




1 

Voorwoord van het bestuur. 

In verband met het zestig jaar bestaan van 
onze vereniging staan er diverse activiteiten 
op het programma. Het jubileumcomité heeft 
in overleg met het bestuur een interessant 
programma opgesteld om het jubileum 
feestelijk te vieren. 

In de loop van dit jaar zal ook via andere mediakanalen aandacht 
besteed worden aan het jubileum en de bijbehorende activiteiten. 
Ook zijn er door het bestuur diverse acties ondernomen om een 
aantal activiteiten nieuw leven in te blazen. Jullie medewerking 
voor het organiseren van deze activiteiten stellen we erg op prijs, 
maar extra hulp is natuurlijk altijd welkom! 
Na een gestage groei van het aantal leden, is in 2012 de groei 
licht afgenomen.  
De nieuwe leden die zijn toegetreden compenseren daarmee de 
afname van het ledental die door overlijden en/of verhuizing onze 
afdeling hebben verlaten. 
We zien uiteraard graag dat de vereniging weer gaat groeien, 
vandaar dat we gestart zijn met een speciale wervingsactie.  
De doelstelling om dit jubileumjaar vijftig nieuwe leden te werven 
zien we als een uitdaging en hiervoor hebben we jullie 
medewerking nodig. 

Tot slot willen we alle leden hartelijk danken voor de inzet in de 
afgelopen jaren. We hebben jullie hard nodig. Een oud gezegde 
is: “Het leven is als een pijpkaneel, ieder zuigt eraan en krijgt zijn 
deel.” De gedachte hierachter is natuurlijk dat je er zelf iets aan 
moet doen om van het leven een succes te maken.  

Dit is mijns inziens ook van toepassing op KBO-Afdeling Zeelst. 

Tot ziens bij onze activiteiten. 
Namens het bestuur  
Jan Egelmeers, voorzitter. 
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  KBO Zeelst, 60 jaren jong! 

Toen mijn nichtje van elf jaar vorige week kwam 
logeren, vroeg ik aan haar of ze me jong, oud of 
heel oud vond. 
Het antwoord liet zich raden: “hééééél oud!”  
was haar duidelijke maar ook confronterende 
antwoord.  

Terwijl ik mezelf met mijn 44 jaar nog best jong vind.  
Zo zie je maar, leeftijd is relatief en wat voor de één jong is,  
is voor de ander heel oud. 
Ik moest hier even aan denken toen ik gevraagd was om een  
voorwoord te schrijven voor het 60-jarig jubileum van de 
KBO-afdeling Zeelst. Stonden de letters K(atholiek, B(ond) en 
O(uderen) nog in de eerste decennia zeker qua betekenis 
centraal, nu in 2013 is dat wel anders.  
De “KBO” is een begrip en is een vereniging met actieve en  
passieve leden, met jongeren (50+’ers) tot ouderen.  
Maar het zijn vooral de leden die elkaar gevonden hebben in een 
groot pakket van geweldige activiteiten waardoor samenhang,  
ondersteuning en gezelligheid gerealiseerd worden.  
Dat de vele leden samen zo’n breedte aan activiteiten willen  
organiseren voor elkaar is geweldig en iets om met zijn allen  
heel trots op te zijn. Trots en succes, wat ook blijkt uit het  
groeiende ledenaantal van de KBO-afdeling Zeelst: op weg  
naar 500 leden. 500 Leden die zo jong zijn zoals  
ze zich voelen; vandaar: KBO Zeelst 60 jaar jong! Gefeliciteerd! 

