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BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN KBO AFDELING ZEELST 

De KBO afdeling Zeelst bestaat sinds 1953 en heeft ongeveer 500 leden.  
De vereniging organiseert activiteiten gericht op ontmoeting, biedt onder-
steuning aan senioren in Zeelst en komt op voor hun collectieve belangen. 

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         

Communicatie Corry Coolegem 040-253 15 53
fam.coolegem@onsmail.nl

Leden- 
administratie 

Henry van Houten 06-28 37 89 63 
ledenadmkbozeelst@gmail.com 

Het bestuur is vertegenwoordigd in het Kringbestuur Veldhoven van de KBO 
en in de Seniorenraad. 

LIDMAATSCHAP KBO AFDELING ZEELST 

De contributie van het KBO afdeling Zeelst lidmaatschap bedraagt € 25,- per 
jaar, jaarlijks te voldoen in januari middels incasso. Het bankrekeningnummer 
van de KBO afdeling Veldhoven-Zeelst is: NL20 RABO 0153 659 238.  
Dit rekeningnummer kunt u ook gebruiken voor giften. 

WEBSITE: www.kbo-zeelst.nl

mailto:voorzitter@kbo-zeelst.nl
mailto:secretaris@kbo-zeelst.nl
mailto:penningmeester@kbo-zeelst.nl
mailto:activiteitenkbozeelst@hotmail.com
mailto:fam.coolegem@onsmail.nl
mailto:ledenadmkbozeelst@gmail.com


1 

 
 

INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

Vanuit het bestuur 3 
 

Activiteiten 7  
 

De pen opgepakt 10 
 
Verslagen afgelopen activiteiten 14 
 
Op de koffie bij….. 20 
 
Een mooi plaatje 25 
 
Wist u dat….? 26 
 
Leden nieuws 29 
 
Bedankt 32 
 
KBO Diensten 37 
 
Inschrijfformulieren 38 
 
Enquête 40 
 
  

https://www.kbo-zeelst.nl/jopie-en-wim-van-eeten/
https://www.kbo-zeelst.nl/piet-coolegem-genealogie/
https://www.kbo-zeelst.nl/enquete-december-2020/


2 



3 

VANUIT HET BESTUUR

Beste leden, 

De corona perikelen blijven voorlopig nog onze levens beheersen. We 
houden ons zo goed mogelijk aan de maatregelen, maar dat valt af en 
toe niet mee.  

Zoals bekend is onze Algemene Ledenvergadering ondertussen op 
papier gehouden, dat betekende ook dat we onze welgemeende 
dankwoorden aan de afgetreden bestuurders Kees van de Aa en Jos 
van Delft niet publiekelijk konden uitspreken. Daarom zijn ze 
opgenomen in deze Rustverstoorder onder het hoofdstuk Algemene 
Ledenvergadering.  

Daarnaast was er geen gelegenheid om de overledenen van het 
afgelopen jaar, gezamenlijk te herdenken. Ook bij hen willen we in deze 
Rustverstoorder even stil staan.  
Het was schrikken toen Piet van Gestel tijdens het wandelen met de 
KBO onwel werd. Hij is op 3 april 2019 overleden. Op 15 maart 2018 
nam onze voorzitter Jan Egelmeers afscheid van het bestuur. Hij werd 
toen tot erelid van de KBO benoemd. Jan is op 1 augustus 2019 
overleden. In het hoofdstuk Ledennieuws treft u alle overledenen aan, 
sinds de vorige Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019.  

Ondertussen missen we de gezelligheid van elkaar te kunnen 
ontmoeten. Verdrietig allemaal, maar we gaan er toch het beste van 
proberen te maken. Het zou fijn zijn als u eens de telefoon pakt om 
bijvoorbeeld een buurvrouw, vroegere vriend(in) te bellen, een kaartje 
in de bus te stoppen of op straat een bekende aan te spreken om een 
praatje te maken.  
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Voorlopig zijn alle geplande activiteiten uitgesteld. Geen 
bijeenkomsten van de werkgroepen, nieuwe leden en Nieuwjaars-
ontmoeting. Ook onze traditionele kerstviering gaat niet door.  

Om jullie allemaal toch een beetje een kerstgevoel te geven gaan we 
kerstpakketjes maken en ze bij jullie bezorgen. We zullen in de tweede 
week van december aanbellen en het pakketje voor de deur plaatsen, 
zodat we voldoende afstand kunnen bewaren. Als u niet thuis bent 
kunt u het pakketje ophalen of bellen voor een tweede bezorgmoment, 
als u niet in de gelegenheid bent om het pakketje op te komen halen. 

Doordat de geplande activiteiten geen doorgang vinden zou deze 
Rustverstoorder weinig nieuws bevatten. Edoch, we zijn niet voor een 
gat te vangen en enkele KBO leden zijn dan ook met een paar 
proefrubriekjes aan de slag gegaan. 

Thieu Vlemmix ging Wim en Jopie van Eeten interviewen en Piet 
Coolegem heeft 'de pen' opgepakt om iets over zijn hobby, genealogie, 
te vertellen.  

Ook de website zou nog verder verbeterd kunnen worden, maar dan is 
het fijn als onze webmaster, Wim van Loon, actuele en gezellige input 
krijgt. Een eerste begin zal binnenkort worden gemaakt met een 
fotogalerij. 

