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VANUIT HET BESTUUR 

 
 

Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Een gelukkig, gezond en gezellig 2021 toegewenst met andere woorden een 
Zalig Nieuwjaar.  
De kerstdagen en ook de jaarwisseling hebben we op een heel andere manier 
dan gewoonlijk gevierd. Bij familiebijeenkomsten of een kerst met vrienden 
mochten maar een paar mensen worden ontvangen. Voor velen zullen de 
feestdagen dan ook solistische dagen zijn geweest.  
 
De belangrijkste opgave voor onze KBO-vereniging is: contact houden met 
elkaar, verbinding zoeken. Op het brengen van een kerstattentie aan alle 
leden in december hebben we hele mooie reacties gehad. De 34 bezorgers 
hebben het als een feest ervaren. In de gesprekjes aan de deur werden ook 
signalen van gemis aan contacten ervaren. We proberen daar actief op in te 
spelen, maar iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Er zijn veel 
contacten in onze vereniging o.a. binnen de activiteitenclubs. Een telefoontje 
is snel gepleegd en kan voor de ander een heel verschil maken. Dus doen!  
 
Als ik dit schrijf is de persconferentie van 12 januari net achter de rug en 
weten we dat de lockdown nog zeker 3 weken doorgaat. We missen allemaal 
onze (wekelijkse) activiteiten. Ook zien we uit naar de nieuwe initiatieven 
zoals de tekenworkshop, bloemschikken, oude films en de soos. Nog even 
doorzetten, al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
 
Toch is er ook nieuws te melden. Hierna treft u een artikel aan over de kerk 
van Zeelst. Een groep bezorgde parochianen wil samen met andere 
verenigingen in Veldhoven het kerkelijk erfgoed van Veldhoven beschermen. 
Vanuit onze seniorenvereniging is daarom het initiatief genomen om een 
actie op te zetten. Uw instemming is daarbij van groot belang. Lees daarom 
snel het volgende artikel. 
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Verder gaan we door met de nieuwe rubrieken, die we in de vorige 
Rustverstoorder introduceerden. En ook in deze Rustverstoorder weer een 
nieuwe rubriek, namelijk ‘Vraag en Aanbod’. We hopen met deze rubriek een 
verbinding te bewerkstelligen tussen onze leden.  
 
Namens het bestuur, 
 
Mieke van Lisdonk-Jacobs  
Voorzitter KBO Zeelst  

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

 
Cartoon Ad Dams 

 
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 (april/mei) graag inleveren 
vóór 13 maart 2021. 

  

http://www.kbo-zeelst.nl/
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De kerk van Zilst 
 
Jarenlang was de kerk van 
Zeelst een plek waar 
mensen samen kwamen. 
Een plek waar men de 
liefde bezegelde met een 
huwelijk, waar men 
dankbaar een nieuw leven 
vierde met de doop, waar 
men troost vond bij elkaar 
bij ziekte en dood.  
 
De kerk zorgde voor 
onderlinge binding en 
bood bescherming.  
 
Diezelfde kerk van Zeelst 
heeft nu onze 
bescherming nodig! 
 
Zoals volop te lezen was in diverse media, staat onze kerk binnenkort 
te huur. En wat gaat er dan met de kerk gebeuren? Mag iedereen de 
kerk huren en voor alles gaan gebruiken? Niemand die op dit moment 
het antwoord weet.  
 
Jarenlang werd de kerk als het eigendom van de Zeelster gemeenschap 
beschouwd, samen werd de kerk opgebouwd en onderhouden. 
Natuurlijk lag het juridische eigendom bij het bisdom, maar moreel 
gezien was de kerk…. VAN ZILST!  
 
Dat vindt ook het bisdom. Zij pleit ervoor dat gemeenten, samen met 
parochiebesturen en burgers gezamenlijk een goede herbestemming 
vinden voor de kerkgebouwen.  
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Als startpunt zou hiervoor een ‘Kerkenvisie’ ontwikkeld moeten 
worden: ‘Hoe zien we het kerklandschap in de toekomst?’. Zo’n visie 
gaat dus verder dan alleen het kerkgebouw in Zeelst. Er zijn immers 
meer kerken in Veldhoven, en niet alleen katholieke ook protestante 
kerken en kapelletjes.  
 
Helaas geeft de gemeente Veldhoven aan dat ze niet het initiatief wil 
nemen om tot een dergelijk plan te komen. En dat betekent dat onze 
kerk zonder enige bescherming te grabbel wordt gegooid. 
 
De kerk van Veldhoven en Oerle beschikken nog over de status van 
Rijksmonument, de kerk van Meerveldhoven zal als parochiekerk 
beschermd worden, maar de kerk van Zeelst wordt door niemand in 
bescherming genomen.  
 
Al meerdere malen drong de heemkundekring Zeelst Schrijft 
Geschiedenis aan op het actualiseren van de lijst met gemeentelijke 
monumenten. Maar ook hier laat het gemeentebestuur ons in de 
steek.  
 
