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Zevende druk, april 2014.
Op de omslag een straatbeeld uit 1956, Corry van Lieshout als meisje van 16 jaar.
Er zijn nog geen stoepen, wel acacia’s.
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De Hoogstraat in de 50-er en 60-er jaren
Zomaar een straat in Zeelst?
Nou ja, laat ik beginnen met te zeggen dat het voor mij niet zomaar een straat was.
Het is de straat waar ik ben opgegroeid. Ik heb er mijn hele jeugd doorgebracht.
Met andere kinderen uit de straat, en dat waren er veel, zo net na de oorlog.
We gingen naar dezelfde Lagere School en in onze vrije tijd speelden we buiten,
meestal gewoon op straat. Dat kon toen nog; er waren bijna geen auto’s.
We vonden het heel gewoon, we wisten niet beter. In het begin was de straat nog een
zandpad. Begin jaren 50 werd de Hoogstraat wel verhard met klinkers, er werden
houten lantaarnpalen geplaatst en bomen (acacia’s) geplant.
Het was op een gegeven moment een mooie laan.
Het was kort na de oorlog en de wederopbouw was in volle gang. Gelukkig hadden
de meeste mensen wel werk, bij Philips of in de weverijen of bij de sigarenfabrieken.
Maar breed had men het niet. Wel veel kinderen. Zo was dat in een katholiek dorp,
waar de pastoor, de dokter, de schoolmeesters en nonnen hoog in aanzien stonden.
De meeste mensen gingen ‘s zondags naar de kerk. Er werd gebeden voor het eten en
ook op school, het Onze Vader en Wees Gegroet. Er was een katholieke
jongensschool en een meisjesschool. De kleuterschool bij de nonnen was naast de
kerk.
“We hebben een fijne jeugd gehad”, zei Jozef Oosterbosch een keer op de Hoogstraat
reünie bij Sint Joris in januari 2003. Dat vond ik een mooie en onverwachte uitspraak.
Dat hoor je tegenwoordig niet iedereen zeggen, dacht ik.
Jozef, we noemden hem vroeger Jufke, stelde voor dat we met de jeugd van vroeger,
eens vaker bij elkaar moesten komen. In juni van dat jaar hebben we dan ook
gebiljart bij “De Kleine Man” met een stel ouwere jongeren, het was reuzegezellig en
Franske Kuijpers voelde zich weer thuis.
Onze vriend Wim van Straten was er ook, helaas is hij inmiddels al overleden.
Vanaf december 2008 is die jeugd elk jaar bijeengekomen. Ad van de Heuvel opperde
elke 2e zaterdag van december als vaste prik en “Volgende keer ook de meisjes erbij!”,
werd er geroepen. En dat gebeurde. Er kwamen veel verhalen los en ook foto’s over
vroeger. We hadden geluk Wim Bazelmans als trouwe animator te hebben, want Wim
met zijn gitaar staat garant voor een gezellige, muzikale avond.
Tonnie Kremers ontpopte zich als ware quizmaster en de Hoogstraatquiz gaf veel
plezier. Net als de verkiezing van het Mooiste meisje van de straat (Ans Cuppens) en
het clublied van HVC, dat nog door de oud-voetballers uit volle borst werd
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meegezongen. Diel Bazelmans vond de beker van vroeger nog en Jan van Os bracht
zelfs nog HVC-fotootjes mee uit 1956.
Het idee om wat over vroeger op te schrijven, kreeg ik, toen ik over een trouwcadeau
voor mijn jeugdvriend Tonnie Kremers zat te piekeren. Ik dacht, wat is nou nog
mooier dan een jeugdherinnering beschreven in een boek en geïllustreerd met foto’s
van toen? Ik gaf hem het boekje over onze jeugd “Henkie en Tonnie”.
Dit boek “De Hoogstraat” gaat over de jeugd van die straat in de jaren 50 en 60.
Het schijnt zo te zijn dat de herinneringen aan de tijd van de jeugd steeds dierbaarder
worden, zeker nu we een dagje ouder worden.
Daarom ben ik doorgegaan om verhalen en foto’s te verzamelen van die tijd en hier
en daar op de koffie te gaan bij oud-bewoners van de Hoogstraat, om wat verhalen
over vroeger los te krijgen. Dat was reuzegezellig en vruchtbaar. Zo ontdekte ik bij
Adje van de Heuvel na meer dan 60 jaar dat friet met een gebakken ei heel erg lekker
is. En dat Giel goed mosselen kan koken.
Het is een feest van herkenning geworden. Het is geen hoogstaande literatuur, maar
de eigen bijdragen van de mensen zijn geweldig boeiend om te lezen.
Ook de foto’s doen die tijd weer herleven. Wat weten de mensen nog veel als je ze
oude foto’s of leerlingenlijsten van de Lagere School voorlegt.
Het grijze verleden wordt weer opgefrist en het is een uniek boek geworden.
Iedereen hartelijk dank voor de spontane en enthousiaste medewerking.
Ik wens de lezer veel plezier,
Henk van Lieshout
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Familie Keeris
Hoogstraat 35
Vader Janus Keeris en moeder Betsie
Kinderen: Toon, Rien, Ad, Wil, Lucy, Maria, Jan, Jack en Els
Carnaval vieren dat deden we allemaal
De familie Keeris is medio 1956 in de Hoogstraat komen wonen.
Janus en Betsie met 9 kinderen: 6 zonen en 3 dochters.
Op volgorde: Jan, Jack, Toon, Rien, Wil, Lucy, Maria, Ad, Els
Jan Nabben was onze buurman. Hij had een schildersbedrijf.

Familie Keeris 1966
In de Hoogstraat lag toen het voetbalveld van U.N.A.
In 1958 werd op de Lagere School een klas 7 geformeerd omdat verschillende
leerlingen of te jong of niet bekwaam waren voor het beroepsonderwijs.
Uit de Hoogstraat waren dat: Rien Keeris, Tinie Kremers, Jos van Delft, Leo Moonen,
Jan van Keulen, Jan van Os. De klas telde 23 jongens.
We hadden in die tijd nog geen T.V. en mochten bij Cuppens op woensdagmiddag
naar het kinderuurtje kijken, b.v. Dappere Dodo. Maar later moesten we
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5 cent betalen, want de groep werd steeds groter. De grotere jongens mochten bij
Raaijmakers T.V. kijken naar het voetballen, tot we zelf T.V. kregen.
We hadden een jeugdbandje "The Shaking Jewels" opgericht door Hans Eikemans,
daar zaten Cor van Delft, drummer en Rien Keeris, zang in.
Kameraden waren Jan van Os, Jan Oerlemans, Rien Keeris, Henk van Lieshout, Wil
Keeris, Diel Bazelmans. Lucy en Maria trokken in die tijd vaak op met: Lies Cuppens,
Nel Oosterbosch, Rienie van Boekel en Riekie van de Voort. Bij de familie Kox
konden we lekkere ijsjes kopen.
Een leuke anekdote uit de jaren 50 was, dat Rien Keeris bij Tinus Kremers thuis kwam
toen ze nog aan het eten waren. Ruud was nog een peuter en zat graag bij Rien op
schoot.
Ze zaten aan het hoofd
van de uitschuiftafel, Rien
zette Ruud op tafel, maar
door het gewicht ging de
tafel aan de andere kant
omhoog en alles wat aan
borden, bestek en eten op
tafel stond, schoof naar
beneden op de grond. In
paniek vluchtte Rien naar
huis, zich schamend voor
de ravage die hij had
aangericht.
1969 Broers Keeris bij bruiloft Rien en Betsie
Toon Keeris is nog Prins Carnaval geweest bij de carnavalsvereniging Narren in Zeelst
in 1970. Die zaten in de café van Toon en Jannie Wouters op de hoek van de
Blaarthemseweg en de Kruisstraat.
Want Carnaval vieren dat deden we allemaal, zelfs ons pap en mam die altijd
verkleed waren als Spaanse heer en Spaanse dame. Zij gingen met Christ en Fia Eliens,
Louis en Annie Eliens, Jan en Riek van Beers.
Een mooi stel was het.

Groeten Lucy en Rien Keeris
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Het “Zuivelpaleis” waar we de boodschappen deden
Het “Zuivelpaleis” waar nu de friettent vlakbij is, daar gingen we boodschappen doen.
En in ons schuurtje hadden we altijd een wedstrijdbespreking van de “Stormvogels”,
ons voetbalploegje met o.a. Wil Louwers, Adje v/d Heuvel, Jufke Oosterbosch en
Toon Keeris.
Ons pa had in het weekend de hof ingenomen, want de duiven moesten binnen
komen van de vlucht. Dan moest het rustig zijn op de plaats. Dan kwamen de andere
duivenmelkers even polshoogte nemen van de stand van zaken.
Ook kwam Jan van Beers elke week sigaren halen voor een zacht prijsje, want pa
bracht ze mee van de fabriek.

Jan van Boekel kwam elke dag melk brengen en de postbode kwam ’s morgens om
10:00 uur een kopje koffie drinken. Zo was ons moeder weer op de hoogte van wat
er allemaal reilde en zeilde.
Iedereen kwam achterom. De deur was nooit op slot en ze riepen; “Goei volk”!
Wil en Lucy Keeris
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Familie Oerlemans
Hoogstraat 41
Vader Frans Oerlemans en moeder Sien Bulle
Kinderen: Jan, Tom, Cor en Henriette
Ik was aanvoerder van HVC en dat heb ik geweten!
Onze familienaam is Oerlemans, mijn naam is Jan, ik ben de oudste van ons gezin.
Ik ben eens samen gaan zitten met mijn broer Cor en we hebben nog heel wat
herinneringen over vroeger opgehaald.
We kwamen in de Hoogstraat wonen in 1949 en woonden op nummer 41. Onze
buren waren de familie Kremers en weduwe Bartels. We hadden 4 kinderen: 3
jongens Jan (1944), Tom (1945), Cor (1946) en 1 meisje Henriette, wij noemen ze Jet.
Onze buurkinderen waren in de goede volgorde Hans, Tinie, Tonnie, Rudy en Frans
Kremers. Later in 1959 is daar de familie van de Voort komen wonen. Maar ik speelde
vroeger vooral met Jan van Os en Jan van Keulen.

Sien Oerlemans

Frans Oerlemans

Mijn vader heet Frans en mijn moeder Sien Bulle. Mijn vader werkte lange tijd als
stukadoor in de bouw en mijn moeder was huisvrouw. Ik zat in Zeelst op de Lagere
School vanaf 1950; bovenmeester Wilbers heb ik nog gekend.
Waar wij woonden hield vroeger voor ons huis de straat op. Tegenover ons was de
ingang van het UNA voetbalterrein. Ons huis stond aan één kant redelijk vrij, want er
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liep een zandpad langs naar de Molenstraat. Aan de andere kant van het pad woonde
vrouwke Bartels, daar is Jan van Boekel later komen wonen, de melkboer met zijn
perdje.
Ik herinner me van vroeger nog wel wat, bijvoorbeeld dat onze vader in de bouw
werkte en een rooie rakker was. Hij was voor de Partij van de Arbeid. En dan moest
je sterk in je schoenen staan in die tijd, waar de katholieken allemaal op de KVP
stemden. Mijn moeder Sien was wel streng katholiek en zo werden wij ook
opgevoed. We moesten naar de kerk en bidden voor het eten. Maar ons vader nam
het niet zo nauw daarmee. Van hem hoefden we de catechismus niet te leren. In de
meimaand moesten wij op onze knieën het rozenhoedje bidden van ons moeder en
ons vader lag dan in de stoel te snurken.