In deze Rustverstoorder wordt een enquête opgenomen zodat we met 
onze Werkgroep communicatie de Rustverstoorder en de website 
actueler en leuker kunnen maken. Maar dan hebben we wel reacties 
en wellicht nieuwe ideeën van jullie nodig.  

De 'donkere' dagen van december en januari komen er letterlijk en 
figuurlijk aan, maar we zullen de gezellige feestdagen op een andere 
manier moeten invullen.  

https://www.kbo-zeelst.nl/jopie-en-wim-van-eeten/
https://www.kbo-zeelst.nl/piet-coolegem-genealogie/
https://www.kbo-zeelst.nl/enquete-december-2020/
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Ad Dams maakte daarom onderstaande cartoon. Hij heeft beloofd ook 
voor volgende Rustverstoorders een klein kunstwerkje te zullen 
maken.  

We wensen jullie allemaal veel creativiteit en sterkte toe. 
Blijf gezond en weerbaar! 

Namens het bestuur, 

Mieke van Lisdonk-Jacobs 
Voorzitter KBO Zeelst  

================================================= 

Op onze website: www.kbo-zeelst.nl kunt u de Rustverstoorder ook 
in kleur lezen en alle foto’s van de activiteiten bekijken. 

Kopij voor de volgende Rustverstoorder (febr/maart) graag inleveren 
vóór 18 januari 2021. 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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ACTIVITEITEN 

 Activiteiten planning 

 Helaas kunnen we u op dit moment, in verband met de 
huidige corona maatregelen nog geen nieuwe 
activiteiten aanbieden. Zodra er nieuwe activiteiten 
mogelijk zijn, hoort u dat van ons.  

N.b. Wandelingen of jeu de boules spelen die de mensen zelf
organiseren gaan buiten de verantwoording van KBO-Zeelst om. 

Het 6e getal 

Trekking: elke zaterdagavond  
Kosten:  € 24,00 per jaar per meespelend 

lotnummer 
Inlichtingen: Geert Coppelmans 040-253 40 63 

Henk Willems 040-253 91 08 

Wij spelen wekelijks voor ‘Het 6e getal’, d.w.z. het 6e balletje dat valt 
bij de Lotto-trekking. Dat getal krijgt de prijs. Let op!!! De laatste 
zaterdag van de maand zijn er twee trekkingen achter elkaar! Het 
winnende getal is dan het 6e getal van de eerste trekking.  
Er zijn 52 trekkingen per jaar en u speelt met een vast nummer. Keuze 
uit de nummers 1 t/m 45. U kunt met meerdere (vaste) nummers 
meespelen! Het jaarlijkse deelnamebedrag wordt in januari middels 
bankincasso geïnd. De uitslag van de wekelijkse lottotrekking wordt 
gepubliceerd op: www.lotto.nederlandseloterij.nl. 
Het winnende nummer ontvangt € 11,50 contant, bezorgd door de 
bode. Meedoen? Zie formulier achter in de Rustverstoorder. 

http://www.lotto.nederlandseloterij.nl/
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DE PEN OPGEPAKT 

In deze rubriek beschrijft een KBO lid zijn of haar hobby en 
geeft vervolgens de pen door. 
In deze aflevering Piet Coolegem, die zijn passie voor 
Genealogie beschrijft. 

Genealogie, een zoektocht naar je voorouders. 
Omdat ik altijd al was geïnteresseerd in geschiedenis vroeg ik me af, 
waar komt mijn familienaam, die je altijd moet spellen, vandaan? Zijn 
er misschien nog anderen met dezelfde familienaam Coolegem die 
geen familie zijn? 

Ik begon mijn zoektocht meer dan vijftig jaar 
geleden in ’s-Hertogenbosch, de geboorte-
plaats van mijn ouders. In een grote kamer in 
het stadhuis aan de Markt werkten 
ambtenaren. Ik kreeg een plaats aan een grote 
tafel, de ingebonden rode boeken met de akten 
van doop, huwelijk en begraven onder 
handbereik en het aanbod van een kop koffie. 

In die tijd was er nog weinig belangstelling voor genealogie. 
De eerste Coolegem, die in het archief van Den Bosch voorkwam, was 
in 1815 geboren in Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen en, na vijf jaar 
dienstplicht als soldaat, zwaaide hij hier af in 1840.  

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Na een aantal jaren ging ik verder 
zoeken naar Coolegems in Zeeuws-Vlaanderen, eerst in het archief van 
Hulst, later in het archief van Middelburg. Hier zag ik dat enkele 
families Coolegem aan het einde van de 16e eeuw vanuit Vlaanderen 
neergestreken waren in Hontenisse, dicht bij de Schelde. 
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Het waren arme keuterboertjes, die waarschijnlijk ook werkten aan de 
aanleg en onderhoud van de bedijkingen. Deze families waren 
afkomstig uit Oost-Vlaanderen. De oudste naamdrager is Arnoldus de 
Colengem, afkomstig uit Mariakerke, een dorp dat nu een deel van 
Gent is. Daar is nu nog een 
Kolegemstraat en Kolegemplein. 
Hij was, volgens akten van de Sint 
Baafs in Gent, rond 1220 
leenman van de Sint Baafs Abdij. 
Het aannemen van een 
familienaam gebeurde in Gent al 
tussen 1000 en 1300. 
Daarna volgen voor de genealoog enkele donkere eeuwen.  
 