Onbegrijpelijk. Veldhoven viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en 
benadrukt daarbij het belang van de vier dorpskernen. De 
burgemeester is trots op zijn ‘stad van dorpen’, maar ziet niet dat die 
dorpen dreigen te verdwijnen. Het zijn belangrijke elementen, zoals 
een kerkgebouw, die zorgen voor samenhang, een dorpse uitstraling 
en een dorpsgevoel. 
 
Dit kunnen we toch niet laten gebeuren? 
 
Vanuit de Seniorenvereniging KBO-Zeelst hebben we daarom contact 
gezocht met mensen uit een aantal Zeelster verenigingen, zoals de 
heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, ’t OLV Gilde, harmonie 
L’Union Fraternelle en UNA. Met elkaar willen we bekijken hoe we druk 
kunnen uitoefenen op de gemeente Veldhoven om de kerk van Zilst te 
beschermen.  
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Verder hebben we de besturen van de overige KBO-afdelingen in 
Veldhoven benaderd, met de vraag om mee te doen. 
Zowel, de KBO-afdelingen: Heikant/Kelen, Meerveldhoven/d’Ekker 
Oerle en Veldhoven/Zonderwijk/Look zullen met ons pleiten voor een 
breed gedragen Kerkenvisie voor heel Veldhoven en de petitie 
overnemen. 
 
Ook de drie heemkundekringen in Veldhoven: Zeelst Schrijft 
Geschiedenis, Veldhoven-Dorp Historisch bekeken en Historisch Oerle 
staan achter dit initiatief en zullen ook van hun kant initiatieven nemen 
om de gemeente ertoe te bewegen een Kerkenvisie te ontwikkelen. 
 
Hoe meer mensen de noodzaak onderschrijven om tot een breed 
gedragen Kerkenvisie te komen, hoe beter.  
De gemeente moet dan wel naar ons luisteren. 
 

Ook uw stem telt! We vragen u daarom om uw stem te laten horen en 
uw handtekening te zetten op het formulier dat u aantreft bij deze 
Rustverstoorder. U kunt het formulier inleveren in de brievenbus bij de 
kerk van Zeelst. Als u hiertoe niet in staat bent, neem dan contact met 
ons op, dan komen wij het formulier ophalen. 
 

Concreet vragen wij u akkoord te gaan met de volgende stellingen: 
 
 

Wij willen ONS kerkelijk erfgoed beschermen. 
 
De gemeente Veldhoven moet in 2021 - samen met de inwoners van 
Veldhoven en de kerkelijke overheid - komen tot een breed gedragen 
‘Kerkenvisie’. 
 
Daarnaast verdient de kerk van Zeelst een monumentale status. Niet 
alleen vanwege haar uiterlijke kenmerken, maar meer nog om de 
symbolische waarde, namelijk de betekenis voor de gemeenschap en 
haar plek in dorpskern van Zeelst. 
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Samen met de genoemde Zeelster verenigingen roepen we alle 
Zeelstenaren op om het formulier te ondertekenen. Iedereen kan via 
onze website www.kbo-zeelst.nl zijn of haar instemming laten blijken. 
Onder ‘nieuws’ treft u hiervoor het formulier aan, dat u digitaal kunt 
invullen. 
 
Van belang is om te benadrukken dat het niet alleen gaat om het 
beschermen van de kerk in Zeelst. Ook andere kerken, kapelletjes en 
heel veel prachtige kerkschatten in die gebouwen, verdienen onze 
bescherming.  
 

Daarom onze actie: Bescherm ONS kerkelijk erfgoed! 
 
De komende weken zullen we actief de publiciteit zoeken om het 
college van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en de 
politieke partijen op te roepen om te luisteren naar de inwoners van 
Veldhoven.  
 
Wij rekenen op u!  
 

  

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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Handwerkclub 

Helaas kan ook de Handwerkclub in deze 
tijd niet samenkomen. Maar dit betekent 
niet dat men elkaar niet kan inspireren 
met creatieve ideeën! 

Na een tip van Rikie Willems op naar 
Oostelbeers naar de kapel ‘Maria is 
thuis’. En inderdaad daar stonden ze te 
pronken 3 gehaakte en gebreide 
kerstbomen, daar zijn veel vlijtige 
dames uren mee bezig geweest maar 
het resultaat was dan ook prachtig. 

Ik heb ervan genoten, en dan te 
bedenken dat onze lapjes waar we al 
maanden mee bezig waren in zakjes 
tasjes en kastjes liggen te wachten. 
Maar corona moest nodig roet in het 
eten gooien en onze plannen verstoren. 

Hopelijk krijgen 
we snel onze 
injecties en 
kunnen we onder het genot van koffie en thee 
en veel gekwebbel en gelach weer aan de slag. 

Iedereen kijkt er naar uit om elkaar weer te 
ontmoeten en komende Kerst onze 
samenwerking te laten zien. 

Ceciel Bakkers 



11 

 
 

 



12 

DE PEN OPGEPAKT 

In deze rubriek beschrijft een KBO lid zijn of haar hobby en 
geeft vervolgens de pen door. 
In deze aflevering Jan Bressers, die zijn passie voor zijn vele 
hobby’s beschrijft. 