Tom, Cor en Jan
Onze Tom ging ook richting kerk, maar sloeg bij Bazelmans rechtsaf. Ons moeder
overhoorde hem dan wat er was gepreekt, maar op één of andere manier wist onze
Tom dat precies. In die tijd was het normaal dat de vrouwen een hoed of een sjaal op
hun hoofd hadden in de kerk.
Wij jongens mochten van ons moeder ook niet in de bouw gaan werken later, dat
was ruw volk en had een taalgebruik waar ze niet van hield. Dat was voor haar het
begin van niks. Dat is dan ook niet gebeurd, maar het mooie is, dat ons Jet met een
bouwvakker is getrouwd. Ons moeder had het liefst dat we ergens een vaste
aanstelling hadden en één baan tot ons pensioen.
11

Onze Pa werkte hard, als stukadoor was het zwaar werk. Hij heeft de 2 blokken
huizen nummers 72 tot 78 helemaal gestukadoord en ook nog verschillende mensen
opgeleid tot stukadoor. Hij wilde op het laatst eigenlijk wel een eigen zaak.
Zijn broer, onze ome Henk, kwam in 1954 op nummer 80 te wonen en die was ook
stukadoor.
Overigens ome Henk was ook trainer bij “Voorwaarts” en wij moesten ook allemaal
bij de gymnastiek. En de oudste broer van ons vader, Broer van de Kruisstraat, had
een zoon, de Witte, die was heel erg lenig en sterk aan de rekstok, het paard en de
ringen. Onze Cor heeft nog samen met Tonnie Kremers bij de atletiekvereniging VJAC
hard gelopen; sportieve jongens.
Onze Pa zat graag in zijn tuin te werken, want we hadden een flinke moestuin achter.
Omdat we een beetje apart woonden op een hoek, konden we ook een varken
hebben en dat werd thuis geslacht. Het vlees ging dan naar opa en oma in de
Korteweg, om in te maken.
Ik weet nog dat ik met ons vader zo’n biggetje ging halen in Wintelre samen op de
brommer. En dat beestje hield ik vast tussen ons in, maar het rukte op een gegeven
moment los en naaide er tussenuit.
Onze Cor was, toen hij klein was, een beetje een zorgenkind. Iedereen kent hem als
een klein dik menneke. Hij was vaak ziek en bleef soms wekenlang in het ziekenhuis
voor onderzoek. Men heeft toen nooit kunnen vinden wat hij mankeerde. Later bleek
het een stofwisselingsziekte te zijn, een soort glutenallergie, maar dat wist men toen
nog niet.

Cor

Frans
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Hij heeft daardoor wel veel schooluren moeten missen. Op een gegeven moment ging
je over op grond van je leeftijd. Onze Cor is na de Lagere School, meteen gaan
werken bij de Groof. Op zijn 17e jaar werkte hij als wever in ploegendienst, dat was
een vak. Hij wilde daar op den duur wel weg, maar onze pa zei: “Ge blijft, want we
hebben het geld hard nodig”.
En dat klopte, want onze Tom en ik waren tegelijk in dienst en hadden veel zakgeld
nodig. Ik heb nog in Nijmegen op de Snijderskazerne gezeten en later in Duitsland.
Onze Cor hoefde daardoor niet onder dienst, broederdienst, is later in de verpleging
gegaan, heeft de sociale academie nog afgemaakt.
De vrienden van ons Cor waren vooral Tonnie Kremers, Jozef Oosterbosch, Jack
Gepkens en Franske Kuijpers. Die laatste riep vaak om zijn Moeke, Moeke!
Hij en Tom gingen, toen ze nog op de lagere school zaten, ook graag met een groep
jongelui, op woensdagmiddag de bossen in en kattenkwaad uithalen. Soms nog ver
weg achter Zandoerle bij het kanon rechts, naar de Vessemse vennen, voorbij de
koepelgraven, daar kon je heerlijk zwemmen. Daar kon je ook goed krutjes rapen.
Volle zakken namen ze mee naar huis als aanmaakhout. Als ze nat waren, kon je de
zak niet tillen. Onze Tom en Cor, Jufke en Jan Oosterbosch, de gebroeders Frans en
Wil Kuijpers, Jan en Jacky Gepkens, Jan van Keulen, Gerard en Diel Bazelmans,
Henkie van Lieshout en Tonnie Kremers waren er vaak bij. Ze maakten boomhutten,
groeven kuilen in de grond, speelden struikrover, cowboy en indiaan. Sommigen
werden aan de boom vastgebonden, net als in een film.
Eens werd de groep tegengehouden door jongens uit Oerle. Ze beschouwden hen als
indringers en al gauw werd onze Tom een klap op zijn smoel verkocht. Zijn kleine
broer Cor vloog er als een razende op om hem te verdedigen en begon woedend met
een roodaangelopen kop in een kannonade te schelden, zodat iedereen onder de
indruk was. Hij riep in één adem keihard: “Strontzak, Lopende Mesthoop, Aangekleed
Jachtgeweer”.
Er hing een dreigende stilte, tot een van die Oerse jongens zei: “Strontzak?” Ineens
moest iedereen hard lachen en we konden weer verder.
Onze Cor kon een fel baasje zijn, hij was niet vlug bang. Eens heeft hij met de grote
Thijs Siebers gevochten, want die sloeg onze Tom. Corke sprong op hem af, maar hij
was zo klein vergeleken met die lange Thijs, dat hij geen schijn van kans had, hij kon
er gewoon niet bij. Thijs moest lachen, pakte hem beet met zijn grote handen en zette
hem voorzichtig op de grond.
Onze Cor kon onze pa ook wat op de mouw spelden, want eens kwam hij thuis met
een kapotte fiets, wiel helemaal verbogen en vertelde dat hij was uitgegleden over
een bananenschil. In werkelijkheid had hij in Gestel bij de Dommel op een bruggetje
met een paaltje in het midden, dat paaltje geramd.
Toen ik in de 6e klas in 1957 bij meester van Eijndhoven zat, werd ik aanvoerder van
HVC, en dat heb ik geweten. We wonnen van CZN, de Willibrordusstraat, weer de
finale met mij dus als aanvoerder. Wel met strafschoppen, ieder 11 stuks, maar we
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hadden hem, de beker. Tinie Kremers was de keeper. De vader van Wil Louwers was
scheidsrechter. Aangekomen in het patronaat voor de bekeruitreiking was er protest
ingediend, omdat Wimke van Straten een strafschop had geschoten, en gezet, maar
Wim was tijdens de wedstrijd uitgevallen en vervangen. Dat mocht blijkbaar niet.
Wisten wij veel. Ik werd omgepraat tot het nemen van 1 strafschop in de speeltuin op
het Akkereind vlakbij. De strafschop werd genomen en we verloren. Iedereen van
HVC was woest en vond het oneerlijk en we voelden ons bekocht. Diepe
teleurstelling en ik was de zondebok.
Onze Tom was al vroeg bevriend met Eefje Verhoef van de schilder van de
Kapelstraat. Zij en haar vriendin Treesje Mikkers, gingen wel eens mee naar de
Vessemse vennen, krutjes rapen. Onze Tom is nog lang in het ouderlijk huis blijven
wonen in de Hoogstraat.
Onze Cor is in 1966 uit de Hoogstraat weggegaan. Hij was toen 19 jaar.
Ik heb zelf vanaf 1960 meer dan 40 jaar bij Philips gewerkt onder andere in de
draaierij, en daar kwam ik Harrie van Lieshout, de vader van Henkie, wel eens tegen.
Die was lampenist en één keer per jaar moesten alle TL-buizen vervangen worden.
Ik heb veel aan de ontwikkeling van slijtvaste en hittebestendige materialen voor
naverbranders gewerkt.
Ik was al jong verliefd op Truus Zweekhorst, die woonde in de Schepenenstraat, net
om de hoek. We zijn ruim 40 jaar geleden getrouwd. Helaas is mijn vrouw Truus
vorig jaar overleden. We deden alles samen, hele fietstochten maakten we.
Nu woon ik al jaren in Veldhoven in d’Ekker.
Toch mooi zo, dat bijpraten over Zeelst!
Jan Oerlemans

14

Familie van de Voort
Vader Willem en moeder Nolda
Hoogstraat 43
Kinderen: Annemie, Netty, Rieky, Wouda, Zus, Jan, Wim
Er werd iedere zondag gerikt
Van mijn 11 de tot mijn 19 de jaar heb ik op de Hoogstraat gewoond. Heel veel fijne
jaren waren dat en super fijne herinneringen heb ik er aan. En ik weet zeker dat ik
voor al mijn broers en zussen spreek.
We waren met 7 kinderen en mijn ouders en meestal waren er wel vrienden en
vriendinnen bij. Dus het was gezellig.

De familie van de Voort voor de kerk in Zeelst
Met ons pap in de voorkamer altijd kijkend naar de tv en hij keek dan naar een Duitse
zender. Wij met ons mam in de achterkamer met een oranje pick-up en heel veel
muziek. Ma aan het sokken stoppen, wij voor de spiegel met een haarborstel
meezingen. Elvis, Cliff en natuurlijk Buddy Holly, die Joke Senders dan meebracht,
super gezellig.
Zondag om 11 uur allemaal naar de mis, waar ons pap jaren met de schaal rond ging
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en wij dan even langer als nodig was de flos onder aan de zak vasthielden, zodat hij
bijna uit de ring schoot, en er natuurlijk geen geld maar een knoop ingooiden; geld
was voor Jantje Arts.
Daarna heel vlug naar huis, want de kaarten lagen klaar; er werd iedere zondag
gerikt, dat vond ons pap geweldig en wij ook. Toen we verkering kregen hebben de
schoonzonen het overgenomen; de mannen rikken en de dames voor allemaal aan
het breien.
Zondags in de zomer met zijn allen op de fiets naar Heeze naar oma en opa zoals alle
familieleden dat deden. De ene keer naar Heeze en de andere week naar Someren
naar ons pap zijn ouders.

Kermisfoto

Ria Kox en Zus van de Voort

Ik was de oudste en had als eerste een vriendje. Dat viel niet mee met al dat jong grut
om je heen.
Het was een fijne tijd met de familie Kox langs ons met ongeveer dezelfde
gezinsindeling, er was altijd wel iemand met wie je kon spelen. Ik weet nog, toen wij
er pas woonden, er iemand in het huis van Jan van Beers woonde die als enige tv
had en dat we daar met zijn allen ‘s woensdagsmiddags tv gingen kijken “Koko en
de vliegende knorrepot”. Niet te geloven dat ik dat niet vergeten ben.
Ik rij nog vaak door de Hoogstraat en denk dan aan die super tijd.
Annemie van de Hijden-van de Voort
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Ach vroeger was het allemaal veel beter
“Ach vroeger was het allemaal veel beter,” hoor ik mijn ouders nog zeggen.
Tegenwoordig zijn we toch veel beter van alle gemakken voorzien?
Tja, dat schiet er door me heen, terwijl ik thuis zit op een hoekbank met centrale
verwarming op exact 20 graden, met de voetjes op de hocker een boek lees op de ereader waarin een 16Gig geheugenkaart zit met wel 5.000 boeken die ik nog allemaal
wil lezen.
Eén van onze kinderen zit achter een X-box in de achterkamer, terwijl de tweede zijn
Facebook aan het bijwerken is via een smartphone en de derde kijkt een Amerikaanse
serie via een i-pad direct via het internet met zijn oortjes in.
Moeder vult de vaatwasser en neemt daarna haar mail nog even door, terwijl ze via
ethernet naar een live-zender luistert van één of ander Caribisch eiland om in warme
sferen te blijven.
Nog even op buienradar kijken of we het het komend uur droog houden tijdens het
joggen. Vanavond skypen met familie of kennis aan de andere kant van de wereld.
Nee, dit comfort had men vroeger niet.
Ze zouden het allemaal niet meer begrijpen, ons mam en pap die al enkele jaren
geleden zijn overleden. Tja een roltrap was al iets waar je ons moeder nooit op kreeg.
Laat staan al dat elektronica- en computergedoe.