Het is erg leuk om in de verschillende archieven in het land na te gaan 
waar de mensen vroeger mee bezig waren. Leden van mijn familie zijn 
met de aanleg van de spoorwegen in de 19de  eeuw vanuit Utrecht mee 
verhuisd naar het zuiden. Anderen werden later stoker of machinist bij 
de spoorwegen. Vaak hebben wij in vakantieperioden wat tijd besteed 
om te gaan zoeken in archieven in Gent, Den Haag, Haarlem enz. waar 
we soms heel vermakelijke, maar ook schrijnende dingen 
tegenkwamen. Als ik nu op de computer “afbeeldingen Coolegem” 
intik, komen er tientallen foto’s tevoorschijn, van mensen verspreid 
over heel Nederland. Waren in het verleden de Coolegems vaak 
werkzaam in de metaal, tegenwoordig hebben ze een veel 
gevarieerdere ontwikkeling doorgemaakt. 
 
Tot zover een gedeeltelijke uiteenzetting van mijn stamboom. 
Moesten we in het verleden op zoek gaan naar de boeken met akten 
over geboorte/doop/ huwelijken en overlijden, tegenwoordig kun je 
ook thuis heel veel digitaal bekijken. Meer weten? 
Op onze website www.kbo-zeelst.nl leg ik uit, hoe dat in zijn werk gaat. 
 
Ik geef de pen door aan……Jan Bressers. 
  

http://www.kbo-zeelst.nl/
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Algemene Ledenvergadering 
Zoals uitgelegd in de Nieuwsflits van 26 oktober jl. is de Algemene 
Ledenvergadering dit jaar op papier gehouden, omdat de corona 
maatregelen ons belemmerden om bij elkaar te komen. 
Een kort verslag over 2019 was al opgenomen in de Nieuwsflits en ook 
op onze website kon u al e.e.a. nalezen.  

Hans van Hak en Corry Coolegem zijn herkozen als bestuurslid. Anny 
Castelijns en Leo Loijen zijn toen formeel toegetreden tot het bestuur. 

We zouden uitgebreid afscheid nemen van Kees van der Aa en Jos van 
Delft, beiden aftredend en niet herkiesbaar. Dit afscheid ging vanwege 
de coronamaatregelen niet door en het wordt nu uitgesteld tot de 
volgende Algemene Ledenvergadering in maart 2021. Maar, of die 
vergadering wel echt zal plaatsvinden is de grote vraag. De 
overhandiging van de afscheidscadeautjes zullen nog even moeten 
wachten maar de afscheidsteksten zijn hieronder geplaatst. 

Afscheid van Kees van der Aa 

In 2012 solliciteerde Kees op een 
wervingsadvertentie voor secretaris 
KBO Zeelst. Jan Egelmeers deed het 
sollicitatiegesprek en het werd al heel 
snel duidelijk dat de KBO Zeelst in 
Kees een geweldige secretaris kreeg. 
Accuraat, meedenkend, initiatief 
nemend, springt in op actuele 
thema's, een echte sparring-partner.  
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Kees is meelevend, verbindend en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
hij mede de initiator was van de werkgroep Ledencontact.  

Vanuit zijn hobby, wandelen, heeft Kees ook de wandelclub opgericht. 
Iedere vrijdagochtend wandelen, buiten coronatijd, zo'n 30 leden van 
onze Seniorenclub door het Brabantse land. Kees is tot 1 januari 2021 
ook penningmeester van KBO Kring Veldhoven. Hij heeft zich op 
meerdere terreinen voor de senioren van Zeelst en van Veldhoven 
ingezet. Hij is een echte sympathieke verbinder.  

Vanwege zijn gezondheid moest Kees letterlijk een stapje terug doen 
als wandelaar en figuurlijk als terugtredend secretaris en bestuurslid. 
En dat doet hem zeer. Gelukkig blijft Kees wel voorzitter van de 
Werkgroep Ledencontact en gaat hij volgend jaar samen met Henk 
Willems bekijken of het fietsgebeuren weer opgestart kan worden.  

Onze Seniorenvereniging dankt Kees hartelijk voor zijn 
werkzaamheden voor onze club en voor zijn vriendschap. 

Afscheid van Jos van Delft 

Toen onze KBO 60 jaar bestond werd 
een jubileumcommissie ingesteld. 
Leden van buiten het bestuur werden 
hiervoor gevraagd. En Jos werd dus ook 
lid van die hele gezellige en ijverige 
commissie.  

Daarna is Jos gewoon blijven hangen als 
heel actief bestuurslid. Hij zag het werk 
en nam het initiatief. 
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Samen met Kees van der Aa bemenste hij de KBO-kraam tijdens Zilst 
Mert en bij de opening van ontmoetings-centrum Sele.  