De harmonie, Zeelst Schrijft Geschiedenis en bijenhouden 

Als ik iets over mijn hobby’s moet vertellen, kan ik voorlopig wel 
vooruit.  

Om te beginnen de harmonie. Al 65 jaar speel ik hier in Zeelst klarinet 
bij onze harmonie L’Union Fraternelle. Mijn vader was destijds 
voorzitter en zijn zoons moesten dus wel. Theorieles van Klaassen, de 
overbuurman, en vervolgens het instrument leren bespelen bij Jo 
Siebers in de Hoogstraat. Zo ging dat toen. En zodra je het leerboekje 
uit had mocht je voorspelen bij de dirigent, dat was toen Jan Flipse. Een 
prachtkerel. 

Hoogtepunten in die tijd 
vond ik als klein manneke 
de muzikale donateurs-
rondgang door het dorp en 
ook over de paden in het 
buitengebied zoals het 
Cobbeek en het Heike, de 
Djept en het Muggenhol, de 
Heistraat en de 
Biezenkuilen en het 
Akkereind. De koeien in de 
wei hielden de muzikanten 
dan angstvallig in de gaten. Jan Bressers (midden) 
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Verder de processie door het dorp op de 2e zondag van mei, de 
opening van de kermis en op kermis maandag met de gildes mee naar 
het koningsschieten.  
 
Mijn geluk kon in 1957 niet op toen de harmonie voor het eerst in 
uniform werd gestoken en ook de jongste garde een pak kreeg 
aangemeten. Wat waren we trots. 
 
Op de website vertel ik meer over deze tijd en onze 
prachtige harmonie, die in 2021 haar 150 jarig jubileum 
hoopt te vieren. De aftrap is al gedaan door een speciaal 
biertje te presenteren, het Lufke, gebrouwen in Zeelst.  
 
Net als voor alle andere muziekgezelschappen staan de 
activiteiten van de harmonie vanwege de corona 
maatregelen nu op een laag pitje. Maar, met het werken 
voor Zeelst Schrijft Geschiedenis kun je alle uren van de 
week vullen. 
 
Onze heemkundegroep is de afgelopen jaren een begrip in Zeelst 
geworden. Iedereen kent wel de prachtige boeken over ons dorp. Veel 
mensen, ook van buiten Zeelst weten ons te vinden als ze vragen 
hebben over de historie. Dat heeft geleid tot een groot aantal 
interessante onderzoeksprojecten. U kunt er meer over lezen op de 
website.  
 
Afgelopen vijftien jaar heb ik met veel plezier samen met wijlen Piet 
Vermeulen het parochiearchief netjes opgeschoond en geordend en 
inzichtelijk gemaakt, echter alle archivarissen van de diverse oude 
Veldhovense parochies hebben van het parochiebestuur een brief 
ontvangen dat ze een iemand hebben aangesteld die zich met de 
archieven gaat bemoeien, en dat wij er slechts toegang toe hebben met 
toestemming van deze derde persoon. Zo gaat dat.  
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Dit betekent wel dat ik heel veel bronmateriaal mis en dat is erg 
jammer. Ik hoop dat een volgend parochiebestuur weer bij zinnen 
komt en het belang van de toegankelijkheid van deze archieven inziet. 
Ook hier geldt Bescherm ONS kerkelijke erfgoed! 

Ondanks alle hobby’s nemen Marga en Jan, alle tijd voor hun kleinkinderen. 

Iedereen heeft denk ik wel eens het idee: dat zou ik nou graag nog eens 
willen doen. Voor mij zijn dat altijd geweest: accordeon spelen, Latijn 
leren en bijen houden. De eerste twee kan ik inmiddels wel op mijn 
buik schrijven, hoewel…. Maar bijenhouden is in een paar jaar redelijk 
onder de knie te krijgen. 

Het aangetrokken zijn tot bijen zat er al vroeg in. Frans Wijnands, een 
van de oprichters van onze KBO, hield een paar deuren verder bijen en 
ik was als heel klein menneke altijd welkom bij hem, pijp in de mond, 
hoedje op. Ik kan hem nog zo goed voorstellen.  

Voor mij was er echter een probleem: de plaatselijke bijenhouders 
vereniging Ambrosius (met z’n oorsprong in Zeelst) verzorgde haar 
imker cursussen altijd op donderdagavond en tja dan is het repetitie 
van de harmonie. Tot een van onze kinderen is gaan googlen en terecht 
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kwam bij de bijenvereniging op de Grote Beek. Hun cursus en de 
praktijklessen waren op zondagochtend. Die cursus hebben Marga en 
ik samen gedaan, en ook allebei van de wethouder van Eindhoven een 
officieel imker diploma gekregen. Weliswaar heb je veel theorie- en 
praktijklessen gehad van een uitstekende leraar maar als je je eerste 
volkje hebt opgehaald, begint het pas echt. Je moet het allemaal zelf 
ondervinden, met gelukkig heel veel hulp op de achtergrond.  
 