Moeder van de Voort en Wim

Annemie

Nee in de winter ‘s morgens vroeg wakker worden met sokken aan onder wollen
dekens i.p.v. een 4 seizoenen dekbed, de ijsbloemen van je raam proberen te krijgen
om te zien of het vandaag bewolkt is en hoeveel sneeuw er ligt.
Naar beneden waar ons moeder de kachel aangestoken heeft om al een beetje
warmte krijgen, daar een boterham kreeg en vlug naar de ochtendmis en daarna naar
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school. De meiden naar de nonnen en de jongens naar de jongensschool, waar
meneer van Eijndhoven de directeur was.
De buurtvereniging was er niet alleen voor de jaarlijkse feestjes. Jaarlijks met alle
kinderen naar een speeltuin en aan het eind van de dag voetballen tegen de Broekweg
waarvan we de laatste jaren ook iedere keer verloren. (Dit waren we in de bus
onderweg naar huis al lang weer vergeten.)
Als we bijna thuis waren gingen we zingen en des te dichter we bij de Hoogstraat
kwamen hoe harder we allemaal zongen: “Hoogstraat zal wezen, Hoogstraat zal zijn”
op het laatst gilden we het uit.
Voor ouderen werden er ook jaarlijks feestavonden georganiseerd. Dat we met de
hele straat gezamenlijk een vlag met alles erop en eraan regelden, bij iedereen de
beugel geplaatst werd op zowat dezelfde hoogte. Zodat bij bijzonderheden iedereen
voortaan de vlag buiten kon hangen, wat een prachtig mooi gezicht gaf aan de straat.
Maar het meest staat me toch bij het samen op straat spelen met vrienden.
Bijvoorbeeld voetbal, tikkertje of wat dan ook. Bij de eerste sneeuw was iedereen
meteen buiten op straat, auto’s waren er niet dus alle ruimte om een glijbaan te
maken, je te pleuris trok om met iemand op je slee de straat door te sleuren en
uiteraard sneeuwballen gooien. Sinterklaas kwam toen, dankzij de buurtvereniging,
jaarlijks deur aan deur.

Feestje bij familie van de Voort

Proost

De Hoogstraat was als kind je wereldje, totdat je van de lagere school af ging en het
volgende groepje kinderen uit de straat deze weer toegeëigend kreeg.
Een bakker, de groentenboer en ook de melkman kwam met paard en wagen door de
Hoogstraat. Je had nog een schillenboer en verder kwamen ze soms aan de deur met
kleding en gordijnen of wat dan ook. Walra met linnengoed, je messen werden
geslepen en de kapotte schoenen werden opgehaald om opgelapt te worden.
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In bijna ieders straat, zo ook bij ons in de Hoogstraat, een kruidenier voor alle
boodschappen die je ook wel eens als kind mocht gaan halen, waarin in een boekje
bijgeschreven werd en eens per week ging je moeder of vader dan alles betalen.
IJsco bij Kox en natuurlijk je verzekeringen en waarschijnlijk ook nog andere zaken
kon je vertrouwd regelen bij Jan van Beers.
De krant als je hem niet zelf had, deelde je met de buren en als je die helemaal niet
had hoorde je wel iedere dag je moeder met de buurvrouw bij de heg tegen elkaar de
dagelijkse dingen (roddels) bespreken.
De TV en andere elektrische apparatuur werd aan huis gerepareerd door Harry van
Keulen en in zijn winkel kocht ik later als tiener al mijn platen. Bij Bazelmans, dat
weet ik niet zeker meer, had men een grote mast in de tuin geplaatst voor de buren.
Het eerste centrale tv-antennesysteem, zodat ons vader niet iedere keer meer bij slecht
weer angstvallig naar het dak keek of de antenne er nog wel stond en bij ieder beetje
wind de antenne op dak verdraaide, zodat je meer ruis dan beeld op tv had, nee zo
slecht hadden we het nog eens niet op de Hoogstraat.
Tegenwoordig ken je hooguit je directe buurman uit de straat, waar je al meer dan 10
jaar woont, kinderen komen niet meer naar buiten, alleen nog om naar school te gaan
of naar de sportvereniging. In de Hoogstraat kenden we ieders voor- en achternaam
van nummer 1 tot aan de laatste achter in de straat.
Als iemand buiten aan ‘t klussen was of in de tuin werkte, werd er vaak een praatje
gemaakt, regelmatig geholpen, werd elkaars gereedschap geleend en als men zich
verveelde zo maar effen een keer op en neer fietsen.
Op loopafstand kon je zo de velden inlopen en met vele bewoners uit de straat
zondags naar UNA. Kippen of zelfs een varken in je tuin voor de slacht. Appelbomen
bij de één, kersen en noten bij de ander of een groententuintje. Na de oogst wecken
voor de winter.
Tja, als ik dat allemaal eens op een rijtje zet. Aan jullie allemaal denk op de
Hoogstraat, het spelen op straat, op latere leeftijd de gezellige feestjes, samen muziek
of wat dan ook bij elkaar op de Hoogstraat, had ons pap toch gelijk.
Vroeger was het allemaal beter.

Wim van de Voort
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Familie Habraken
Hoogstraat 45
Vader Kees en moeder
Kinderen: Maria, Hennie, Corrie, Jan en Wil
Ik ging een keer achter de muziek aan
Onze familie heet Habraken, ik heet Jan. Ik ben van 1947.
Wij kwamen in Zeelst wonen in 1949 en woonden in de Hoogstraat op nummer 45.
We hebben er gewoond tot ongeveer 1954 en zijn toen verhuisd naar de Kruisstraat 1.

1950 Vader Kees en moeder Habraken,
met vlnr kinderen Maria, Corrie, Jan en Hennie
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Na ons is de familie Kox in dat huis komen wonen.
We kwamen van Veldhoven. Ik ben geboren boven het café “de Beurs” tegenover de
kerk in Veldhoven. Onze buren in de Hoogstraat waren de familie Koster en Kremers.
Wij hadden 5 kinderen, 2 jongens en 3 meisjes, ze heten Maria, Hennie, Corrie, Jan
en Wil. Ik kwam wel eens thuis bij Jozef Oosterbosch en Joke Senders.
Mijn opa had in de Kruisstraat een weverij en mijn vader werkte daar ook.
Ik zat in Zeelst op de Lagere School vanaf 1953 bij meesters van de Bosch, Beelen,
Bazelmans, de Vries, Klessens en van Eijndhoven. Van de vijf jaar Hoogstraat en van
de Lagere School weet ik niet veel meer. Ik weet wel dat er door de meesters flink
werd geslagen, dat was vroeger normaal. Nu woon ik al vele jaren in Waalre.
Ik herinner me van vroeger in de Hoogstraat weinig, maar een paar dingen zijn me
nog wel bijgebleven.

Ik ging een keer achter de muziek van de
harmonie aan en op een gegeven ogenblik
was ik de harmonie kwijt en ikzelf de weg. Ik
geloof dat ik in Gestel uitkwam.
Mijn zusje Corrie is wel eens bruidje geweest
bij de gouden bruiloft van de familie Remme.
Misschien was dat wel die keer dat ik achter
de harmonie aangelopen ben, want die kwam
hen een serenade brengen.
Wij zijn streng katholiek opgevoed en we
moesten door de week naar de kerk. Onze
opa lette goed op of we wel gingen, zo niet,
dan waaide er wat.

Mijn zusje Corrie als bruidsmeisje in 1954
bij de gouden bruiloft van familie Remme

Bij Oosterbosch tegenover ons hadden ze een bouvier en die beet het hondje van de
buren dood. Heel heftig vond ik het overlijden van de moeder van Jozef
Oosterbosch. Ik was een kind van 5 jaar maar weet het nog goed.

Jan Habraken
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Familie Kox
Hoogstraat 45
Vader Tinus Kox en moeder Nellie Nabben
Kinderen:
Rikie, Frans, Nel, Jan, Tiny,
Paul, Ria, Lia, Thea, Rob
Zomaar een huis in Zeelst aan de Hoogstraat
Tinus Kox was getrouwd met Nellie Nabben. Een gezin met 10 kinderen, 5 jongens en
5 meisjes. Het huis in de Hoogstraat was precies groot genoeg, vonden ze. Iedereen
had een eigen slaapplaats. De jongenskamer bestond uit twee tweepersoonsbedden,
zodat er vier jongens konden slapen. Ook was er een meisjeskamer. U raadt het al,
daar sliepen de vier meisjes. Als oudste dochter had ik geluk. Het kleinste kamertje,
piepklein, maar wel voor mij alleen. De zolder werd ingenomen door nummer drie
van het rijtje van de zonen, Tiny.
Er bleef nog een slaapkamer over voor mijn ouders.

Tinus en Nelly Kox
In de woonkamer hadden we een kachel met micaruitjes, daarlangs stond een kolenkit
met kolen. Op de grond lagen kokosmatten. De koffiepot pruttelde altijd en er kon
altijd iemand blijven eten. Mijn vader Tinus hield wel van een sigaar en als er dan
rokende vrienden langs kwamen, dan hing er een blauwe rookwolk in de kamer. Hij
werkte als sigarenmaker, dus moest hij ze zelf ook testen, vond hij.
Het was altijd druk bij de familie Kox, familie, kinderen, vrienden en dat maakte het
zo gezellig. Er werd gekaart en gepuzzeld aan de grote eettafel en moeder Nellie
breide haar zoveelste trui.
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Tinus Kox met Nel, Frans en Rikie
(zie ook het winkeltje van Jantje Arts op de achtergrond)
Op straat was er voor ons altijd iets te doen, er reden nauwelijks auto’s. Volgens mij
had alleen Drika de Kort (taxibedrijf) een auto. Na het eten mocht je op straat spelen,
dat kon in die tijd, misschien ook wel omdat er verder voor de jeugd weinig te doen
was. De straat was onze speeltuin! Er werd gevoetbald, jassen gingen uit, daarmee
werden de doelpalen aangegeven. We speelden tikkertje, hanikatten en we
knikkerden. Als je geen zin had in een spelletje, dan zat je gewoon op de grond en
kletste je met vriendjes en vriendinnetjes. Als het donker werd, moest je naar binnen.
Mijn vader ging in de weekeinden met de ijscokar de straat op. In het begin verkocht
hij schepijs, het woord zegt het al, op een hoorntje zelf een bolletje ijs maken. Later
werd het verpakt ijs.
Binnen no-time was het duidelijk bij de jeugd van Zilst, dat er in het huis ook door de
week ijs kon worden gekocht. Voor 10 cent kon je al een ijsje kopen. Iedereen hielp
daarbij van het gezin, ook ik. Het werd steeds drukker met de “ijsverkoop” aan huis.
Nu hadden de jongens in de buurt èn ijs èn een smoesje om met Rikie in contact te
komen.
Ja, het waren drukke tijden op nummer 45.
Vroeger zie ik als een tijd met mooie herinneringen; ik had veel vriendjes en
vriendinnetjes. De Hoogstraat wàs en is mijn eigen vertrouwde straat. Is, omdat ik er
jaren later weer ging wonen, ditmaal met mijn eigen gezin, naast mijn ouderlijk huis,
nummer 47. Mijn broers en zussen zijn allemaal goed terecht gekomen.
Ik ben trots op wie mijn ouders waren.
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Korteweg 1A ‘t begin
Hier links op de foto was ons eerste huis.
"t' begin" stond er op de voorgevel.
Rechts het huis van de smid en tussen de huizen
door de NCB, de Boerenbond.
Het huis was gemaakt van betonplaten en het
dak bestond uit golfplaten. Ongezonder kon
niet; het was er erg vochtig. Daar keken wij,
Peter en ik, doorheen.
We waren verliefd en wat maakt dat dan
allemaal uit!!
We hadden er een gezellig huisje van gemaakt.
Een jaar hebben we daar gewoond; onze eerste dochter Anita is daar geboren.
We huurden het huis van Harrie en Marie van Laarhoven. Harrie ging vaak jagen.
Ik vond het indrukwekkend als hij voor de jacht vertrok.
Op de fiets, hoed op met veer, geweer schuin omgehangen op zijn rug en natuurlijk
de hond mee. Die luisterde nooit! Eind van de dag kwam hij dan terug met de vangst.
Konijnen! We betaalden 10 gulden huur in de maand.
We verhuisden naar de Strijpsestraat in Eindhoven en later naar de Leenderweg. Daar
werd onze tweede dochter, Saskia, geboren. In de Glazenmaker in Veldhoven
bouwden we jaren later ons eigen huis. Marieke, dochter nummer drie kwam hier ter
wereld.
Met een rondtrekkende beweging zijn wij in 1979 weer in de Hoogstraat beland.
We kochten het huis van Frits Koster nr.47. De cirkel was rond.
Wij woonden aan de ene kant van de muur op nr.47, mijn ouders Nelly en Tinus Kox
aan de andere kant op nr. 45. Mijn lief, Peter is overleden in 2007.
Rikie Verbeek- Kox