Daar vroeg een lid waarom er geen jeu de boules kon worden gespeeld. 
Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Jos begon een actie om jeu 
de boules banen aan te leggen in de tuin van Huize Sele. En dat werd 
zo'n succes dat we vorig jaar in augustus 2019 tijdens onze Senioren 
ontmoetingsdag de derde en vierde baan konden openen. Dat heeft 
veel kruim gekost maar het regelen en actie ondernemen is echt 'zijn 
ding'. Jos was de coördinator van de wekelijkse activiteiten en ook de 
initiator van Koningsdag, Nieuwjaarsbijeenkomst, informatie-
bijeenkomsten, noem maar op.  

Vergeet ook niet dat Jos de looproutes voor de bodes maakte. Daarbij 
zorgt Jos nog steeds voor de bonbons die 80 en 90-jarigen ontvangen 
en is hij samen met Harry Bakkers coördinator voor het jeu de boules.  

Naast al die activiteiten is Jos vooral mens onder de mensen. Een 
telefoontje hier, een schouderklopje daar, altijd in voor een praatje, op 
de hoogte als er iemand ziek is of een jubileum viert. Kortom Jos is een 
echt mensenmens. 

Jos hartelijk dank voor het vele werk dat je hebt verricht voor onze 
vereniging en haar leden. 
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Ledenadministratie 
Het aantal leden per 31 december 2019 bedroeg 502. De gestage groei 
van het aantal leden van onze vereniging zet zich dus onverminderd 
voort, zoals uit onderstaande grafiek blijkt. 

 
De mutaties in 2019 waren: 

• 76 nieuwe leden 
• 11 leden overleden 
• 21 leden opgezegd 

De gemiddelde leeftijd van onze leden bedroeg voor de vrouwen 78 
jaar en voor de mannen 76 jaar. 
 
Vrouwen: Aantal  Mannen: Aantal 
t/m 60 jaar 5  t/m 60 jaar 3 
Tussen de 60 en 75  106  Tussen de 60 en 75  81 
boven de 75 jaar 219  boven de 75 jaar 98 

totaal vrouwen 330  totaal mannen 182 

 
We hebben ook gekeken naar de mate waarin onze leden deelnemen 
aan de activiteiten. In 2019 heeft 62% van onze leden deelgenomen 
aan één of meerdere activiteiten. 
 

  



18 

Financieel verslag over 2019 
Hieronder de inkomsten en uitgaven in 2019 met daarbij de 
vergelijkende cijfers over 2018: 

2019 2018 

Contributies 12.295 11.442 

Subsidies 5.379 5.379 

Advertenties en donaties 2.217 1.452 

Lotto en eigen bijdragen 5.012 4.029 

Totale inkomsten 24.903 22.302 

Afdracht contributie KBO Brabant 5.428 5.190 

Zaalhuur 3.905 3.755 

De Rustverstoorder 1.313 1.186 

Zieken, jubilea, vrijwilligers 1.872 1.333 

Sport- en culturele activiteiten 1.736 762 

Vieringen en vergaderingen 6.683 5.890 

Administratie, bestuur en publicaties 1.254 1.680 

Lotto en reizen 1.216 763 

Reserve en voorzien 1.000 1.572 

Totale uitgaven 24.407 22.131 

Exploitatiesaldo 496 171 

De boekhouding over 2019 werd gecontroleerd en akkoord bevonden 
door de kascontrolecommissie. Die bestond uit Jan Meeuwis en Pierre 
Bijnen. 

Verder in 2019: 

• Via onze bodes werden een 30-tal doosjes bonbons uitgedeeld
aan onze 80- en 90 jarigen.

• Er werden een 25-tal bezoekjes gebracht aan zieke leden die
een attentie ontvingen.

• 76 leden speelden mee met het 6de getal en 107 keer werd een
gewonnen prijs uitgekeerd.
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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. 

Jopie en Wim van Eeten 

De rust van onze samenleving in deze 
Corona tijd, is er eentje met een valse 
schijn. De meesten van ons, zijn 
noodgedwongen meer aan huis 
gekluisterd dan hen lief is. En ook de 
beperking van bezoek is geen plezierige 
ervaring. De Rustverstoorder doet, met 
deze visite aan twee van onze leden Jopie 
en Wim van Eeten, zijn naam in dit geval 
alle eer aan. Maar voor onze 
‘slachtoffers’ zal het eerder een welkome 
afwisseling blijken dan een ongewenste 
verstoring van hun rust. 

We beginnen maar meteen met het onvermijdelijke, over de 
gebeurtenissen in het afgelopen jaar dat, om het zacht uit te drukken, 
voor hen persoonlijk toch niet hun beste periode was. Ze kregen allebei 
nogal wat voor de kiezen. Wim kwam in het ziekenhuis terecht na een 
hersenbloeding en bivakkeerde daarna nog een tijd in Merefelt. En bij 
Jopie speelde de rughernia flink op. Op karakter en met een hen 
kenmerkende, positieve levenshouding, hebben ze de draai op hun 
appartement in de schaduw van het City centrum echter weer aardig 
gevonden. Wat er volgt een mooi gesprek op deze zonnige 
novembermorgen, met twee mensen, allebei geboren, getogen en 
geworteld in ons eigen dorp Zeelst. We zijn dus zogezegd ‘onder ons’…. 
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Jullie zijn geboren en opgegroeid op nog geen 300 meter van elkaar. 
Jopie in het statige huis op de hoek van de Binnenweg en de Broekweg 
en Wim in de slagerswinkel op de hoek van de Binnenweg en de 
Kapelstraat. Hoe begon het allemaal tussen jullie?  