De echte vuurproef was afgelopen voorjaar. Je weet dat de bijen dan 
kunnen gaan zwermen, en je weet ook dat bij de eerste zwermdrift ze 
op een lage plek gaan zitten. Op een gegeven moment ging de 
telefoon: mijn buurman had een zeldzaam fenomeen gezien, 
duizenden bijen die met veel lawaai tezamen aan het rondvliegen 
waren. Ik meteen naar huis, onderweg kijkend of ik nergens een zwerm 
in een boom zag. Thuis aangekomen trof ik de koningin met een deel 
van het volk in een struik bij de andere buurman. Met al mijn 
(theoretische) kennis de zwerm geschept en zo een nieuw volk 
gemaakt. 
 
En dadelijk over een paar maanden eens kijken hoe de bijen de winter 
zijn doorgekomen. En of ze niet te maken hebben gehad met de ‘grote 
verdwijnziekte’ zoals in Drenthe, waar heel veel kasten momenteel 
leeg zijn, om een mysterieuze reden, waar iedere rechtgeaarde imker 
wel een eigen verklaring voor heeft.  
 
Ik kan nog vertellen dat de bijen in de Kapelstraat genoeg te eten 
hebben. Er is echt heel veel dracht voor de nectar 
en het stuifmeel. Vanwege de corona hebben we 
zelf een slinger aangeschaft en dat heeft al heel veel 
honing opgeleverd. Er is nog wel wat voorradig. 
 

Jan Bressers 
 
Ik geef de pen door aan….Ad Schoofs. 
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VERSLAGEN AFGELOPEN ACTIVITEITEN 

Kerst 2020 

In de bestuursvergadering van 3 november 2020 hebben we als 
bestuur besloten om iets voor onze leden te doen voor Kerstmis, 
omdat de kerstviering niet door kon gaan. Samen met Mieke ben ik aan 
de slag gegaan om te bekijken wat we voor het beschikbare bedrag het 
beste konden kopen waar iedereen iets aan heeft. Ook besloten we om 
de plaatselijke ondernemers hiervoor te vragen.  

We hebben de Spar benaderd om te kijken wat hij voor ons kon doen. 
Voor een aangepaste prijs hebben we daar de kerststolletjes en de 
chocolaatjes besteld. Daarna zijn we naar Jan’s Polder gegaan, waar ze 
enthousiast waren en samen met ons bekeken wat ze het beste konden 
klaarmaken. Jan’s Polder bood ook meteen aan om alles daarin te 
pakken. Vervolgens hebben we mensen benaderd om de pakketjes 
mee rond te brengen en ook daarin was iedereen enthousiast.  

10 december om 12.00 uur stonden Hans, Mieke en ikzelf om 12.00 
uur bij Jan’s Polder. De Spar had ’s morgens onze bestelling geleverd 
en Jan’s Polder maakte de kaasplankjes ter plekke, dus helemaal vers.  
Hans had de tasjes bij zich en het bezorgschema van Henry. Henry had 
bekeken hoe we het makkelijkst alles konden bezorgen. Hij heeft voor 
de 370 stickers gezorgd en per bezorger een bezorglijst gemaakt. 
Vervolgens liet hij hen weten op welk tijdstip zij in Jan’s Polder 
aanwezig moesten zijn om de tassen op te halen. Er mochten niet 
teveel mensen tegelijk binnen zijn. 
Dit was een behoorlijk karwei!  

De kerstkaart is gemaakt door Ad Dams en ziet er prachtig uit met een 
kerstman die ons pakjes breng zoals zorg, samen, hoop en geluk.  
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Op de kaart laat de kerstman een 
hart-pakje vallen, daarmee het 
verlies van geliefden aangevend. 
Op de achterkant staat een mooi 
gedicht van Lies van Asperdt-
Cuijlits. 
 
Samen keken we wat de 
makkelijkste manier was om in te 
pakken en toen snel aan de slag, want om 13.30 uur werden de eerste 
attenties opgehaald, dus dan moesten ze klaarstaan.  
 
Onder het inpakken kwam onze huisfotograaf Martin Spiegels filmen 
voor op de website. Ook heeft hij tijdens het bezorgen gefilmd. Heel 
veel dank daarvoor! Het is de moeite waard om onze website te 
bezoeken en het filmpje van onze kerstactie te bekijken! Ga naar 
www.kbo-zeelst.nl en kies voor ‘IN BEELD’ en dan ‘VIDEOS’. 
 
Rond 15.00 uur waren alle bezorgers geweest en konden wij aan het 
opruimen beginnen en onze eigen adressen wegbrengen. Het is een 
drukke maar ook dankbare middag geweest.  
 
Alle bezorgers en overige vrijwilligers: Bedankt! 
Onze dank gaat ook uit naar de SPAR en naar Jan’s Polder voor hun 
bijdrage en hulp aan het maken van onze kerstattenties. 
 