24

Tante Rikie, met Frans en Rikie

Tinus en Nelly Kox en kinderen (en Hector)

Kinderen Kox en Marijke van de Heuvel

Moeder Kox met kinderen
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Familiefoto Kox

Tinus en Dorus Kox aan de biljarttafel
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Familie Kremers
Hoogstraat 43 en 46
Vader Tijn Kremers en moeder Mien Bartels
Kinderen : Hans, Tinie, Tonnie, Rudy en Frans
Het Rooi Duveltje kwam ons dan wegjagen
Mijn naam is Tinie Kremers. Ik kwam in Zeelst wonen in 1949 op Hoogstraat 43 en in
1959 verhuisd naar de overkant op nummer 46. Een nieuw huis, op het oude
voetbalterrein van UNA. Ik was toen 14 jaar.
Toen is de familie van de Voort in dat
huis komen wonen. Onze buren waren
Habraken en aan de andere kant
Oerlemans. Mijn 4 broers zijn Hans,
Tonnie, Rudy en Frans.
Mijn buurkinderen waren o.a. Jan, Tom,
Cor en Henriette Oerlemans en Maria,
Jan, Corrie, Wil en Hennie Habraken.
Die waren van de textielfabriek in de
Kruisstraat.
Later is hier de familie van Tinus Kox
komen wonen, die hadden 10 kinderen.
En dan in zo’n klein huiske, zo ging dat
vroeger.
Ik ben nu 67 jaar, dus geboren in 1945.

Mien Kremers met Tonnie op de fiets
Mijn vader heette Tijn, mijn moeder Mien Bartels. Mijn vader werkte lange tijd als
schilder in zijn witte overall en mijn moeder was huisvrouw. Hij werkte later als agent
van de DELA.
Ik zat in Zeelst op de Lagere School. Ik was ook bij een vereniging KAJ, Katholieke
Arbeiders Jeugd. En bij UNA gevoetbald, ik was keeper.
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o.a. te zien op de foto: …, Jack Sandkuijl, Wil Fransen, Vlemmix, Rien Keeris,
Noud van Zoggel, Leo Borghaerts, Wim Senders, …,Tiny van Laarhoven, Ad vd
Linden, …, Coen Broens, Tinie Kremers, Chris van Turnhout
Mijn hobby’s zijn films maken van de vakanties, de kinderen, kleinkinderen.
Ik ga graag op vakantie; we hebben samen nog een cruise op de Middellandse Zee
gemaakt. Was prachtig. Ik werk veel voor de voetbalclub EFC in Eersel, standen en
uitslagen bijhouden. Films maken. Secretariaat. Beeldkrant.
De muziek waar ik van houd is Nederlandstalig, en de boeken die ik mooi vind, zijn
oorlogsboeken en …. natuurlijk het boek “Afrika, nooit vergeten”, geschreven door
onze Frans. Hij schrijft boeiend en goed, hè. Het verhaal gaat over onze reis door
Afrika met de Russische Lada. Gedurende die reis, ben ik erg ziek geworden, maar het
is gelukkig goed afgelopen. En oorlogsfilms zie ik ook graag.
Nu woon ik al 36 jaar in Eersel. Ik ben getrouwd met Tilly.
Ik heb Tilly leren kennen bij de Gemeente Eindhoven. We hebben 2 kinderen (Saskia
en Mathijn) en 3 kleinkinderen.
Ik herinner me van vroeger nog wel enkele verhalen, namelijk de fietstocht naar Luik
en Ruhrberg bij Monschau met onze Tonnie en Henkie. We waren rond de 16 jaar. Ik
had te lang liggen zonnebaden en kreeg een soort zonnesteek. Helemaal verbrand op
de fiets terug naar huis, het was een martelgang. We hadden een tentje geleend van
Jantje Cuppens.
Ik heb hier nog oude schoollijsten van de Lagere School van Zeelst! Kijk hier staat onze
Hans nog. We woonden toen nog op 43, tegenover het voetbalveld van UNA.
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Op het oude terrein van UNA hebben we nog wel gevoetbald, niet bij een vereniging.
We slopen dan het veld op en klommen over het hek. De vader van Ad van de
Linden, het Rooi Duveltje kwam ons dan wegjagen. Bij dat moezikslootje van
Oosterbosch, en dat stonk toch!

Kijk dat is een lijst van de 2e klas van 55 leerlingen, een grote klas in 1952.
Hier staat Martin Kremers, dat ben ik, mooi handschrift hadden ze toen.
Tegenwoordig schrijven veel mensen in blokletters en hebben amper een handschrift.
De 2e klas was bij meester Koot. Die noemden wij de hete flikker, die had toen
verkering met een onderwijzeres. Die ging altijd in dat paadje vrijen bij het
voetbalveld en die bogaard van weduwe Bartels.
Meester van de 1e klas was van den Bosch, 2e klas meester Koot, 3e klas Bazelmans, 4e
klas de Vries, 5e klas Klessens, 6e was meester van Eijndhoven. Ik heb ook nog in de 7e
gezeten, bij meester Merkx. Die sloeg er soms op los.
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Kijk, hier staat Ant. Bos. Bos uit het Akkereind 19, die wil ik nog wel eens ontmoeten.
Die is later draglinechauffeur geworden. In de 7e klas moesten we elke week een
dubbeltje sparen voor een schoolreisje of zo. Ik kreeg van thuis niet altijd een
dubbeltje mee omdat de beurs van mijn moeder leeg was. En toen zei die Bos tegen
mij: ”Hier heb je een gulden, dan kun je af- en vooruitbetalen”.
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Ome Ceel, die woonde tegenover van Kasteren op de Heerscheweg. Die had ook een
auto, dat was een sensatie om te zien hoe die weg reed. Dan reed hij over de stoep en
daar had hij geen controle over. Jan Oerlemans, die zat bij mij in de klas, dat was
mijn buurjongen. Bij Oerlemans gingen ze verkens slachten, dat was een hele sensatie,
dan kwam de thuisslachter. Rien Keeris, die woonde in de Binnenweg 10, later in de
Hoogstraat 35.
Marinus heette hij, hij is 23 juni jarig. Rien, die kwam ik tegen en die wist nog precies
mijn verjaardag en alles nog. Die hadden een tweeling, Lucy en Maria.
Gerard van de Hurk, uit de Willibrordusstraat 14. Gerard, wij noemden hem Ad. Ze
gingen vroeger altijd naar Postel naar “de Kaasboerin”.
Dat was toch wel een mooie tijd met Ad van de Hurk, Ad van de Linden, Rien Keeris.
Kuijpers, dat is Wil Kuijpers van de Kleine Man, die woonde toen nog daar in het
café. En hier Jan Gepkens, van Hoogstraat 55.

Feestje bij Ad van de Hurk thuis
Van mijn klasjaar staan er niet veel op schoolbank.nl Ik heb er mijn naam wel ingezet
onder de naam Tinie, maar tegenwoordig noemen ze mij Martin. Tilly heeft mijn
naam veranderd toen ik bij haar bij de Gemeente kwam werken.
Dat deden de meiden bij iedereen. Tinie dat is zo gewoon, zeiden ze, we noemen jou
voortaan Martin, en dat namen ze ook aan.
Tinie Kremers

31

Doar bij die meule…
Net als de kerktore is de meule van Zilst karakteristik in het stroatbild. Tussen onzen
hof en de meule lag nog krék un stukske land van boer Baetsen. Dé stukske land war
een koreveld. We liete doar onze vliegers op als ut kore er af war gehold. Dé
gebeurde altéd me van die grote karre mé pérde er vur. Achter dé veld liep de
meulestroat en dor woonde de familie Eliëns. Zij waren de buren van de familie Van
de Kerkhof. Die van Eliëns ware koleboeren en die van de Kerkhofs mulder.

Piet Kerkhofs bij de meule

Tonnie 19 jaar

Den auwe van de Kerkhofs hai z’n werk overgedroagen an z’n zoons Piet en Toon en
die runde voortaan de meule. Regelmatig dreide de wieken en dé war een schon
gezicht. Wij als keinder waren natuurlijk erg nieuwsgierig wa daor binnen allemal
gebeurde. Piet en Toon ware hele vriendelijke mensen en as we erum vroege dan
mochte we efkes binnen keke als de meule stond te dreie. We moeste overal mé onze
vingers afbléve want dé war veulte gevarlijk. Ut mokte wel veul indruk op mij en ik
ging dan ok regelmatig terug um te kéke wa doar allemol gebeurde. Ene keer mocht ik
mee nor boven in de meule terwijl ie stond te dreie. We moeste un stuk of drie
trappen op um bovenin te komme. Ik keek m’n oge uit. Ut piepte en ut krakte en gu
kon ut geruis van de wieken goed hure. Grote houte tandwielen dreide over mekaar
hene en mokte dé de meulestenen over mekaar hene dreide. Zo wier ut groan
gemoale. Toen ik doar bove stond kon ik dur een romke naar buite kéke en wa war
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ut geval ik keek zumér bij ons in den hof en op de plats. Ik kon ons slopkomerroam
ok zien. Dé war interessant want andersum war ut nie mugelijk om van uit onze
slopkamer in de meule te kéke. Op dé moment war er bé men een idee gebore dé pas
loter bé mé opkwam. Denkteran zé Toon of Piet klim nooit op de trap nor bove als
wij er nie bé zén. In dieen téd hadde we nog veul respect vur grote mensen en doar
kwam nog bé dé Toon en Piet grote hande hadden. Ut léke wel koleschuppe. Ik keek
wel uit om doarmee nu klap om m’n ore te krege. As gé ut er nar mokte dan ware ze
doar nie te beroert vur.
Op une goeien ovend lag ik mé mén broers op de slopkomer. Mistal gingen we nog
wa ouwhoere over ut een of ander. We holde ok wel us rotstreek uit. Onze vadder
kon doar nie goed tegen en zé dan dét ie wel eens mé een stuk hout nor bove zou
komme. Hij hé dé nog nooit gedon. Ik docht an dé moment dé ik doarbove in de
meule dur het romke nor ons huis keek. Ik zee tegen mén broers dé ik latst boven in
de meule war geweest en dé ik zomar in onze slopkomer kon kéke en dé wilde ze
mar nie geleuve.
Toen kwam dé idee wor ik ut eerder al over had bé mé op. Ik hoalde un zaklamp
achter mén bed vandan en zou wel eens gaan bewéze dat ik daarbove de weg weet.
Ik klede me an, klom uit ut raam en ging op pad. Ut war stikke donker mar ik kende
toen overal de weg op m’n duimke. Ik moest stil an doen want als onze vadder hier
achter zou komme dan zwaaide er wa. Ik sloop over de plats naar d’n hof. Dé war
toen nog ene lange hof waarin we erpel en groente kwikte. Ik hai dor ook een
duivekooike me een par witte duive. Die koerde wa toen ze men langs heurde
komme. Ik kroop achter dur de heg en ging over het land van boer Baetsen nor de
meule. En ik mar hope de ut deurke nie op slot zat. Mistal waar ut ope en dé war nou
ok ut geval. Ik gebruikte ménne zaklamp zo min meugelijk om mar nie op te vallen.
Ut durke war wel ope maar ut krakte verrekes. Toen ik eenmal binne war moest ik
dén goeie trap wete te vinden en dé lukte om dé ik dor goed nar gekeken hai toen ik
mé Toon de Mulder nor bove ben geweest. Vurzichtig kroop ik nor bove tot an ut
romke. Zoals afgesproken knipperde ik 3 kirre me m’n lamp. Meteen wir er
teruggeknipperd als teken dé ze mé gezien hadde. Ik ging meteen weer terug nor
benede. Toen begon ik toch wel un bietje te bibberen want ut kon zomar zén dé
Toon of Piet onder an d’n trap zou ston. Dé war gelukkig niet ut geval en zo kon ik
mooi wir terug naar huis. Ik zag nog wel hellemaol wit van ut stof en de meel. M’n
bruurs lachte zich kapot maar ik hai ut toch mar geflikt. Ik zé nog tegen ze hauwt uiwe
mond tegen iedereen want als ze er achter komme wa ik gedoan heb dan zwaait er
wa. Doar is het nooit van gekomme.
Tonnie Kremers
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Zwaar gewond hebben we Blacky naar huis gebracht
Ik heet Tonnie. Ik ben er ene van Kremers en woonde vruger op twee adressen in de
Hoogstraat. Op nummer 43 en op nummer 46. Ik ben ene zoon van Tijn en Mien
Kremers. Ik heb nog vier bruurs, onzen Hans, Tinie, Ruud en onze Frans.
Ons moeder hai ut er maar moeilijk mee tussen al dé mansvolk. Mar ik moet zegge
dat ze ons goed in ut gareel heeft gehauwe. Onze vader en moeder zijn inmiddels
dood en men bruurs leven allemoal nog.