Jack Mikkers 
Burgemeester. 
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Beste feestvierders, 

60 jaar lang was er ’n speciale “plek” voor  
de ouderen. De activiteiten die de Bond 
voor jullie ontplooiden, waren talrijk. Zij 
creëerde volop de kans om elkaar als 
leeftijdgenoten te ontmoeten, om samen te 
genieten van de vrije tijd en de nodige uitstapjes. Maar je kon ook 
bij haar terecht voor advies en ondersteuning.  
Door samen op te trekken werden jullie je ook bewust van de 
belangrijke plaats die jullie innemen in onze samenleving.  
Op je 65ste ga je de pensioengerechtigde leeftijd in. In onze tijd 
worden veel mensen ouder dan vroeger. Je 65ste jaar betekende 
het begin van de 3e levensfase met al haar nieuwe uitdagingen. 
Er is nog veel vitaliteit, zoals vrijwilligerswerk, klussen, oppas, 
reizen enz. en niet te vergeten de vriendschap die je daarbij mag 
beleven. En --ja hoor!,-- met de vorderende leeftijd groeit ook de 
levenservaring en wijsheid. Juist dan komt de warme kant van de 
mens naar boven. Je hoeft je niet meer zo nodig te bewijzen door 
allerlei prestaties. Je mag er gewoon zijn zoals je bent.  
En je komt steeds dichter bij de horizon van je leven.  
Een periode waarin je je leven mag voltooien. Ik hoop dat jullie 
(wij) vooral blij kunnen zijn met de positieve levenservaringen die 
je op deed. We hebben heel wat te vieren, zelf persoonlijk en als 
Bond. Er is volop aanleiding om dankbaar te zijn. Voor menigeen 
onder ons ook dankbaarheid naar God, die in Jezus Christus 
onze toeverlaat wil zijn en bron van leven.  
Ik wens ons allemaal nog heel veel jaren en hoop dat de Bond 
ons allemaal zal overleven. 

Pastor Wim Jenniskens. 
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Uitnodiging Plechtige Eucharistieviering 

KBO-Zeelst  1953 - 2013 

  Beste leden van KBO-Zeelst,  

Wij nodigen u uit op 
zaterdag 31 augustus om 11.00 uur 

voor de plechtige en feestelijke Eucharistieviering 
in de H. Willibrorduskerk te Zeelst. 

Voorganger in deze viering is Pastor Wim Jenniskens. 

Het Selster dameskoor, het Gemengd koor  
H. Willibrordus, het Onze Lieve Vrouwe Gilde en
Harmonie L’Union Fraternelle verlenen
hun medewerking.

Namens het bestuur KBO-Zeelst, 

Het feestcomité. 
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Uitnodiging aan alle leden KBO-Zeelst 

KBO Afdeling Zeelst viert op zaterdag 17 augustus 
2013 het feit dat ze 60 jaar geleden werd opgericht. 

We willen dit heuglijke feit graag met u vieren. 
Wij nodigen u daarom uit op onze receptie, 
op 17 augustus a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in 
Het Patronaat, Blaarthemseweg 18  
te Veldhoven/Zeelst. 

Namens het bestuur van de KBO Afdeling Zeelst, 

Jan Egelmeers 
Voorzitter KBO-Zeelst. 
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Uitnodiging 
feestmiddag 

KBO-Zeelst 

Op 31 augustus is er, na afloop van de  
Plechtige Eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk 
ter gelegenheid van ons 60 jarige bestaan, 
voor KBO-Zeelst leden een gezellige feestmiddag 
in Zaal SINT JORIS aan de Heuvel nr. 7. 

Voor een goede organisatie is het van belang te weten 
hoeveel leden er deelnemen aan deze feestmiddag.  

Wij vragen U het losse inlegvel in deze feestgids, 
vóór 1 juni a.s. in te vullen en samen met het  
genoemd bedrag in te leveren bij één van de 
bestuursleden. 

Einde van de feestmiddag zal rond de klok van 
18.00 uur zijn.  

Namens het bestuur KBO-Zeelst, 
Het feestcomité. 



7 

 

De eerste tien jaren van de KBO-Zeelst 
 

De eerste “Katholieke bonden van Ouderen van Dagen” werd in 
het bisdom Breda opgericht in 1949. In 1951 volgde het bisdom 
Den Bosch en in 1952 de overige bisdommen. 
 