Verder willen we iedereen bedanken voor de leuke reacties op de 
kerstattenties. De vele kaartjes, mailtjes en telefoontjes geven ons het 
gevoel dat iedereen er blij mee is. Ook aan de deur bij het bezorgen 
kwamen er leuke reacties. Een overzicht van de reacties staan ook op 
de website. 

Namens het bestuur, 
Anny Castelijns   

Secretaris   KBO-Zeelst 

  

http://www.kbo-zeelst.nl/
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KBO-ers in coronatijd 

Wat doen onze KBO leden in de corona tijd waarin we te maken 
hebben met lockdowns en ingeperkte sociale contacten?  
In de Rustverstoorder van juni/juli 2020 lazen we hoe kunstenaar 
Elly Dolman, de eerste lockdown vulde met het maken van kleine 
schilderijtjes. In de daaropvolgende Rustverstoorder van 
augustus/september kon u lezen hoe de coronatijd Lies van Asperdt 
inspireerde tot prachtige gedichten. In deze uitgave komt Clemens 
Stolwijk aan het woord. Hij is kunstenaar en bestuurslid van o.a. 
Kunst in het Rond (een collectief van Veldhovense kunstenaars) die 
helaas hun expositie ‘naar 100 jaar Veldhoven’ keer op keer 
moesten uitstellen, net als hun Open Atelierroute. Maar Clemens zat 
niet stil. 

Koppen met mondkapjes 

Net als de rest van Nederland gebruikte ik de corona tijd ook om eens 
goed op te ruimen. In mijn atelier kwam ik mijn paneel ‘koppen met 
kappen’ weer eens tegen. Een serie portretten van mensen die om 
welke reden dan ook een hoofddeksel hebben, waardoor je niet goed 
ziet wie het is.  

Tegelijkertijd kwam het fantastische TV-programma Frontberichten 
(BNN-VARA) in maart tot en met mei op de buis. Mensen die rondom 
de coronapatiënten een heel intensieve periode meemaakten, 
vertelden hun ervaringen. Interessant maar ook vreemd, vaak kwamen 
de zorgverleners in beeld met een mutsje op en mondkapje voor en 
dan herken je ze ook niet. Dus dacht ik dat het ‘koppen met 
mondkapjes’ werden. De verhalen waren echter zo indringend dat het 
geen ‘koppen’ waren maar mensen. Vol emoties vertelden zij wat zij 
meemaakten. Hoe hun werk echt was. En hoe het gaat met de 
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patiënten of juist met de familie. Hun ervaringen waren zo interessant 
en vol beleving en emoties, dat jij blij bent daarvoor gespaard te zijn.  
En, het zette mij aan het schilderen. 
 
Geboeid door deze menselijke berichten vanuit de zorg, heb ik mijn 
thuisverblijf tijdens de lockdown door de corona, vervolgens besteed 
aan het schilderen van hun portretten. Portretten van mensen met 
mondkapjes en hoofdkapjes in vele kleuren.  
Van 22 personen heb ik portretjes gemaakt, enkelen zowel mét als 
zonder kapje.  
 

 
 
Op de televisie zag je alleen de voornaam en de plaats waar ze werken. 
Nadat ik zo’n 20 portretjes klaar had heb ik aan het St Annaziekenhuis 
gevraagd of zij het paneel met die schilderijtjes wilden exposeren. Ze 
reageerden heel enthousiast en herkenden ook de medewerkster die 
ik afgebeeld had. Het geheel heeft daar 3 maanden gehangen.  
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Uitreiking van het 
miniportret aan Kim, 
anesthesie 
medewerkster in het 
St. Anna Ziekenhuis 
 
Maar ook met het 
ziekenhuis in Venlo, 
waarvan ik 4 mensen 
geportretteerd had, 
gebeld en gemaild en 
daar heeft het geheel 
gehangen tot 15 
januari.  
 

Ik heb BNN/VARA gevraagd te bemiddelen met het leggen van contact 
met andere mensen. Manon, een schoonmaakster uit Nieuwegein 
heeft gereageerd en afspraken zijn al een paar keer uitgesteld. Van Jan, 
een IC-arts uit New York had ik op LinkedIn zijn profiel gevonden en 
contact gelegd. Hij is nog wel vaak in Nederland en hij krijgt zijn 
portretje ook binnenkort. 
 
Kortom een toch actieve periode met veel geregel en telefonische 
contacten, maar ook leuk gewerkt in mijn atelier.  
In januari zal ik proberen zoveel mogelijk portretjes uit te delen en 
contacten te leggen om deze mensen van mij uit, te belonen met een 
schilderijtje.  
 
Hopelijk kunnen we in 2021 in meer vrijheid met elkaar omgaan, 
kunnen alle uitgestelde activiteiten toch weer doorgaan.  
We hebben een heleboel te doen, leuk! 
 
Clemens Stolwijk 
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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. 

Onze webmaster Wim van Loon en Olga 

Ruim twee jaar geleden ging Wim van Loon met pensioen. Daarna 
volgde al gauw het lidmaatschap KBO Zeelst en nam hij de taak van 
webmaster op zich. Een nadere voorstelling van een bescheiden, 
maar veelzijdige Zeelstenaar.  