Tonnie, Hans en Tinie

onder: Rudy, Mien, Frans, Tijn Kremers

Men leerzaam leven begon op de kleuterschool neffe de kerk en daarna heb ik in veul
klassen van de Willibrordusschool gezeten.
In de eerste klas zat ik bij juffrouw Jo. Bij Jo Senders op de meiskesschool an de
Blaarthemseweg. Dé hai te maken met ruimtegebrek want in die tijd werden de
jongens en de meskes goed uit elkaar gehauwe.
Na de lagere school ben ik noar de Bata in Best gegoan um doar het schoenmakersvak
te leren. Toen ik ut diploma op zak hai hield ik het doar snel vur gezien.
Lopendeband werk is niks vur mij.
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Omdé ik toch nog vur men nummer in dienst moest heb ik me aangemeld als
vrijwilliger en ben 6 jaar bij de Luchtmacht gewist. Ne schone tijd mar ik hai ut vlug
dur dé ge in deze wereld moest leren um verder te komme.
Dus terug nor de schoolbanken vur het MAVO en MEAO diploma. Daar kon ik mee
verder en begon bij Gemeentebedrijven Eindhoven op de afdeling personeelszaken. In
die tijd heb ik ook nog op de bestuursacademie gezeten om het personeelsvak goed te
leren. Tot men 62e ben ik met dé vak bezig gewist, urst bij de gemeente Eindhoven en
later bij de Politie.
Ik mag wel zeggen dé ik doar mé veul plezier heb gewerkt. Inmiddels ben ik vur de
twidde keer getrouwd en heb 2 kinderen, Fiona en Arno en sinds kort ben ik opa.
Ik woon nou in Eindhoven en ben nog altijd geïnteresseerd in Zilst.

Tonnie
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Verhalen over het leven in de Hoogstraat in de jaren ’50 en ’60
Scabelier medaille
Verbaasd wordt er gereageerd, als ik vertel dat er in die tijd sommige kinderen zo’n
medaille moesten dragen van hun gelovige ouders. Bij de gymlessen in kleedlokalen
werden ze zichtbaar bij het omkleden. Meestal werden ze bevestigd met een
veiligheidsspeld op de borstrok. Dit in die tijd populaire kledingstuk dat tot doel had
de borstkas warm te houden is sinds de uitvinding van het T-shirt uit het modebeeld
verdwenen. De medaille had tot doel het kind te beschermen tegen kwade invloeden
van buitenaf.
Duivenmelkers
In de Hoogstraat had men in die tijd een aantal fanatieke duivenliefhebbers. Zo
stonden er, vanaf de straat zichtbare, duivenhokken onder andere bij van Keulen, van
Straten, Senders en Keeris. Ze fokten duiven en deden mee aan wedstrijdvluchten.
Het was in die tijd een karakteristiek beeld op de zondagmorgen, dat de mannen in
stofjassen hun duiven stonden op te wachten. De snelste duif kwam in aanmerking
voor een geldprijs. Met een goede duif kon veel geld worden verdiend, zowel met
vliegen als met fokken.
Dieren
In die tijd werd door veel mensen in eigen levensbehoefte voorzien. Achter de huizen
was ruimte voor groentetuinen en het houden van kippen, konijnen en varkens. Bij
Oosterbosch, Oerlemans en Senders hadden ze varkens en die werden als ze vet
gemest waren, thuis geslacht. Dat werd door een professionele slachter gedaan.
Dikwijls ben ik getuige geweest van het doden en slachten van varkens. Vooral het
doodschieten maakte veel indruk op mij. Wij als buren konden tegen een gunstige
prijs delen van het varken kopen. Mijn moeder maakte zult en gebruikte het spek
voor het uitbakken van kaantjes die werden gebruikt in de balkenbrij. Ook werden
kippen en konijnen thuis geslacht en voor consumptie geschikt gemaakt. Ook wij
hielden kippen en konijnen. Onze ome Toon kwam eenmaal per jaar om te slachten.
Onze Blacky
Thuis hadden we een hond die Blacky heette. Een hondenriem werd door ons in die
tijd niet gebruikt. Blacky liep altijd los rond en voelde zich op zijn gemak bij ons. In
die tijd reden er nog maar weinig auto’s door de straat en dus ook weinig gevaar
voor loslopende honden. Op zekere dag kwam dokter Jansen door de straat rijden en
kon onze aanstormende Blacky niet meer ontwijken. Hij kwam hard in aanraking met
de wielen en raakte licht gewond.
Op een dag ging mijn moeder brood halen bij onze overburen Oosterbosch. Frans
Oosterbosch was broodbezorger en had altijd wel een broodvoorraad thuis. Blacky
liep, zoals altijd, met haar mee. Wat ze niet wisten was dat het hondenhok van de
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bouvier van Oosterbosch pas was voorzien van een nieuwe cementlaag en daarom de
hond losliep. Zodra mijn moeder met Blacky zijn territorium betrad werd Blacky
gegrepen. Het hondengevecht dat volgde kon niet worden gestopt door de vrouwen.
De mannen waren aan het werk en de kinderen zaten op school. Zwaar gewond
hebben we Blacky naar huis gebracht waar hij enkele dagen later is dood gegaan.
Zoals toen gebruikelijk hebben we hem achter in de tuin begraven.
Carnaval
In die tijd werd carnaval ook al uitbundig gevierd. De kinderen gingen verkleed met
de foekepot langs de deuren om zo geld te vergaren voor het carnavalsfeest. De
foekepot bestond uit een leeg conservenblik met daarover een gedroogde
varkensblaas gespannen met in het midden een rietje. De varkensblazen waren
afkomstig van de thuisslachtingen. Het was een sport om de schaarse varkensblazen in
bezit te krijgen. Het lied dat we bij de rondgang langs de deuren zongen luidt als
volgt:
“Jan ’t is vastenovend, ik kom niet thuis veur ’t ovend,
‘t ovend in de maneschijn als vader en moeder naar bed toe zijn,
We goan dan naar de buren, we gaon een potje schuren,
Gaon we naar de Smit, die maakt ons potje wit.
Hier ne stoel en daor ne stoel op iedere stoel un kussen,
Meiske hou je kinnebakkes toe of ik sla er ene tussen,
Rommelpotterij, rommelpotterij geef me ene cent dan ga ik voorbij,
Geef me ene appel of een peer dan kom ik het hele jaar nie meer”
Tonnie Kremers

Naschrift: Omdat ik veel gedroomd heb over deze belevenissen kan het zijn dat mijn
dromen de werkelijkheid hebben vertroebeld.
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“Boemannetje” spelen
Frans Kremers vertelt over hunnen Toon.
Voor mij, Frans, speelt “onze Toon”………….(jawel ik houd het stug vol)………een
prominente rol in mijn nog prille leven. Mijn vroegste herinneringen gaan terug tot
rond 1960. Ik ben dan 5 jaar oud.
Het is met name onze Toon die me in het oude huis nogal eens de stuipen op het lijf
joeg door als “boeman” op te treden. Dat gebeurde dan vooral ‘s avonds als ik op
bed lag. Enkele uurtjes later volgden twee oudere broers, met wie ik de slaapkamer
moest delen. Van die twee was het vooral onze Toon die dan meende onze
slaapkamer te moeten betreden met een deken of laken over zijn hoofd, .…..daarbij
allerlei enge kreten slakend. En onze Ruud was daarbij steeds de lachende
toeschouwer. Het zal niet mijn eerste trauma zijn dat ik daar oploop, maar een feit is
dat ik het “boemannetje” spelen nog bijna als een film op mijn netvlies heb staan.
Ontkennen heeft geen zin.
Maar er breken betere tijden aan en onze Toon heeft zijn “schuld” aan mij
ruimschoots goedgemaakt! Het zal rond 1965 geweest zijn dat hij wat ging
bijverdienen in de friettent van “Jaan” of “Janus” in ‘t durp. Die had zijn friettent op
de Heuvel naast de bakker.
Ik toonde op de avonden dat onze Toon daar werkte, mijn grote belangstelling voor
zijn noeste arbeid. Want werken,………… dat kon onze Toon.
Ik zie hem nog in zijn witte jas friet scheppen, kroketten, frikandellen, nasiballen en
wat dies meer zij uit de vitrine halen en in het vet gooien, bestellingen inpakken,
afrekenen en bij de volgende klant weer van voor af aan beginnen. Want “ Jaan” of
“Janus” was er niet altijd en dan had onze Toon het in z’n eentje hartstikke druk. En
ik maar wachten op dat ene moment dat er even geen klanten waren...Want dat
waren de momenten dat ik een grote zak vol gratis frieten in mijn handen kreeg
geduwd.
Auto’s en straaljagers
Een ander hoogtepunt waren de rijlessen die ik van hem kreeg. Ik kreeg die in een van
zijn eerste auto’s die hij had. Een lichtgroene Volkswagen Kever met een klein linnen
schuifdakje. Daarvoor had ie een hele ouwe donkergroene Kever, zo eentje die nog
een kleine achterruit had. De rijlessen kreeg ik op het Djept, achter de cementfabriek.
Of was dat het Muggenhol? We reden in ieder geval op een doodlopend stuk weg
naar een poort van het vliegveld, waar je dwars op de startbaan naar vertrekkende en
landende Thunderstreaks kon kijken.
Die plompe, donkergrijze Streaks die enorm traag op gang kwamen en moeizaam het
luchtruim kozen met een bulderend lawaai dat in geen verhouding stond tot de
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prestaties die ze leverden. Maar ze maakten zoveel indruk op me dat ik nu nog
dagelijks een blik werp op het prachtige schaalmodel dat ik in mijn vitrinekast heb
staan. Het waren de auto’s en de vliegtuigen die mijn jeugdige leven zo boeiend
maakten (nu nog trouwens). Een behoefte die onze Toon prima aanvoelde. Want
behalve de rijlessen die ik van hem kreeg, kwam hij als luchtmachtmilitair regelmatig
met mooie posters van militaire vliegtuigen thuis. Prachtige grote foto’s nam onze
Toon voor me mee van de opvolger van de Thunderstreak, de Northrop NF-5.
Meiden !!!
Dat onze Toon meer mensen wist te boeien en verwennen bleek wel uit het feit dat
hij, voordat hij vaste verkering kreeg, met enige regelmaat met twee meiden tegelijk
thuis kwam! Ik hoor daar nooit iemand over, maar ik weet het zeker. Twee tegelijk!!
Ons vader en ons moeder waren dan niet thuis!! Kennelijk is dit een goed bewaard
geheim. Ik zal 9 of 10 jaar oud geweest zijn, want ik zat in die tijd op de Mariaschool
in Meerveldhoven. Ik probeerde als kind natuurlijk de aandacht te krijgen van die
dames, maar onze Toon verzocht me op een gegeven moment vriendelijk, doch
dringend om maar een poosje buiten te gaan spelen. En ik maar niet snappen
waarom!
Overige dierbare herinneringen
Het zijn niet veel herinneringen die ik heb, want ons leeftijdsverschil van 7 jaar maakt
dat we weinig overlap hebben aan dagelijkse aktiviteiten.
Tot m’n 5e levensjaar zijn de herinneringen vaag. Daarna heeft onze Toon al de
middelbare-schoolleeftijd en is hij ook na schooltijd vaak de hort op. Soms mocht ik
met hem mee. We gingen dan krutjes rapen in de bossen in Vessem.
Een keer gebeurde het dat onze Toon me kwam halen toen de Lagere School aan de
Bisschopstraat uitging. Ik vond dat vreemd, want ik mocht in die tijd al zelfstandig
naar- en van school gaan. Die dag dus niet!
Ik moest met onze Toon mee. Hij wilde niet zeggen waar naartoe, “dat zou ik wel
zien“, zei hij. Maar ik voelde al nattigheid. We gingen niet naar huis. We gingen naar
de aula van de kleuterschool. Daar zaten mensen in witte jassen aan tafels met
metalen bakjes voor zich. Het stonk er naar ether. Ik moest er samen met andere
leeftijdsgenootjes een prik halen. De meesten zochten steun bij hun moeder. Die van
mij had dit klusje uitbesteed aan onze Toon, die deze ouderrol prima oppakte.
Ik had enkele jaren daarvoor al een wekenlange ziekenhuisopname in het Sint
Josephziekenhuis achter de rug vanwege een ernstige longonsteking. Kort daarna
moest ik regelmatig, bij moeder achterop de fiets, naar de polikliniek van dat
ziekenhuis vanwege een ernstig ontstoken vinger die maar niet wilde genezen.
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Ik had dus al heel wat nare ervaringen met de gezondheidszorg en ik ontwikkelde in
die tijd dan ook een flinke fobie voor alles wat met witte jassen, ziekenhuisluchtjes en
prikkende naalden te maken had.
Ik begon me dus al enigszins te verzetten tegen de gang naar het “schavot” maar
onze Toon praatte vaderlijk op me in, hield me stevig vast en wist me met
overredingskracht en zachte drang tot bij de verpleegkundige te brengen. Het
“moment suprème” is een blinde vlek in m’n geheugen gebleven. Maar ook deze,
ogenschijnlijk zo onbelangrijke gebeurtenis is weer zo’n voorbeeld van mijn dierbare
herinneringen aan “onze Toon”.
Dan worden we ouder en ouder, gaan studeren, carrière maken (de een succesvoller
dan de ander) en scheiden onze wegen zich tot op een afstand van zo’n 100
kilometer. We gaan met onze broers nog naar Schotland waar we een
overlevingstocht zouden gaan maken van een dag of veertien. Het werden er drie!
Onze kontakten beperken zich dan nog tot een enkele verjaardagspartij.
Onze mooie jeugd is dan al weer een grijs verleden.