1953  

 
In 1953 werd de KBO Afdeling Zeelst opgericht met als eerste 
voorzitter Jan Roosen. De vereniging begon met 17 leden. 

bestuur bejaardenbond: v.l.n.r. Willem Louwers, Frans Wijnands, 
kapelaan Jacobs, Jac van Oorschot, Jan Roosen en Hendrik Tops 
(secretaris) 
 

1955 
 
De 2e Algemene Vergadering (over 1954) was op 2 maart 1955. 
De jaarlijkse inkomsten bedroegen toen fl. 248,98 en de uitgaven 
fl. 197,19. Het leden aantal stond op 41. 
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Op het einde van de vergadering ging de voorzitter rond met een 
doos sigaren. Deze werden door de leden met voldoening 
aanvaard.  

1956/1957 

Op de algemene vergadering van 2 maart 1957 werd het 
Vaandel (onder bescherming van de H. Willibrordus) plechtig 
ingewijd. 

Op de vergadering van 20 november 1957, waarop het St. 
Nicolaasfeest wordt gevierd komt er een voorstel van het Bestuur 
om de contributie te verhogen tot 30 cent per persoon en tot 40 
cent per echtpaar. 

“Waar zijn de vrouwen gebleven?  
Misschien op pad met de boerinnenbond?” 
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1958 

Per 1 januari 1958 waren er 87 leden. 
In dit jaar werd het eerste lustrum gevierd met om half negen een 
H. Mis met daarna een koffietafel.
Tijdens de koffietafel werd een toespraak gehouden door Pastoor
van Welie, die zijn voldoening uitsprak over de bloei van de
vereniging.
Na de middag gingen de leden met bussen een rondrit maken
door de nieuwe wijken van Veldhoven. Bijna alle leden waren
aanwezig en er was ook nog een uitstapje naar “St. Agata”
waar door de kruisheren een lekker bakje koffie of thee werd
aangeboden.
In 1958 werd van de gemeente 204 gulden subsidie ontvangen.

1961 

In dit jaar bereikte het leden tal: 193. 
De jaarvergadering 1961 begon met een rondrit met drie 
autobussen door Groot Eindhoven om te laten zien wat er zo al 
veranderd was.  
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Weer terug gekeerd van deze rondrit begon de vergadering. 
In dit jaar waren Bedevaarten naar Meerveldhoven en Handel. 
In dit jaar was er geen geld voor de autobussen voor een 
zomerreis, daarom werd de bedevaart naar Handel afgesloten 
met een koffietafel. 

1962 

In 1962 gingen de bedevaarten naar Meerveldhoven en de 
Weebosch. De zomerreis ging langs Thorn, Roermond, Venlo en 
Steil. Ook was er dit jaar nog een reis naar de Drunense Duinen 
met daarna een bezoek aan de Beatrixkazerne en later naar het 
Kamp Zeelst. 

1963 

Op 31 augustus 1963 werd het 2e lustrum “met groote luister” 
gevierd.  
Het begon om 9.00 uur met een H. Mis in de Parochiekerk. 
Om 10 uur een koffietafel in de zaal van Keulen. 
De voormiddag werd ook bijgewoond door de heer De Zwart, 
voorzitter van de diocesane bond uit Nijmegen. 
Om 14.00 uur werden alle leden met bussen opgehaald om een 
rondrit te maken door de Kempen.  
Om 17.30 uur stond de tafel weer gedekt bij van Keulen. 
Na het eten waren er optredens van “L’Unions Glorie” en van 
“twee raren snaken uit de Peel” die hun grollen en grappen ten 
beste gaven. 

Kees van der Aa. 

(de andere jaartallen worden beschreven  in een van de 
volgende Rustverstoorders) 
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Zijn er mensen die zich dit nog herinneren? 
 