Werkzame periode 
Na zijn mbo-opleiding elektronische 
installaties, is Wim ruim 40 jaar 
werkzaam in het congrescentrum-
Koningshof. ‘Eerst als installateur’, zo 
vertelt hij, ‘later als 
onderhoudsmonteur. In die eerste 
jaren - tijdens de verbouwing van 
klooster naar congrescentrum, liepen 
er nog nonnen rond’.  
Daarna leerde oud-collega en KBO lid 
Toon van de Moesdijk hem het vak 
van receptionist, werd Wim 

vervolgens afdelingshoofd van de receptie en nam hij de laatste 25 jaar 
het beheer op zich van de computersystemen van NH Koningshof. Met 
dat laatste nam hij een lange aanloop naar zijn huidige 
vrijwilligersfunctie bij de KBO: webmaster. Die ‘hobby’ zit hem dus als 
gegoten. 

Even terug in de historie. De familie. Van vaders kant kwam de familie 
van Loon (Grard en Miena) in 1915 vanuit Wintelre naar Zeelst. Ze 
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gingen er boeren op Heistraat 101. Het gezin van Grard en Miena had 
vijf kinderen, waaronder zoon Willem, de vader van ‘onze’ Wim. 
Willem ging na zijn trouwen wonen op Muggenhol 23. En daar werd 
onze Wim geboren. Dat is de ene kant, vaders kant.  
 

Genen  
Dat Wim de huidige Deken Schrijver is van ons Onze Lieve Vrouwe 
Gilde, is alom bekend. Maar dat die functie bij hem in de genen zit, 
misschien minder. Wim’s moeder Anna was ‘n van Kuijk, die van huis 
uit op Muggenhol 36 woonde. En o toeval …of niet, haar vader Piet was 
destijds eveneens Deken Schrijver van het OLVG!  
Niet zo maar eentje. Een mooi verhaal in dat verband, is dat van de 
sigarendoos. Piet verenigde zijn functie van gilde secretaris met die van 
straffe sigarenroker. Altijd had ie zo z’n sigarendoos bij zich waarop hij 
alles noteerde. Op de bovenkant, van onderen, opzij, etc. Piet en zijn 
sigarendoos waren quasi onafscheidelijk. Toen dochter Jaan die doos 
een keer ‘zonder errig’ opruimde (er stond toch maar wat 
opgekriebeld, zo dacht ze), was Leiden in last. Achteraf is het natuurlijk 
een hilarisch voorval.  
Het vermelden waard is zeker ook dat 
diezelfde Piet – Wim’s opa dus – mede-
oprichter was van ‘de bejaardenbond’ 
ofwel de huidige KBO.      
 
Het gilde van Onze Lieve Vrouwe tot 
Zeelst en Meerveldhoven, zoals het 
officieel heet, is de oudste en meest 
traditierijke vereniging van Zeelst. 
Opgericht in 1269 worden zo’n 750 jaar 
na dato nog altijd veel tradities en 
gebruiken in stand gehouden. Ook Wim 
is daaraan gehecht en noemt o.a. de 
Gildedagen, de Patroonsdag en de 
geliefde Teeravond (un bumke katte en 
veul bakkese).  
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En de vaste ceremonies bij het ‘ten Grave dragen’ van een overledene. 
Of het niet ontvangen van consumptiebonnen als je niet aanwezig bent 
bij de Gilde-mis met Zilst kermis enz… 

Wat is er nou mooi aan het gilde en jouw functie van Deken-schrijver 
daarin?  
Wim: ‘Het mooiste is natuurlijk het contact met jong en oud. Gezellig 
samenzijn en tradities waar mogelijk in stand houden. Mijn taak is de 
communicatie tussen het bestuur (Overheid) en de leden, meepraten 
en beslissen binnen de overheid en van alles organiseren’.  

Wat waren de hoogtepunten bij het 750-jarige jubileum in 2019? 
Wim: ‘In Zilst centrum verzamelden zich tijdens Zilst Mert alle koningen 
uit de omtrek op het kiosk. Indrukwekkend. Verder was er de Kleine 
Gildedag met de vijf Veldhovense gilden. Ook het kruisboog schieten 
om het Gemeenteschild was een hoogtepunt. Terwijl de receptie met 
feestavond, in de grote tent op het gildeterrein, de vanzelfsprekende 
apotheose was. Dat we onze festiviteiten tenslotte fraai hebben 
kunnen vereeuwigen in een schitterend fotoboek is natuurlijk ook heel 
mooi’.      