Op een keer was er feest van de Middenstand bij café Scheepers. In die 
tijd was Jopie het vriendinnetje van Christ Eliëns, terwijl Wim met 
Sjannie Boogers ging. Op die avond bij elkaar aan tafel opperde Christ 
het idee om eens te ruilen van partner. En zo begon het. Jopie was 
tevreden met Wim en omgekeerd.  
En zoals ze zeggen: ‘zo is’t gekomme’. 

Vleesfabrikant 
Wim stapt eerst als zoon 
van slager Piet van 
Eeten, in de voetsporen 
van zijn vader. Tien jaar 
later wordt hij vlees-
warenfabrikant en levert 
aan de groothandel via 
zijn zaak ‘De Kempen’. 

Jopie heeft heel lang voor het Kasteel Heeze de buffetten klaargemaakt 
voor bruiloften en partijen. Nu doet ze dat voor hun kleinkinderen.     

De twee grootste liefdes van Wim zijn enerzijds natuurlijk Jopie en 
daarnaast het wielrennen. Hijzelf reed ooit de befaamde Omloop der 
Kempen  

Wim: Met een groep vrienden uit Zeelst – tegenwoordig hangjongeren 
genoemd – kwamen we wel eens op spontane ideeën. We kwamen 
dikwijls bij elkaar vóór de toenmalige winkel van bakker Troost (bij het 
beruchte Fridus Peike). Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat 
geopperd werd om de zogenaamde ‘boeren ronde’ te doen. En met 
jongens als Ben van Glabbeek, Bart Boogers en Siraar de Wit fietsten 
we dan op de gewone fiets zomaar de richting Steensel en Riethoven 
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op, verder door naar Valkenswaard en terug. Dat van de jeugd uit Strijp 
en uit Gestel, die achter de meiden van Zeelst aankwamen en die (met 
een knipoog van de politie) in de duisternis van de Djept, verjaagd 
moesten worden, is alom bekend. Evenals de plezierige busreizen naar 
Limburg om wielerwedstrijden te bezoeken van Zilsterse coureurs als 
de Boogersen, Henk v.d. Linden, Henk van Rooy, etc. Mooie periode, 
veel wielersfeer in Zeelst.     

Ook Jopie heeft wel wat aardige herinneringen aan die jonge tijd. 
Als 17-jarige was ze al gidsen-
leidster (zoiets als de verkenners 
maar dan anders). Het was een 
mooie uitlaatklep, want verder 
was moeder Zus van het ‘strak 
houden’ type. 

Jopie met vader Wim Vlemmix en 
moeder Zus in haar geboortehuis. 

Vader Wim (Vlemmix) had een autohandel. Verder mocht Jopie van 
haar gemoedelijke vader al heel jong meehelpen en zat al op haar 18de 
achter het stuur om auto’s te halen of brengen. Later haalde ze haar 
rijbewijs voor slechts 64 gulden, ze beheerste alles al.  

Ondergrondse 
Dit interview zou niet volledig zijn, als er niet een verwijzing in zou voor 
komen van de tijd waarin Wim – bijgestaan door zijn eega – actief was 
in de Zilsterse ‘opstand’. Het verzet tegen het samensmelten van de 
Veldhovense dorpen in één gemeente. Zeelst stribbelt hevig tegen het 
‘afpakken van de identiteit’. En Wim is één van de boegbeelden van, 
wat de ‘Zilsterse Ondergrondse’ genoemd werd. Een actie van die 
groep opstandigen, was bijvoorbeeld het beschilderen van blanco 
reclameborden langs het veld van UNA met de tekst ‘Zeelst blijft 
Zeelst’. Dat gebeurde in de slagerij van Wim van Eeten, waarna ze 
dezelfde nacht nog werden teruggehangen. En dat gebeurde ook met 
borden bij de invalswegen van Zeelst.  
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Terwijl op de invalswegen die teksten ook op de straat werden gekalkt. 
De politie zat hen toen dicht op de hielen. Goedlachse Jopie vertelt: 
“De volgende morgen verscheen de politie bij ons in de slagerij. En die 
vertelde dat die rotjong hebben vannacht weer hebben liggen te 
sodemieteren en kalken”. Jopie praatte de wetshandhavers met een 
schaterlach naar de mond en besefte dat de arm der wet nu wel 
‘gloeiend heet’ was. De maandag erop staat in de krant dat de Zeelster 
Ondergrondse weer heeft toegeslagen. De dorpsbevolking smult 
ervan. En mannen van de Ondergrondse, zoals de drie Eliënsen, Frans 
Coppelmans etc., niet minder…                     
Hoe ziet jullie gezin er intussen uit? 
Op die vraag past maar één goed en mooi antwoord: zie onderstaande 
prachtfoto. 
 

 

Meer lezen en/of de foto’s in kleur bekijken, ga dan naar de website: 
www.kbo-zeelst.nl 

 

Thieu Vlemmix 

http://www.kbo-zeelst.nl/
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EEN MOOI PLAATJE 

In deze rubriek plaatst Harry Bakker een (natuur) foto, die hij 
maakte tijdens zijn wandelingen. Op de website zijn deze foto en 
andere in deze reeks in kleur te bewonderen. Dus snel kijken! 

De dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) groeit op wortels van 
dennen en fijnsparren. De soort veroorzaakt bruinrot aan de boom. Als 
ze jong zijn, zijn ze een beetje geelbruin/olijfgeel en naarmate ze ouder 
worden, kleuren ze naar roestbruin of zelfs zwart. 
Ze kunnen wel tot 30 cm groot worden. Deze paddenstoel bestaat uit 
een waaier- tot trechtervormige hoed. De witte sporen zitten in buisjes 
onder in de hoed. 
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WIST U DAT….? 

• Onze Seniorenvereniging KBO Zeelst heeft deelgenomen aan de
actie Raboclubsupport van de Rabobank. Uw stem werd gevraagd
voor een financiële bijdrage voor nieuwe activiteiten voor jongere
senioren; Hartelijk dank voor uw stem want deze actie heeft
€ 871,35 opgebracht.

• In de Ons van december de collectiviteitkortingen bij VGZ en
Centraal Beheer vermeld staan;

• In dezelfde Ons staat informatie over het Ons Prijzenfestival
waaraan u gratis kunt deelnemen. Als u niet digitaal actief bent,
niemand kent op wiens e-mailadres u kunt deelnemen of hulp nodig
hebt bij het aanmelden dan kunt u de KBO Klantenservice bellen op
085 486 33 63 (alleen op werkdagen bereikbaar). U wordt dan
geregistreerd en u dingt zo mee naar een prijs. Deelname is mogelijk
tot en met 30 dec.2020.

• KBO leden zich kunnen aanmelden op: KBO-Brabant info@kbo-
brabant.nl. U krijgt dan iedere 2 weken digitaal een informatie-
bulletin (ONS Actueel) over recente ontwikkelingen op allerhande
gebied. De ONS Actueel ook op onze eigen website.

• De Seniorenraad Veldhoven aandacht heeft gevraagd aan het
gemeentebestuur voor het bouwen van seniorenwoningen in
Veldhoven. Kijk op de website van de Seniorenraad Veldhoven of
link naar https://www.seniorenraadveldhoven.nl/wonen.

• In januari 2021 de jaarcontributie 2021 wordt geïncasseerd. In
januari wordt ook voor de deelnemers aan het 6de getal (lotto) het
jaarbedrag van € 24 geïncasseerd.

• Heel veel informatie te vinden is op onze website. Weet u niet hoe
u de website kunt benaderen of hebt u vragen over het gebruik van
de website? Wij helpen u graag. Neem dan contact op met een van
de bestuursleden. Als er mensen zijn die mee willen helpen om
anderen te ondersteunen dan horen we dat ook graag.

mailto:info@kbo-brabant.nl
mailto:info@kbo-brabant.nl
https://www.seniorenraadveldhoven.nl/wonen


27 

 
 

Sociale afstand + Corona = eenzaam? 
In deze tijd, waar Corona hoogtij viert kennen we allemaal op één of 
andere manier sociale isolatie. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om 
dit te doorbreken. Om verbindingen in relaties te versterken/herstellen 
kan bijvoorbeeld het volgende gedaan: 

o Wandeling maken met 1 persoon.  
o Iemand uitnodigen voor een gesprek of om samen muziek te 

luisteren. 
o Post: een kaartje in de bus doen van je buren (die je nog niet 

kent) met een boodschap of een kort verhaaltje over jezelf. Post 
ontvangen is fijn en geeft ook de ruimte om op een andere 
manier contact te leggen. 

o Koken: Er zullen mensen zijn die het erg fijn vinden om te 
koken, maar niet alleen willen eten. Kook een potje meer voor 
een ander. Of nodig iemand uit om samen om de beurt voor 
elkaar te koken. 

o Kranten of tijdschriften delen met elkaar.  

Houdt bij het maken van fysieke afspraken altijd rekening met de 
richtlijnen van 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje daar 
waar nodig en ontsmet uw handen regelmatig. Maak alleen afspraken 
persoonlijk wanneer er ook geen verkoudheidsklachten zijn.  
 
Mocht u gevoelens rondom eenzaamheid ervaren die langer duren of 
zelfs voor coronatijd zijn ontstaan, zullen bovenstaande ideeën 
onvoldoende werken.  
 
Neem contact op met Patricia Kohlen, specialist eenzaamheid 
ouderenadviseur SWOVE. Tel: 040-254 00 66 of p.kohlen@swove.nl  
of onze eigen cliënt ondersteuner Corry Pollemans,  
telefoon 040-254 96 43 of 
06-20 62 43 06. 
 

mailto:p.kohlen@swove.nl
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LEDEN NIEUWS 

Verjaardagen 

Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

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 
  9 dec. Leo Loijen 
10 dec. Wim Hölscher 
11 dec. Stien van Zoggel 
13 dec. Riky van Nostrum-Coppelmans 
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 
24 dec. Annie Weijmans 
24 dec. Nettie Bijnen-Luijkx 
26 dec. Erna Meekel-Nuse 
26 dec. Nellie Verwimp-Kreuger 
27 dec. Nelly Alkemade 
27 dec. Hans Smits 
29 dec. Annie Eliëns-Kuijpers 
29 dec. Rinus van Asperdt 
29 dec. Nellie de Veer-van Venrooy 
30 dec. Jos van Delft 
31 dec. Joke Scheepers-van Beers 
31 dec. Toos van Gestel 
31 dec. Harry Bakkers 
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Verjaardagen 

