ton hebben samen jarenlang de 
Rustverstoorder en de ONS rond-
gebracht maar moeten nu vanwege 
gezondheidsredenen afscheid nemen 
als bode. Ook bode Rieky Willems geeft 
na 15 jaar bodediensten het stokje aan 
een andere vrijwilliger door. Marijke 
van Houten nam afscheid als redactie-
lid van de Rustverstoorder, maar blijft 
wel bode.  
Deze middag werd aan alle vrijwilligers 
als een soort 'bedankje' aangeboden 
want hun inzet is onmisbaar en zonder 
hen kan onze vereniging niet draaien.  
Dus hartelijk dank voor alle werk-
zaamheden die ze het hele jaar door 
voor ons doen! 

Na de lunch werden de pijl en bogen 
voor de dag gehaald. Ongeveer 10 
ervaren schietinstructeurs van de 
handboogvereniging begeleidden onze 
vrijwilligers, zodat na een paar proef-
rondjes de pijlen 'veilig' konden 
worden afgeschoten. Men zegt altijd 
"Meedoen is belangrijker dan winnen" 
maar deze en gene vond het maar wat 
fijn om aan de finale te mogen 
meedoen. Bij de finale van de vrouwen 
kreeg Corrie Bakermans de bronzen 
medaille terwijl Maria Bazelmans het 
zilver en Nelly Snelders het goud won. 
Bij de mannen werd Jan Castelijns 
derde, Ad Schoofs tweede en kreeg 
Ruud Kremers de gouden VZOD 
medaille omgehangen. Ruud was daar 
heel trots op, want zijn vader was in de 
zestigerjaren driemaal 'koning' bij 
VZOD. Het schieten zal dus bij hem wel 
in de genen zitten. Na afloop van de 
workshop was het nog gezellig 
nabuurten en bleek deze middag een 
'schot in de roos' te zijn. Zoals je ook 
kunt zien op de foto’s op onze website: 
www.kbo-zeelst.nl. 

Mieke van Lisdonk, óók vrijwilliger
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https://www.kbo-zeelst.nl/vrijwilligersdag-2020/
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WEETJESMIDDAG:  
EEN VEILIG HUIS, EEN GOED GEVOEL 

Op 16 april vindt er weer een 
themamiddag plaats in ’t Patronaat. 
Ditmaal met als onderwerp: Een veilig 
huis, een goed gevoel. 

Je hoort tegenwoordig zulke 'rare' 
verhalen over (on)veiligheid in en rond 
je huis. We willen daarom een 
'weetjesmiddag' rondom dit thema 
organiseren.  

Wouter van der 
Dennen 
vertegenwoordigt 
de Brandweer van 
de Veiligheids-
regio.  

In kleine groepjes zullen we interactief 
te weten komen hoe we ons huis 
brandveilig kunnen maken/houden. 
Ook als er brand uit zou breken is het 
fijn dat we weten hoe we moeten 
reageren.  

Na de pauze zal 
oud politie-
voorlichter Bert 
Allessie een 
inleiding houden, 
met als onderwerp 

“Wapen U tegen oplichting!”. 
Ook zal hij praktische tips geven over 
veiligheid. 

De middag wordt 
afgesloten door 
Rabobank 
adviseur 
Bernadette 
Howes-Buiting.  

Zij zal wat meer vertellen over Veilig 
Bankieren. Met name zal zij het 
herkennen van vormen van fraude 
bespreken. Ook zal ze tips geven om je 
geld veilig te houden en je niet op te 
laten lichten.  

De middag start om 14.00 uur in ’t 
Patronaat. Graag horen we vooraf 
hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, 
meldt u daarom aan met het formulier 
in deze Nieuwsflits of via de website. 

AGENDA 

19 maart - Jaarvergadering 
25 maart - Koersbaltoernooi 
16 april   -  Weetjesmiddag 
23 april   -  Koningsdag 
30 april   -   ½ dagtocht Alphen bij Lith 

Meer informatie, zie de 
website, de Rustver-
stoorder van 
februari/maart  
en deze Nieuwsflits. 
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https://www.kbo-zeelst.nl/weetjesmiddag-een-veilig-huis-een-goed-gevoel/
https://www.kbo-zeelst.nl/toekomstige-activiteiten-overzicht/
https://www.kbo-zeelst.nl/files/2020/02/2020_01-RVS-feb-mrt-web-gecomprimeerd.pdf


Maandag 2 maart 2020 

WIST U DAT…… 
• In de bijgeleverde ONS een uitvoerig verslag met foto’s staat van de Pub

Quiz die in november werd georganiseerd.
• Op 19 maart de jaarvergadering gehouden wordt en dat u nog een week

de tijd heeft om u aan te melden, zie hiervoor de Rustverstoorder van
februari/maart of de website www.kbo-zeelst.nl

• Negen Zeelster koersballers op 25 maart meedoen aan het Koersbal-
toernooi van de Kring in d'Ouw school in Oerle. Supporters zijn van harte
welkom van 10.00 tot 17 uur.

• Er in de vorige Rustverstoorder een foutje was geslopen. Bij de
uitnodiging voor de Koningsdagviering op 23 april stond een foutieve
uiterste aanmelddatum, u kunt zich nog aanmelden tot 12 april, zie de
Rustverstoorder en de website.

• Dat er op de website nog veel meer algemene informatie staat die waard 
is om gelezen te worden.

• Dat de handwerkgroep bezig is met een gezamenlijk project. Alle
deelnemers maken samen een “boom” van vierkante lapjes, gebreid of
gehaakt in allerlei verschillende steken, in de kleuren van een regenboog. 
Als hij klaar is krijgt u hem vast te zien.

• De excursie naar de Biocentrale Meerhoven verplaatst wordt van 20 mei 
naar 3 juni.

INSCHRIJFFORMULIER WEETJESMIDDAG 
EEN VEILIG HUIS, EEN GOED GEVOEL 

16 april, 14.00 uur in ‘t Patronaat 

Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 

Naam:……………………………………………..    Lid nr: 3550 _ _ _ _ 

Telefoonnummer:…………………………………………………………… 
Email:……………………………………………………………………………… 

Inleveren  – vóór 1 april bij de groene brievenbus 
bij de kerk, Blaarthemseweg 13, Zeelst. 

(Vergeet niet belangrijke informatie van de achterzijde op te schrijven, 
als u formulier uitknipt) 
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https://www.kbo-zeelst.nl/jaarvergadering-2020/
https://www.kbo-zeelst.nl/viering-koningsdag/
www.kbo-zeelst.nl
https://www.kbo-zeelst.nl/weetjesmiddag-een-veilig-huis-een-goed-gevoel/
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