Het gaat over de tijd dat Frans Wijnands voorzitter was van de 
Zeelster bejaardenvereniging die toen om en nabij de 200 leden 
telde. Toen hij 85 jaar oud was vierde hij zijn diamanten 
huwelijksfeest. Dit was voor hem geen reden om het rustig aan te 
gaan doen. Het zat nu eenmaal in hem om te blijven werken. 
In zijn jeugd in de Peel leerde hij dat het leven hard kan zijn. 
Bejaardenvoorzitter Wijnands heeft nog de ruige en harde Peel 
van Anton Koolen gekend. Hij heeft de armoede overal gezien. 
Hij weet uit ervaring te vertellen over die magere jaren. 
Citaat: “Het was bij de meesten droog brood. Alleen op de 
hoogtijdagen werd er brood met boter ertussen gegeten. Geen 
luxe dus. Het kwam voor dat de kinderen van een groot gezin na 
school een hardloopwedstrijd naar huis hielden omdat er niet 
voor allemaal een snee brood op tafel klaar lag.”  
Later trok hij weg uit de Peel om zich elders een lonender 
bestaan op te bouwen. 
In Zuid-Limburg legde hij de grondslag voor zijn latere, grote 
kennis op tuinbouwgebied. Niettemin trok Brabant! 
Hij werd er consulent van de Provinciale Tuinbouwbond. 
Hij vestigde zich in Zeelst, maar de kwekerij van de Noord-
Brabantse Bond lag in Veghel. Hij fietste dagelijks op en neer  
vijf jaar lang….. 
Toen verplaatste hij de kwekerij naar Veldhoven. Hij bleef er op 
dat stuk grond onder eigen beheer werken tot zijn leeftijd hem 
dwong het wat kalmer aan te doen. 
Zijn jeugdervaringen zijn waarschijnlijk de aanleiding dat hij zich 
ging inzetten voor verbeteringen waar die nodig waren. 
Niet meer op tuinbouwgebied maar de grote groep 
leeftijdgenoten in Zeelst trokken zijn aandacht. 
De verbeteringen waarvoor hij bleef pleiten waren de knelpunten: 
huisvesting, uitkeringen en sociale voorzieningen. De leden 
waren er gerust op dat hun voorzitter voor hun belangen bleef 
opkomen. 
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Het echtpaar Wijnands. 

Bron Rustverstoorder 1966 via Jos van Delft. 
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In gesprek met……. 

Riet (86) en Toon(84) 
Sanders 
Beiden zijn lid geworden toen 
Toon gepensioneerd werd en 
dacht dat hij wel wat meer 
vrije tijd zou hebben! Maar 
dat liep anders. We kennen 
Toon en Riet…ze blijven 
actief. 
Dat sociale gevoel hebben ze niet van een vreemde. Hun beider 
ouders zaten al in het bestuur van de “bejaardenbond.”  
Aanvankelijk zochten ze alleen contact met leeftijdgenoten en 
wat ontspanning. Al gauw kwam het organisatietalent van Toon 
naar voren, vooral bij zijn betrokkenheid in en rondom het 
kerkgebouw.  
Wie kent hem niet als “Toon de tuinman”?  
Het geloof heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van 
Toon en Riet. Ze waarderen het erg dat belangrijke feesten met 
een Eucharistieviering beginnen. Denk aan de kerstviering en 
aan dit jubileumjaar!  
De K van KBO moet sterk vertegenwoordigd blijven. Het is een 
uiting van saamhorigheid. Ze vinden het ook een mooie 
gewoonte om aandacht aan de zieken te schenken.  
Toon en Riet genieten van de reisjes en van het koersballen en 
van theaterbezoek. 
Ze betreuren het wel een beetje dat de organisatie per kring 
gebeurt…zou er nog meer samenwerking in de toekomst 
mogelijk zijn? Dan zouden we meer variatie in de activiteiten 
kunnen brengen. 
Conclusie van Toon en Riet: De KBO moet mensen bij elkaar 
brengen…amicaal zijn…de mensen moeten zich thuis voelen…!! 
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In gesprek met……. 