JANUARI 

  1 jan. Mevr.Feijen 
  1 jan. Joe Howes 
  1 jan. Dikky Visser-van Haaften 
  2 jan. Joke Blakenburg-de Boer 
  5 jan. Ad Cuylits 
  5 jan. Riek Kox-Menting  
  7 jan. Maries 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. Janny van het Kaar van het Kroeze 
10 jan. Anita van de Molengraft-van Bree 
11 jan. Ina Kuijpers-Teunissen 
11 jan. Ria Raymakers 
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 
19 jan. Piet de Veer 
19 jan. Nelleke van Baalen-van der Geer 
19 jan. Tiny van den Broek 
19 jan. Chris Dresen 
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 
24 jan. Mieke Looijmans-Simmer 
26 jan. Wil Kusters-Senders 
26 jan. Wiel Berden 
28 jan. Jo Kerkhofs 
30 jan. Bertha van Gemert van Rooy 
30 jan. Joop Heller 
31 jan. Janny Jansen 

Nieuwe leden 
We verwelkomen Thieu Vlemmix als nieuw KBO-lid! 

In memoriam 
Helaas moesten we van onderstaande KBO leden afscheid nemen: 
- Riky Doomen - v.d. Spijker overleed op 25 oktober
- Lies van de Moosdijk – Dirkx overleed op 6 november
Het bestuur en de leden van KBO-Zeelst wensen alle nabestaanden
veel sterkte.

Verder willen we in deze Rustverstoorder stilstaan bij alle KBO leden 

die ons het afgelopen jaar (sinds de vorige jaarvergadering) ontvallen 

zijn. 
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VOOR ALTIJD IN ONZE GEDACHTEN 

Overleden KBO leden in de periode 21 maart 2019 – november 2020 

KBO lid 

Wim Waterschoot 

Overleden: 

01-04-2019
Piet van Gestel 03-04-2019
Frans Lijten 26-04-2019
Jan Egelmeers 01-08-2019
Maria van Asperdt-d.Wit 11-10-2019
Toon Verleg 03-11-2019
Jo van der Weijden 04-12-2019
An de Greef 07-12-2019
Dolly van der Pligt 31-12-2019
Andre Lapré 07-01-2020
Toon Sanders 19-01-2020
Antoon Wijffelaars 13-02-2020
Willemien Simmer-Verberne 17-02-2020
Henk Meekel 29-03-2020
Jan Schoo 04-04-2020
Henk van Valen 11-04-2020
Jan van Agt 13-04-2020
Marij van Zoggel van der Loo 29-05-2020
Beb van Lieshout-v.d.Wetering 02-06-2020
Ger Verhagen-Geevers 02-07-2020
Henk van Sonsbeek 03-07-2020
Marjon in 't Ven 09-07-2020
Annie Daniëls-Vervest 10-09-2020
Koos Wolters 17-09-2020
Riky Doomen-v.d.Spijker 25-10-2020
Lies van de Moosdijk-Dirkx 06-11-2020
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 BEDANKT 

Aan het einde van 2020 willen wij graag een aantal leden bijzonder 
danken. 

Vrijwilligers 
Heel veel vrijwilligers staan steeds weer klaar om ons te helpen: 

- Werkgroep Educatie & Cultuur
- Werkgroep Ledencontact
- Werkgroep Communicatie
- Reiscommissie
- Bodes
- Huba’s
- Webmaster
- Redactie

Rustverstoorder/Nieuwsflits
- Lotto organisatie
- Organisatoren van alle wekelijkse activiteiten zoals het 6de

getal, koersbal, handwerken, spelletjesmiddag, jeu de boules,
wandelingen en fietstochten

- Kascontrole commissie
- Bestuur

Helaas kon de vrijwilligersdag en de bijeenkomst met de bodes dit jaar 
door de corona maatregelen niet doorgaan, maar we vergeten jullie 
niet en zijn heel blij en dankbaar voor jullie bijdrage! 

Adverteerders 
Dank ook aan onze adverteerders, door elke keer weer een advertentie 
in onze Rustverstoorder te kopen, werd onze vereniging financieel 
ondersteund. 
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Begunstigers 
Ook 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 2021.  