Frans Kremers
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Familie Koster
Hoogstraat 47
Moeder weduwe Koster
Kinderen : Dora, Lies, Leida, Jan, Frits, Antoon, Riek, Bernard
De grap deed de ronde dat zijn broer rechter was
Weduwe Koster kwam met haar kinderen rond 1950 op nummer 47 wonen.
Daarvoor hebben er kortstondig nog andere mensen op 47 gewoond. Het was een
groot gezin met 8 kinderen en vrouw Koster was al weduwe toen.

Dora, Bernard en Frits Koster en Corry van Lieshout
Het waren onze buren. Vrouw Koster kennen we niet anders dan in zwarte kleren. Ze
was een echte zwarte weduwe, altijd in de rouw. Ook altijd met een schort aan. Het
was een katholieke familie, met de oudste zoon Jan als pater in het klooster. Jan
kwam als pater wel eens thuis in zijn bruine pij met wit koord, lange baard en open
sandalen en probeerde dan bidprentjes te verkopen voor de missie. Ook broer
Antoon is priester geweest, maar zowel Antoon als Jan zijn later uitgetreden.
Vrouw Koster was bij de Vrouwenbond en had de reputatie erg geïnteresseerd te zijn
in van alles, of beter gezegd razend nieuwsgierig. Ze had de gewoonte om als we
zaten te eten even binnen te wippen en een praatje te maken. Ons Emmy was nog
klein en was een moeilijke eter. We deden een spelletje om met de lepel met eten
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erop te doen alsof het een vliegtuig was, en dan at ze wel. Dan ging het met een
hapje appelmoes, en een hapje van opa, en een hapje van opoe, tot het hapje vrouw
Koster.
Dora, Lies en Leida hebben niet op de Hoogstraat gewoond. Antoon en Jan waren
respectievelijk priester en pater in het klooster. Riek trouwde van thuis uit met een
politieagent. Frits en Bernard zijn nog lang thuis geweest. Het was een vrome familie
en men ging trouw naar de kerk. Bernard oefende thuis om het credo te zingen,
zodanig dat de buren mee konden genieten.

Feestje bij Koster
Annie en vrouw Koster
Ik (Henk) kan me nog herinneren dat Jan Koster uit het
klooster kwam. Hij is enige tijd daarna verloofd met
Gusta.
Zij was een mooie, blonde vrouw; ze loenste een beetje.
Ze gingen na hun trouwen bij vrouw Koster inwonen, er
werd voor hun een aparte keuken in de bijkeuken gemaakt en boven hadden ze een
slaapkamer en een huiskamer. Tijdens het “verlovingsfeest” hebben ze ons Annie
gevraagd of ze wilde helpen bij de bediening.
Er werd toen door de familie van Gusta een beetje gelachen over haar; “Je kan wel
horen dat ze niet van boven de rivieren komt!”
Nadat Bernard getrouwd was en vrouw Koster bij haar dochter Lies ging wonen (ze
werd dement), woonde Frits alleen. Hij had geen televisie, “Want als ik zelf televisie
heb, kom ik de deur niet meer uit”, zei hij. Begin jaren 60 ging ik wel eens bij hem
schaken en dat waren spannende partijtjes. Hij had wel telefoon en daar maakten we
graag gebruik van. Voor elk gesprek werd er een dubbeltje bij de telefoon gelegd.
Hij kwam dan bij ons tv kijken en genoot van het gezelschap. Eind jaren 60 pas kocht
hij zelf een televisie.
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Frits was tenger gebouwd en had een bochel. De grap deed de ronde dat zijn broer
rechter was. Hij was goed algemeen ontwikkeld en interesseerde zich voor politiek en
zat voor de KVP in de Gemeenteraad van Veldhoven. Hij werkte bij Philips Nederland
op de Boschdijk en had al vroeg een grijze DAF 44 met het pientere pookje. Ons
Annie mocht de auto wel eens wassen voor een paar gulden. En ons moeder deed zijn
was en hield zijn huis proper.

Bernard Koster aan de borrel, Frits rookt een sigaret, Corrie is op bezoek
Frits kwam vaak bij de “Kleine Man” om een potje te kaarten en te biljarten. Dat was
zijn lust en zijn leven. Hij fietste ook graag. In de Polkestraat woonde in zo’n klein
huiske tegenover Vingerhoets zijn vriend Wim Adams, die kunstschilder was en daar
kwam Frits nogal graag. Eens is hij bij het Vingerhoetspeike gevallen en is ongelukkig
terecht gekomen.
Fritske, hielp ons Emmy altijd met haar huiswerk. Hij dronk graag een pilsje bij het
eten van zijn boterhammen en had een kast vol met snoep en muizen.
Ongelukkigerwijze is hij op zijn fiets door een auto aangereden op de kruising
Kapelstraat–Hagendoornseweg en in het ziekenhuis terecht gekomen.
Het werd hem fataal en hij is op 28 juli 1978 gestorven, Frits was maar 53 jaar.
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Familie Roosen
Hoogstraat 46A
Vader Harrie Roosen en moeder Jaan Louwers
Kinderen: Dinie, Sjean, Corrie, Ton, Wilma, Jan, Annelies, Henk, Marian, Yvon, Willie
Verhuisd met de melkkar van Jan van Boekel
Onze familie heet Roosen. Wij woonden vanaf 12-05-1960 in de Hoogstraat op
nummer 46A. We kwamen van de Willibrordusstraat 15. Onze buren waren de familie
Kremers en Moonen. Wij hadden 11 kinderen, 3 jongens en 8 meisjes.
Onze buurkinderen waren o.a. Ruud Kremers en Tonnie Moonen.
Straatvriendjes waren Frans Kox, Henk v.d. Bosch, Jan van Delft.

Familie Roosen 1966
Mijn vader heette Harrie en mijn moeder Jaan. Mijn vader werkte bij de Groof en
mijn moeder was huisvrouw, daarvoor werkte ze bij Philips en Duc George. Ze
kwamen allebei van Zeelst.
Ik zat in Zeelst op de Lagere School vanaf 1954 tot 1960; Meester Bosch, Meester
Beelen, Meester Bazelmans, Meester de Vries, Meester Klessens, Mr. van Eijndhoven
en juffrouw Jo. Ik was ook bij de Welpen, KAJ en UNA.
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Mijn hobby’s zijn ZSG (Zeelst Schrijft Geschiedenis) en Stamboomonderzoek.
Ik ga graag op vakantie naar Oostenrijk. De muziek waar ik van houd is beatmuziek.
De boeken die ik mooi vind, zijn thrillers.
De film “Deer Hunter” en die van James Bond vond ik ook heel mooi.
Nu woon ik al veertig jaar in Veldhoven. We hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen.
De familie Roosen is vanuit de Sint Willibrordusstraat verhuisd met de melkkar van
Jan van Boekel naar de Hoogstraat 46A. Omdat het gezin te groot was voor het huis
in de Willibrordusstraat 15. (Dit huis was hetzelfde als de huizen waarin o.a. de familie
van Lieshout, v. Delft enz. in de Hoogstraat woonden).
Nu kwamen we in een woning met 5 slaapkamers en een grote zolder. De tuin was
helaas een stuk kleiner. Op de plek waar we nu gingen wonen was vroeger het
voetbalveld van UNA. Nu zijn daar 4 woningen gebouwd in de Hoogstraat, 6
woningen in de Schepenenstraat en 2 woningen in de 17-Septemberstraat. Deze
bewoners waren vanaf de Hoogstraat 48a van Kemenade, Moonen, Roosen, Kremers,
Schepenenstraat Smits, Belvroy, Carli, Senders, Somers, Habraken, 17 Septemberstraat
van der Linden, Greveraars. Aan de achterkant kon je langs Oosterbosch door een
paadje in de 17-Septemberstraat uitkomen.
De leeftijd van de oudste was 18 en de jongste 5 jaar toen we verhuisden naar de
Hoogstraat. Leuk detail is wel dat dochter Sjean met Wil Oosterbosch, bijna
buurjongen, is getrouwd.
De eerste kinderen vertrokken al in 1965
vanuit de Hoogstraat. Hierdoor hebben de
oudste kinderen geen echte band gehad met
andere kinderen uit deze straat, omdat ze al
een vriend of vriendin uit de
Willibrordusstraat hadden.
Wilma was vriendin met een dochter van
bloemist Senders uit de Kapelstraat, Jan was
bevriend met Jan van Delft en Frans Kox en
Henk v.d. Bosch uit de 17 Septemberstraat.
Henk was bevriend met Ruud Kremers.
Marian en Yvonne waren vriendin met Mia
van Delft en Tonnie Moonen.

Jan Roosen plechtige communie 1960
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Harrie Roosen heeft mede de buurtvereniging opgericht en hier hebben we als
buurtvereniging een keer meegelopen in de carnavalsoptocht met een wagen waarop
Cleopatra was uitgebeeld. We kregen toen de aanmoedigingsprijs.