Jeugd 
Zijn kindertijd in het Muggenhol vat Wim in drie woorden samen: ‘een 
prachtige jeugd’. Verder: ‘Een straat vol grote gezinnen, waar altijd wel 
iets te beleven was. Slootkanten afstoken was een geliefde bezigheid 
bij de jeugd. Veel boerenbedrijven kwamen handjes tekort en voor een 
middag helpen werd je beloond met een pak beschuit. Onze buren 
waren toen Peer en Cis de Zuute (Rooijakkers). Schaatsen deden we 
veel op het ondergelopen stuk grond van de Kruijs tussen het 
Muggenhol en de Djept in. De voetbalclub ‘Klein Maar Dapper’ mag 
ook niet vergeten worden. De duels van dit ‘kleintje’ tegen grootheden 
als de Sint Willibrordusstraat en de Hoogstraat, waarvan er later veel 
in UNA 1 terecht kwamen, waren dikwijls complete veldslagen’.     
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Hoe bevalt nu de vrije tijd?  
Wim: ‘Het belangrijkste is het vrije 
gevoel. Niets moet meer en ik heb 
alle tijd voor hobby’s, de kinderen en 
kleinkinderen’. Wim en Olga hebben 
twee dochters, Laura en Astrid. De 
twee prachtzoontjes van Astrid - Jim 
van tweeënhalf jaar en Max van vijf 
maanden - zijn elke dinsdag te gast 
bij oma Olga en opa Wim.  
 
Nog iets over je functie van webmaster? Wim: ‘Het is een leuke hobby 
en ik kan het doen op elk moment van de dag zonder de deur uit te 
hoeven. Je staat erg dicht bij de vereniging omdat je het nieuws vaak 
uit de eerste hand hebt. Voor de volledigheid: ik zit ook in de commissie 
communicatie en ben aangesloten bij de wandelgroep’.   
 
Wim heeft nog een andere bijzondere hobby: beeldhouwen. 
Interessant, maar als we daarover beginnen dan kunnen we de tekst 
van dit interview binnen deze versie van de Rustverstoorder niet meer 
kwijt. Dus dat bewaren we wel voor een andere keer, want de koffie 
was goed Olga… 

Familiedag 2019 
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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! 

In de nieuwe serie Landschappen, hier een foto van een golfbaan bij 
Amersfoort tijdens een winterwandeling. 
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VRAAG EN AANBOD 

 
In deze rubriek kunnen KBO leden korte berichtjes 
plaatsen om in contact te komen met mensen om 
samen iets te gaan ondernemen en/of zaken met elkaar 
te ruilen of aan elkaar weg te geven.  
 

1. Een KBO-dame zoekt iemand om 
een of twee keer per week met 
haar te rummikuppen. 

 

2. Gebruikte Kerst- en 
nieuwjaarskaarten om te 
knutselen, zijn op te halen bij 
Mieke van Lisdonk-Jacobs. 
 

3. Wie kan iets vertellen over de 
evacuees uit Ooij (bij Nijmegen) 
die in de laatste maanden van de 
2e wereldoorlog in Zeelst 
verbleven. Zijn er nog foto’s of 
brieven uit deze tijd bewaard? Wij 
zijn benaderd door mensen die 
hierover een boek schrijven. Wilt 
u helpen, neem dan contact op 
met Leo Loijen (06 81 19 58 02).  

 

4. Vindt u het gezellig om samen 
activiteiten te ondernemen, 
zoals muziek te luisteren, TV te 
kijken of een wandeling te 
maken? Natuurlijk met in 
achtneming van de 
coronaregels.  
Laat u horen via deze rubriek! 

 

5. Heeft u een abonnement op een 
tijdschrift en wilt u dat blad na 
lezen graag doorgeven aan een 
ander? Of zou u graag uw 
tijdschriften ruilen met een ander 
blad. Laat het ons weten. 

 

6. Heeft u nog boeken, puzzels of 
spelletjes op zolder liggen, waar 
niets meer mee gebeurd?  
Bied ze aan! 

 

7. Wol, borduurgaren of andere 
knutselspullen over? Een ander 
kan er erg blij mee zijn. Dus biedt 
het aan in deze nieuwe rubriek! 

Voor reacties of 
het plaatsen van een oproep, 

neem contact op met: 
Corry Coolegem: 040 – 253 15 53 
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WIST U DAT….? 

• Onze oproep om via een enquête uw mening en suggesties t.a.v. de
Rustverstoorder en de website door te geven, slechts een beperkt
aantal reacties heeft opgeleverd. Het algemene beeld uit deze
reacties is, dat we op de goede weg zitten en dat de inhoud
gewaardeerd wordt. Uiteraard blijven we open staan voor uw
commentaar en ideeën. We doen het samen. Dank u.

• Wij graag op de hoogte blijven van het lief en leed van onze KBO-
leden, om daar waar nodig extra aandacht aan te schenken. Door de
beperkte sociale contacten is dat niet altijd makkelijk. Daarom
hebben we uw hulp nodig. Kent u iemand die bijvoorbeeld een
jubileum viert, ziek is of gewoon onze aandacht nodig heeft, laat het
ons weten!

• We KBO-leden zoeken die hun hobby met ons willen delen en in de
volgende editie van de Rustverstoorder een verslagje willen
schrijven? Wij helpen graag, indien nodig. Meldt u aan bij Corry
Coolegem!