Autobedrijf van de Heuvel 
Autobedrijf Sanders 
Autohandel Scheffers 
Bakkerij Moeskops 
Café de Kleine Man 
Café Lukken 
Café ’t Stuupke 
Cafetaria Zilst 
Cor Vorstenbosch, Zuivelhandel 
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 
Multivlaai Citycentrum 
Restaurant Amigo BBQ 
Restaurant Jan’s Polder 
Tat2Tal tattoo 
Tielemans Banden 
Tuincentrum Groenrijk 
Zilster Pub 
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KBO DIENSTVERLENING 

Cliënt ondersteuning 
Wilt u ondersteuning bij een gesprek met de gemeente of zorg-instelling of 
wilt u informatie ontvangen, over welk onderwerp dan ook, dan kunt u 
terecht bij onze clientondersteuners: 
- Corry Pollemans State 2 tel: 254 96 43 of 06-20 62 43 06 
- Huub Bukkems de Reijenburg 98, tel: 254 90 47 

Ziekenbezoek 
Tonny Schouteten en Rinie Schoofs verzorgen het bloemetje voor onze 
zieke KBO-leden om ze namens ons allen een hart onder de riem te steken. 
Als er KBO-leden in uw omgeving ziek zijn dan kunt u contact opnemen met: 
Tonny Schouteten, tel: 040-253 47 86 

In gesprek over levensvragen 
Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. Heeft u behoefte aan 
een goed gesprek over uw leven? Neemt u dan via KBO-Brabant contact op 
met beleidsmedewerker Eva Geelen (per email: egeelen@kbo-brabant.nl of 
telefoon: 073-644 40 66).  
U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u bezighouden, waarna 
Eva u in contact brengt met één van onze, speciaal daarvoor opgeleide, 
vrijwilligers. Meer informatie, zie webpagina: www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-
levensvragen/. 
U kunt ook contact opnemen met Kees van der Aa, tel. 040-253 90 56 of 
Mieke van Lisdonk, tel. 040-253 96 63. 

Website: www.kbo-zeelst.nl 
Op onze website staat de dienstverlening van onze vereniging uitgebreid 
beschreven. U vindt hier heel veel informatie als aanvulling op de 
Rustverstoorder. Bijvoorbeeld foto’s of films van onze bijeenkomsten. Ook 
alle uitgaven van ons blad kunt u hier terugvinden. 

Kortingen met uw KBO ledenpas 
Zie hiervoor de website of een vorige Rustverstoorder. 

mailto:egeelen@kbo-brabant.nl
http://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
http://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
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INSCHRIJFFORMULIEREN 

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

DEELNAME FORMULIER 
HET 6E GETAL 

Naam:…………………………………………………Lidnr: 3550 _ _ _ _ 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………………………...………………………… 
Email:………………………………………………………..…………………………. 

Ik speel mee met het (de) volgende vaste nummer(s): 

Kosten: € 24,00 per jaar, per meespelend nummer. 

Zie verdere toelichting ‘Het 6e getal’, in het hoofdstuk ACTIVITEITEN op 
pagina 7 van de Rustverstoorder 

MACHTIGING 
Bij deze machtig ik de KBO afdeling Zeelst, tot wederopzegging om van mijn 
bankrekening af te mogen schrijven de jaarlijkse bijdrage t.b.v. ‘Het 6e getal’, 
zoals die door mij is aangegeven. 

Datum:………………………………………………………………………………….. 

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

Zoals vooraan in deze Rustverstoorder al toegelicht, horen we graag uw 
mening over de opzet en inhoud van de Rustverstoorder en onze 
webpagina.  

Hoe vaak leest u de Rustverstoorder of bezoekt u de website: 

nooit soms vaak altijd 

Rustverstoorder 

Website 

Hoe duidelijk vindt u de opzet/indeling van de: 

Hoe waardeert u – in het algemeen - de inhoud van de: 

Welke rubrieken wilt u graag (terug)zien in de Rustverstoorder (aankruisen) 
 OP DE KOFFIE BIJ, interview door Thieu Vlemmix 
 DE PEN OPGEPAKT, KBO-leden beschrijven hun hobby 
 EEN MOOI PLAATJE, fotografie 
 Verslagen van KBO activiteiten 
 Verjaardagen 

Wat zou u graag toegevoegd zien aan of gewijzigd zien in de Rustverstoorder 
en/of de website of welke ideeën heeft u voor bepaalde rubrieken: 







Vul de enquête bij voorkeur in op de website of op papier en dan svp 
inleveren bij groene brievenbus bij de kerk in Zeelst 

slecht matig neutraal goed uitstekend

Rustverstoorder

Website

slecht matig neutraal goed uitstekend

Rustverstoorder

Website

https://www.kbo-zeelst.nl/enquete-december-2020/


COMMISSIES BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN KBO ZEELST 
Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door de volgende 
commissies: 

  COMMUNICATIE EDUCATIE & CULTUUR 

• Corry Coolegem (B)

• Mieke van Lisdonk (B)

• Jeanne Smetsers

• Marianne van Barschot

• Mieke Hurkx

• 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   

• Kees van der Aa 

• Mieke van Lisdonk (B)

• Leo Loijen (B)

• Ad Jansen

• Corry Pollemans

• Corrie Zuidhof

• Fokko Bakker

• Rinie Schoofs

• Tonny Schouteten

• Hans van Hak (B)

• Adje Pinxteren

• Anneke Spiegels

• Corrie Zuidhof

B = bestuurslid 

DE RUSTVERSTOORDER 
Een twee maandelijks informatieblad voor en door de leden van de 
Belangenvereniging van Senioren KBO-Zeelst.  
Samenstelling: Mieke Hurkx 
Eindredactie: Corry Coolegem en Nic Schouteten  

Drukwerk:  Reprof, Veldhoven 
Kopij aanleveren: m.hurkx@outlook.com of groene brievenbus bij de kerk

Blaarthemseweg 13, 5502 JR Zeelst 

mailto:m.hurkx@outlook.com
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