Carnaval 1964
Harrie heeft ook een lintje ontvangen van Burgemeester Elzen namens de Koningin in
1973. In 1979 zijn Harrie en Jaan vertrokken naar de Biezenkuilen 17.
In het ouderlijk huis kwam nu dochter Wilma met Frits Soetens en 2 kinderen wonen.
Marian is in de jaren 90 ook terug gegaan naar de Hoogstraat en is nu de buurvrouw
van Wilma op Nr.48, waar vroeger het gezin Piet en Marie Moonen woonde.

Jan Roosen
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Familie van Kemenade
Hoogstraat 48A
Vader Gerrit van Kemenade en moeder Zus
Kinderen: Toos, Joke, Jos, Frans, Wilhelmien en Mieke
Voor ons ging er een wereld open
Wij kwamen als tieners van 14 /15 jaar in ons nieuwe huis wonen in Zeelst.
We zaten vaak samen voor in het tuintje op de vensterbank. Velen dachten dat wij
een tweeling waren maar dat was niet zo. Toos en Jos wel.
Al snel hadden we contact met jongens uit de Hoogstraat, die aan het voetballen en
met brommers aan het prullen waren. Jan van Os, Jan Oerlemans, Henk Heijmans,
Tom Oerlemans, Jan van Keulen, Jan Oosterbosch.
We hadden lol en al snel begonnen de eerste afspraakjes. Jan van Os was al snel
hoteldebotel van ons Toos en dankzij onze vriendenclub hebben zij verkering
gekregen op het bankje in Zeelst bij de kerk. Wij zijn samen naar de V.K.A.J. gegaan
in het patronaat.
Bij ons thuis werd er veel gedanst met vriendinnen en was altijd iedereen welkom.
Joke zocht het op het voetbalveld een straatje verder op. Daar leerde ze Leo Heijmans
kennen. Jan van Os, Henk Heijmans, Jan Oerlemans waren altijd aan brommers aan
het sleutelen, tot op een moment Toos en Joke samen op de rolschaatsbaan liepen en
wie komt er met Jan van Os zijn brommer
aan gescheurd ? … Henk Heijmans, hij vloog
uit de bocht bij het trapjeshuis.
Jan en Henk hebben toen samen van oude
fietsen en brommers weer één goede gemaakt.

Joke Heijmans-van Kemenade
en Toos van Os-van Kemenade

Familiefoto van Kemenade
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Een huiselijk tafereel familie van Kemenade

Jos van Kemenade bij de kerstboom
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Joke en Leo Heijmans

Trouwen van thuis uit

Joke en Leo verkering

Dansen in de huiskamer
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De pastoor tegen ons moeder: “Laat hem maar doen, er is geen richt mee te schieten”
Onze familie heet van Kemenade, mijn naam is Frans. We kwamen in Zeelst wonen
in 1959 en woonden in de Hoogstraat op nummer 48a. We kwamen van de
Kerkakkerstraat 43 uit Veldhoven, je weet wel van voetbalclub Rood-Wit.
Onze buren waren de familie Oosterbosch en Moonen.
We hadden 6 kinderen: 2 jongens Jos en Frans en 4 meisjes Toos, Joke, Wilhelmien
en Mieke.
Ik speelde vroeger op straat met vrienden als Jozef Oosterbosch en Harry Belvroy
Mijn vader heette Gerrit en mijn moeder Zus.
Ik zat in Veldhoven op de Lagere School, en ik was 12 jaar toen ik in Zeelst kwam.
Ik ging naar de LTS in Woensel om voor instrumentmaker te leren.
Ik ging ook bij een vereniging KAJ en ging vaak naar het patronaat.
Ik voelde me een jonge hond tussen al die mooie meiden in en om de Hoogstraat.
We gingen wel eens voetballen naar Hilvarenbeek.
Ik heb bij UNA in A1 gevoetbald en ook nog met HVC meegevoetbald, Koosje van
Delft was toen onze coach.
Mijn hobby’s nu zijn muziek van de jaren 60.
Nu woon ik al jaren in Veldhoven.

Frans met zijn Florett

Frans instrumentmaker
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Ik herinner me van vroeger nog wel enkele verhalen, namelijk…
-

Ik fietste soms met Henkie van Lieshout naar school, want die zat ook in Woensel op
school. Bij de Boschdijk was het benzinestation van Caltex, dat heette “Groot
Tourisme”, en daar gingen we uit elkaar. We waren 12 of 13 jaar en we deden er nog
geen half uur over; jarenlang op de fiets door weer en wind.

-

Ons huis was nieuw en werd gebouwd op het vroegere veld van UNA. Er waren nog
geen stoepen in de straat. Die werden toen pas aangelegd. Mijn broer Jos beweert dat
wij daarmee uit Veldhoven zo’n beetje beschaving in de Hoogstraat hebben gebracht.

-

Naast ons woonde Oosterbosch en op een goeie dag was iedereen weg, naar de
bruiloft van Mia. Een stel snotneuzen klom op het dak van de kiepekooi en zakte er
door. Wij hebben het met eigen ogen gezien, wat was ons moeder kwaad.

Jozef Oosterbosch en Frans van Kemenade in Goirle met de KAJ
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-

Achter ons woonden de familie Carli en Belvroy, die kwamen uit Indonesië. Als die
kookten rook het heerlijk naar bami en nasi. Het waren de eerste gekleurde mensen in
de buurt en zijn geruisloos geïntegreerd.

-

Toen we in Zeelst kwamen wonen, kwam pastoor van Wely op bezoek. Hij zei dat
het goed was om voor de jongens bij de KAJ en voor de meisjes bij de VKAJ te gaan.
Dat deden we ook. En dat het goed was om zondags naar de kerk te gaan. En dat
deed ik niet. Ons moeder was streng en wilde ook dat ik naar de kerk ging. Daarom
wilde de pastoor even met mij alleen praten. Na het gesprek zei de pastoor tegen ons
moeder: “Laat hem maar doen, er is geen richt mee te schieten” en ’n halfjaar nadien
ging er niemand van ons meer naar de kerk.
Blijkbaar had hij de moed opgegeven. Wel gingen we zondags morgens met z’n allen
naar de “Kleine Man”.
Frans van Kemenade

Frans met voetbalelftal in Goirle met o.a. Jozef Oosterbosch en Jos van Delft
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Een gedichtje: “Vriendin”
In de Hoogstraat op nr 48A in Zeelst, waar ik woonde met mijn ouders en twee
broers en drie zussen, was altijd wel wat te beleven. Om te spelen geen gebrek aan
jongens en meisjes, alles samen. Afspraakjes werden er dan ook snel gemaakt!
En vrijen bij ons in het pad en wij keken ze dan af. Ons mam kreeg dat in de gaten en
wij werden verbannen naar de achterkamer. Daar stond een boom vol met noten
(van Oosterbosch), die was voor ons verboden! Met een lange lat door het open
raam sloegen wij er flink tegen aan.
Onze straat, het was er fijn en we hadden er altijd heel veel gein.

Wilhelmien 18 jaar

Wilhelmien 11 jaar

Wilhelmien Zaaijer- van Kemenade

Hierbij een gedichtje dat ik in 2010 heb gemaakt, terugdenkend aan vroeger
Lea Harks was en is nog altijd een vriendin.
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Vriendin:
Als ik terug kijk in mijn leven,
ga je alles weer beleven.
En alles uit je jeugd,
doet je toch wel heel veel deugd.
Samen liepen wij naar school,
en dronken op een feestje bowl.
Samen sigaretten kopen,
en dan stiekem ook oproken.
Samen gingen wij uit dansen,
en natuurlijk ook uit sjansen!
Samen ergens op gaan passen,
ja, samen werden wij volwassen!
We deelden vreugde en verdriet,
samen voelden wij ons een hele piet!
Toen zijn we getrouwd,
en ieder ons nestje opgebouwd.
Na jaren elkaar weer tegen gekomen,
en herinneringen die weer boven komen.
Ja, een vriendin is iemand die je verleden kent,
En je accepteert zoals je bent!
Wilhelmien.
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Een vrolijke Wilhelmien

Moeder van Kemenade

Kleinkinderen bij opa op bezoek

Moeder, Sjan en Jos

Pa van Kemenade koestert zijn duif

Toos en Jan

55

Moeder en vader

Die brommer wordt van mij
Hallo ik ben Mieke van Kemenade,
geboren op 14-06-1950 te Veldhoven.
Ik ben als jong meisje van ± 9 jaar in de
Hoogstraat 48a in Zeelst komen wonen.
Vond alles spannend: nieuw huis en een
nieuwe omgeving. Al gauw had ik mijn
draai gevonden, en had vele
vriendinnetjes.
Ook mijn eerste vriendje Henk, van hem
kreeg ik mijn eerste prille kusje (ja Henk ik
weet het nog), ik was toen ±11 jaar. Zoals
ik al zei, had ik vele vriendinnetjes, wij
waren vaak met zijn vieren bij elkaar.
De vader van Riekie van de Voort had er
zelfs een liedje over gemaakt, op de tekst
van “Non je ne regrette rien” van Edith Piaf.

Mieke van Kemenade

Het ging zo :
“Je hebt ze wel eens gezien bij ons in de straat,
Ja, ze lopen steeds door de straat.
Harriette, Els, Riekie en Mieke
Ja ze lopen steeds door de Hoogstraat.
Zondagsmiddags gaan ze ijsjes kopen bij Kox
Of frietjes in de friettent op de hoek van de straat.”
Dat is alles wat ik me nog herinner. Ik heb het aan Riekie gevraagd maar zij wist dit
niet meer. Er was altijd wel wat te doen, zoals het jaarlijkse reisje voor de jeugd tot 12
jaar. Er kwam een grote bus de straat ingereden, alle jeugd erin en al zingend op weg
naar pretpark de Bokrijk in België. Er was ook begeleiding bij, één ervan was Betsie
van Keulen. Zij moest altijd heel hard lachen en riep dan altijd: “Hou op, ik pis
dadelijk in mijn broek” en ja hoor haar broekje was weer nat!
In de winter kon je beter niet in de Hoogstraat komen. Het was dan één grote
slibberbaan; ik weet nog goed: de grote jongens en meiden voorop en de kleintjes er
tussen in en slibberen maar. Jan van Boekel, de melkboer was er niet blij mee. Hij
moest met paard en wagen door de straat.
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Mieke en Els Somers