• De dementiecafé’s, vanwege de beperkingen die de coronacrisis
met zich meebrengt, nu niet door kunnen gaan. Wat SWOVE wel
aanbiedt zijn een aantal korte informatieve video’s over dementie
gerelateerde onderwerpen. Deze video’s vindt u op het YouTube
kanaal van SWOVE. Bij vragen terecht bij het Informatiepunt
Dementie: 040-254 00 66, via email: info@swove.nl en op de
website: www.swove.nl

• Er dagelijks nieuwsberichten verschijnen op de website:
www.Veldhoven.nieuws.nl? U kunt ook zelf berichten voor het
platform aanleveren. Kijk daarvoor op de contactpagina van de
website. Heeft u een nieuwtje voor de site, of kent u een gouden of
diamanten paar dat op de site geportretteerd wil worden, dan komt
een verslaggever graag even langs.  Door Veldhoven.nieuws te
volgen op facebook, blijft u vanzelf op de hoogte van nieuwe
berichten op de website.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyZPet4VlGmw8z4plhcy37_o09ed0gPOQ
mailto:info@swove.nl
http://www.swove.nl/
http://www.veldhoven.nieuws.nl/
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De Kurkeik 

December is weer voorbij. 

De maand waar menige wijn en champagne 
flessen werden ontkurkt. Tijdens het ontkurken 
van een fles wijn, dacht ik aan een wandeling in 
Portugal. Daar waar nog vele kurkbomen staan, 
de zogenaamde kurkeik. 

Na het ontkurken van de boom is de 
stam roze/rood. Pas na negen jaar is 
de schors weer voldoende dik, voor 
een nieuwe oogst. Maar pas na 25 
jaar levert de boom de kwaliteit voor 
het vervaardigen van de kurk voor 
wijnflessen en genoeg kurk om 
vierduizend wijnflessen te kunnen 
afsluiten.  

Meer en meer zie je kurk als materiaal 
voor isolatie interieur, kleding, en 
tassen. De kurkeik is een beschermde 
boom in Portugal.  

Een wijn liefhebber 
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LEDEN NIEUWS 

In memoriam 
Helaas moesten we van onderstaande KBO-leden 
afscheid nemen: 

- Lies van de Moosdijk-Dirkx
- Peter Lucassen

Verjaardagen februari 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 

FEBRUARI 2020 
  1 febr. Jo Borgers-Kapiteins 
  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 Rooy 
  4 febr. Corry Coolegem-van Herwaarde 
  4 febr. Irene Smulders 
  6 febr. Lies Kok van Gerwen 
  7 febr. Tonny Baetsen-de Haas 
  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. N. van der Zande-Senders 
15 febr. Elly van den Boomen 
16 febr. Gerard van Lith 
16 febr. Henk van Laarhoven 
17 febr. Marianne van Spreuwel 
17 febr. Anja van der Looij-Megens 
17 febr. Petra Tops 
18 febr. Anny Castelijns-Castelijns 
19 febr. Stans Bijnen-Drees 
20 febr. Piet Hoskens 
21 febr. Geert Rombouts 
23 febr. Alie van Rooij-van Leeuwen 
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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Jubilea 
Janny en Wim Hermans – vd Bosch waren op 10 januari 
60 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd! 
 
Mevrouw N. van der Zande-Senders viert op 15 
februari haar 90ste verjaardag. Mien Verbaandert-
Boogers wordt op 3 maart 90 jaar. Beiden van 
harte proficiat! 
 

Verjaardagen maart 
Namens ons allen, allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

MAART 2020  

  2 maart Jeanny Hermans-v.d. Bosch  
  3 maart Coby Eikelboom-Velden  
  3 maart Mien Verbaandert-Boogers  
  3 maart Jo de Greef-Waterschoot  
  3 maart Paul Houwen  
  4 maart Jo van Hooff-vd Wildenberg  
  4 maart Riet Peters-Ooms  
  5 maart Henk Looijmans  
  7 maart Nelly Snelders-Kouwenberg  
  8 maart Jo Steijntjes  
  9 maart Ton van de Voort  
  9 maart Lies van Asperdt  
10 maart Jan Bijnen  
10 maart Mieke van Kessel-Sanders 
11 maart Fien van den Dungen-Kox  
12 maart José Edelbroek  
12 maart Lidy van Dijk 
14 maart Miel Hoogers  
14 maart Frans Booms  
 

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 Toos Bartels-van Vlokhoven  
19 maart Alie Rekkers-Vloemans  
19 maart Gerrie van Dijck-vd Brand 
21 maart Mevr. Boogers-Kox  
21 maart Rietje Stremmelaar  
22 maart Wil Op ’t Ende  
23 maart Annie van Rooij-van de Rijt  
25 maart Jan Bressers 
26 maart Riet Louwers 
27 maart Lucy Louwers-Frijters  
30 maart Netta Timmermans-van Els 
30 maart Francien Cornelis 
31 maart Tonny Schouteten- Packbeers 
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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 
 
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 9 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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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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