Bertha (82) en 
Wim Waterschoot (86) 

Weet je hoe Bertha en Wim 
lid werden van de KBO? 
Toen ze allebei 65 waren 
geworden, belde meester van 
Eijndhoven bij hen aan. Hij 
vroeg hen of ze geen zin 
hadden om lid te worden van de KBO. Dat wilden ze wel. Tegen 
de hoofdonderwijzer zeg je tenslotte geen nee….. 
De contributie (fl. 25,- per jaar) werd bij ieder lid aan huis 
opgehaald. Zelfs bij mensen die per maand betaalden. 
Wat verwachtten zij van de KBO? Excursies en fietstochten 
maken trok hen wel aan. Aanvankelijk ging Bertha alleen mee 
fietsen. Wim had andere hobby ‘s. Ze genoot volop van deze tot 
in de puntjes voorbereide tochten. ”Jan wit toch overal de weg”, 
zegt Bertha vol lof. Helaas kan ze de laatste jaren niet meer mee. 
Wat deed Wim intussen? Hij reed met de huifkar rond met 
groepen mensen. Hij vond het wel spannend toen hij zomaar een 
hele groep nonnen mocht rondrijden! 
Wat betekent de K in KBO voor hen? De Kerk, dus ook het 
geloof, neemt in hun leven een belangrijke plaats in. Ze 
benadrukt dat de KBO niet alleen voor katholieken is. Haar 
oecumenische gedachte is dat andersdenkenden ook lid moeten 
kunnen worden. Iedereen moet welkom zijn. 
Bertha kijkt iedere maandag uit naar het kaarten in huize Sele. 
Het is wel jammer dat kaarten en koersballen op dezelfde tijd 
plaats vinden. Koersballen was ook nog wel iets voor haar! 
Het is de moeite waard om nog meer andere activiteiten te 
bedenken die ook 65+ interessant vinden. Ze komen tenslotte 
niet meer aan de deur vragen of je lid wilt worden van de KBO, 
net als meester van Eijndhoven dat vroeger deed. 
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In gesprek met……. 

Mia Wispelweij-van Rijckevorsel (92) 
Op zoek naar iemand die van het begin 
af aan bij de KBO betrokken zou kunnen 
zijn geweest, kwamen we uit bij de  
92-jarige Mia Wispelweij.
Ze woont op de Reijenburg en is voor
haar leeftijd nog best mobiel:
45-km autootje, scootmobiel en niet te
vergeten haar rollator. Zo kan ze zich
nog goed zelfstandig redden. Ofschoon
ze al lang lid is van de KBO neemt ze zelden deel aan
activiteiten en/of bijeenkomsten. Evenals haar ouders spreekt het
verenigingsleven haar wat minder aan.

Tot haar 65ste was ze lerares geschiedenis op het Anton van 
Duinkerkencollege. In de jaren’70 woonde ze op de Blaarthemse 
weg. Daarna enkele jaren op de Biezenkuilen en nu al jaren op 
de Reijenburg. Vier jaar geleden is haar man Theo overleden.  
Maar denk maar niet dat Mia zich nu verveelt. De prachtigste 
borduurwerken hangen er aan de muur. 

Op onze vraag: ”Speelt de K van KBO nog een rol in uw leven?” 
“Ja” antwoordt ze volmondig “dat zit er bij mij nog steeds in”. 
Ze zegt dat de KBO wel voor ouderen is maar in de huidige vorm 
niet voor jongeren. Jongeren hebben tegenwoordig heel andere 
dingen aan het hoofd. Ze zien niks aantrekkelijks meer in 
verenigingsverband. Voor hen is het leven meer een 
sologebeuren. 

Tot slot trekken wij de conclusie dat Mia alleen een 
ondersteunend lid wil zijn. Zij geniet van de dingen om haar heen 
en de bezoekjes van haar kinderen en kleinkinderen. Ze maakte 
op ons een zeer tevreden indruk. 
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Dit zijn momenteel de oudste leden………. 

Mevr. C. Oosterbosch-Wijnands,   1917 
Mevr. J.van Kruysdijk-Sanders,   1918 
Mevr. G.Hoornweg-Boender, 1919 
Dhr. A.J. van Straten,  1919 
Mevr. P.E.van den Bliek- Waterschoot, 1919 
Mevr. J.J.Cleuren-van den Boom,  1919 
Mevr. I.L.Verberne-van Vlokhoven,  1919 
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