Joke en Wilhelmien

Ook verder in de straat met de kinderen Oerlemans -zij woonden naast de familie
Kees van Os- zijn wij vaak opgetrokken. Wij gingen samen naar de speeltuin op het
Akkereind, en bezetten daar de hele zandbak, we bouwden daar ons huis met
bedden, waar we echt in pasten. Hans en mijn zus Wilhelmien waren vader en
moeder. Tiny, Ria, en ik, Mieke waren de kinderen en volgens mij waren er nog meer
kinderen uit de straat bij, maar ik weet niet meer wie. De schommels waren ook vaak
bezet en al hoog schommelend galmde het door de speeltuin “Brandend Zand” van
Anneke Grönloh.
Toen ik wat ouder was ±15 jaar, was ik vriendin met Nel Kox. Wij gingen samen vaak
op stap, Nel op de Solex en ik op mijn brommer een Mobylette, op de kermis
gewonnen als hoofdprijs.
Bij de Herwonnen Levenskrachtkraam, kocht ik van mijn laatste geld, 50 cent, een lot,
en zei: “Ik win de hoofdprijs, die brommer wordt van mij”. En het was zo; oh wat
was ik blij! Net 16 jaar en een brommer.
Vaak gingen wij naar het gemeenschapshuis de Brink in Eersel, waar Gerrit
Meulenbroeks, het vriendje van Nel en Peter Bierens, mijn vriendje in een bandje
speelden. Gerrit was de zanger en Peter was de drummer van de band. Nel is met
Gerrit getrouwd.
We gingen naar de vele club- en buurthuizen waar zij moesten spelen, en vergeet niet
de kermissen. We hadden altijd wat.
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We wonnen de eerste prijs op Koninginnedag als de Meisjes van Parma!
Op de valreep is mijn zoon Ron van de Weijer in de Hoogstraat 48a geboren.
Ik zou gaan verhuizen naar Cobbeek nr 43 in het huis waar ook Harrie en Betsie van
Keulen hebben gewoond. Ron is geboren in het achterkamertje wat uitkeek op de
notenboom en het beruchte schuurtje/ kippenhok waar wel eens iemand doorheen
gevallen is.
Vaak rij ik nog door de Hoogstraat en denk met een fijn gevoel terug aan de
vriendinnen en de bewoners die daar hebben gewoond.
De Hoogstraat was ok.
Groetjes Mieke
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Familie van Lieshout
Hoogstraat 49
Vader Harrie van Lieshout en moeder Til Slaats
Kinderen: Corry, Stien, Henk, Annie en Emmy
Ons moeder werd het lektoetenwijfke genoemd
Ik ben Corry van Lieshout, geboren in 1939 in Veldhoven, in de Kerkakkerstraat.
We hebben daar maar een jaar gewoond en zijn toen verhuisd naar de Broek in
Veldhoven. Daar deelden we het huis met de familie Haak; zij hadden een winkel en
gebruikten onze voorkamer en de helft van de gang als magazijn.
In de oorlog in 1940 werd mijn zusje Stien geboren.
Tijdens de oorlog moest mijn vader naar Duitsland,
dus mijn moeder stond er alleen voor.
Omdat mijn vader een langere tijd in Duitsland
moest blijven, vroeg Stien toen hij met verlof kwam,
aan m’n moeder : “Mamma mag die ome ook mee
eten?”
Dat was natuurlijk voor iedereen een beetje pijnlijk.
Er was veel schaarste in die tijd, alles was op de bon.
Ons moeder was vindingrijk en ging met potten en
pannen de boer op, om deze te ruilen voor voedsel:
boter, eieren, ham e.d. Dus honger hadden we niet.
Aan snoep was ook niet te komen en zo kwam ze
op het idee om lektoeten te maken. Deze werden
gemaakt van keukenstroop, dat aan de kook
gebracht werd en daarna, op het ingevette aanrecht
uitgegoten werd, tot het afkoelde en stolde.
Corry
Dan werd het gekneed en op een stang, buiten aan de muur gehangen en door
alsmaar op en neer te bewegen, werd de stroop heel licht en werden er lange staven
van gemaakt. Die werden in stukjes van 10 cm gesneden en verpakt in wit papier.
Ze waren zo lekker, dat de zwarte pad, langs ons huis, bezaaid was met witte
papiertjes!!! Het was een mooie bijverdienste, en ons moeder werd het

lektoetenwijfke genoemd.
Toen we net in Veldhoven kwamen wonen, hadden we nog geen leidingwater, maar
een pomp. En als we wilde drinken, dan hing er een pollepel aan een rekje en daar
dronk iedereen uit. Er was ook geen gas, iedereen kookte op een kachel, of op een
petroleumstelletje.
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1956 Corry in de Hoogstraat 16 jaar. Is het niet een prachtige laan?
(Op de achtergrond de bakker met een bakfiets)
Eens in de 14 dagen kwam de petroleumwagen, een grote tank op een platte wagen,
getrokken door een paard. Toevallig waren het een oom en tante van ons. De
mensen noemden tante Mieke, Mieke Pompolie. Stien en ik keken er naar uit, dat ze
langs kwamen, want we kregen van tante Mieke leuke boekjes met in de hoofdrol
Petrolientje!!
Stien werd op 5 jarige leeftijd, voor de lagere school, aangereden door een auto.
Toevallig was het een huisarts, dokter Willems, die haar direct naar het ziekenhuis
bracht; ze heeft 9 dagen in coma gelegen, plus ze had een gebroken been. Dat was
een hele spannende tijd voor mijn ouders.
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Stien en ik speelden altijd buiten, britsen, pintollen, verstoppertje spelen en wat ook
erg leuk was om een fietswiel zonder band, met een stokje voort te bewegen (repen).
Ook speelden we met Boukje Nobel, zij was de dochter van de dominee. Zij hadden
een mooie grote tuin. We kregen van mevrouw Nobel een kopje thee wat we heerlijk
vonden. Ook vermaakten we ons in het protestantse kerkje wat naast de pastorie lag;
dat was heel spannend want elke rij banken had een deurtje. Met Maria en Tonny
Hospel hebben we ook gespeeld; zij hadden een slagerij aan de overkant. Mevrouw
Hospel was weduwe en deed samen met haar oudste zoon Jan de slagerij. Ze
begroette ons altijd met: “Ha kindjes van Maria”.
We zijn, toen ik 9 jaar was, verhuisd naar Zeelst, naar de Hoogstraat, met paard en
wagen van Wasserij de Vries; ome Jan werkte daar. Het was februari, dus hartje
winter. De weg was alleen een zandpad. In ons nieuwe huis was nog geen toilet,
alleen een groot gat in de w.c., dus dat was behelpen. Mijn broertje Henk was 2 jaar
en voelde zich net als wij, heel ongelukkig en zei heel droevig: ”Papa, wanneer gaan
wij naar huis?”
In die tijd kwamen de melkboer, de bakker en de kruidenier aan huis. Vaak als ‘s
middags de bakker kwam was het brood nog warm, en aten we bijna driekwart
brood op, met boter en suiker.
Renders, in Meerveldhoven, had een boodschappenboekje, waarin de boodschappen
werden opgeschreven en die één keer per week betaald moesten worden. Dat was
meestal rond de 23 gulden. Ook moest er het hele jaar door betaald worden voor
kolen, dat was 10 gulden in de week.
Toen wij net in Zeelst woonden, kreeg ons moeder een ongeluk met de fiets en brak
haar been. Onze Henk, die achterop zat, had een lichte hersenschudding. Een half jaar
daarna kreeg ons moeder geelzucht en moest 6 weken in bed liggen; we hadden heel
goede hulp van tante Wies. Daarna moest ons moeder aan struma geopereerd
worden. We hadden heel veel pech in ons nieuwe huis.
In 1951 werd ons Annie geboren, leuk een zusje erbij. We
hadden leuke buren, de familie Senders, met meisjes van
onze leeftijd. Ook de familie Koster, maar die hadden
allemaal volwassenen, dus minder contact. Alleen had ik
veel contact met Frits, hij hielp mij veel met mijn
huiswerk.
Op de foto Corry en buurmeisje Mia Senders.
Toen ik van de lagere school af kwam ging ik naar de
ULO in Strijp. Maar omdat ik de oudste van 4 was,
moest ik er na 2 jaar vanaf en het huishouden doen.
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Moeder ging toen werken bij wasserij de Ozon; er moest geld in het laatje komen.
Dat was voor mij een hele taak. De was werd zondagsavonds gekookt en op maandag
met het wasbord gewassen. Er stonden grote teilen om de was te spoelen en in de
winter hing de was stijf aan de draad van de vorst. De was werd in de winter, ook
wel in de huiskamer op draden aan het plafond gehangen. Geen wasdroger!!

In de Opel Olympia van ome Jan

Emmy 1 jaar, Corry 22 jaar

In de huiskamer lag zeil en een kokosmat, die werd afgedaan met een harde veger en
het zeil met een zachte veger. Eén keer in de week op zaterdag, ging de mat eruit en
werd buiten op een klopstang gehangen en met een mattenklopper uitgeklopt.
In 1961 werd ons Emmy geboren, een nakomertje, die had er direct 2 moeders bij,
Stien en mijzelf, omdat we het leuk vonden. Maar voor mijn moeder was het zwaar.
In die tijd waren er nog geen Pampers, dus veel was.
Voor en tijdens mijn Philipstijd was ik lid van de VKAJ. Wekelijks kwamen we een
avond bij elkaar in het patronaat. Eén keer per jaar gingen we met de fiets op
vakantie. De eerste keer naar Kloosterzande in Zeeland ongeveer 200 km. We sliepen
in een boerenschuur op strozakken. Lakens moesten we zelf meebrengen. Bij
thuiskomst bleek dat alles onder de vliegenpoep zat. Ondanks alles heel veel plezier!!
Het jaar daarna zijn we in een jeugdherberg naar Apeldoorn geweest. Tonny van
Kasteren uit Veldhoven, bekend van de lagere school was mijn vriendin en ging overal
mee naar toe.
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De meisjes op de foto’s zijn o.a.: Corry v Lieshout, Tonnie v Kasteren, Pieta Senders,
Diny Arts, Diny Roosen, Ria van Zoggel, ….Raaymakers, Ria van Os, Lucie de Wit.
Elke zondag gingen we dansen bij “t Witven”; daar was live muziek, het orkest
opende altijd met de tune “Sail along silvery moon”. We deden de hele avond met
een flesje limonade, moesten om 11 uur thuis zijn, (anders de volgende zondag thuis
blijven) en toch was het een geweldige tijd.
Toen we wat ouder waren gingen we dansen bij “De Ark” in Strijp, ook daar zat een
orkest : “Los Travadores” dus Zuid-Amerikaanse muziek. De zangeres zong geweldig,
zij was de zus van de wielrenner Hans Dekkers.
In 1955 ging ik bij Philips op kantoor werken en dat heb ik 12 jaar gedaan. In 1966
trouwde ik met Joop en gingen we in Eindhoven wonen. In 1967 kregen we onze
eerste zoon Tos en in 1969 verhuisden we naar Breugel. In 1972 kregen we onze 2 e
zoon Robbin. We wonen nog steeds in het zelfde huis met veel plezier, al 43 jaar.
Inmiddels zijn we 46 jaar getrouwd.

Corry Olmanst- van Lieshout

63

Ria van Os, Trees van Rooy en Corry van Lieshout met de VKAJ in Apeldoorn

Corry v Lieshout, Tonny v Kasteren, …, Annie Faassen, Jet Diepens, Diny Raaymakers
Annie v Zoggel, Greet v Rooy, …Wijfelaars, Annie Moonen, Anneke Nouwens
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Vroeger kwam iedereen achterum
Ik ben Stien van Lieshout.
Ik ben geboren op 28 November 1940 in Veldhoven op de Broek op nummer 130.
We zijn in februari 1949 naar de Hoogstraat in Zeelst verhuisd. Ik was toen 8 jaar.
Mijn broer Henk was toen een kleuter van bijna 3 jaar, en mijn zus Corry is een jaar
ouder dan ik. Het was een nieuw huis, we waren één van de eersten die er kwamen
wonen.
Onze buren waren de familie Senders en aan de andere kant familie Koster.
Onze pa werkte bij Philips, ons ma was zoals iedere moeder vroeger, huisvrouw.
Toen ik 10 jaar was, is ons Annie geboren en toen ik 21 was, ons Emmy, allebei in de
Hoogstraat.
Ik ben in Zeelst naar de Meisjesschool gegaan
van 1947 tot 1953. Een paar namen heb ik
onthouden: Ali Klomp, Mia van Velsum en
Mia van Zoggel, die woonde in de
Willibrordusstraat.
Daarna ging ik naar de Huishoudschool in de
Broekweg met buurmeisje Tiny Senders. We
kregen les van juf Dien Das. Ik werd vriendin
met Mia van Velsum, die woonde in de
Broekweg 49 en hadden een
kruidenierswinkel.
Ons Corry en ik zijn enkele jaren bij Rieky
Manders op de naailes geweest. Die woonde
in het laatste huis van de rij van 10, op
nummer 59 boven.
Stien 13 jaar

Toen ik 15 was, kreeg ik verkering met Huub der Kinderen. Hij kwam uit Eindhoven.
We zijn in 1964 getrouwd en gingen wonen in Eindhoven in de Ruysdaelbaan, waar
ik nu nog woon. Helaas is Huub in 2005 overleden. Hij was timmerman van zijn vak,
maar was er een andere klus, hij kon het maken. Ik heb 3 kinderen, een zoon en 2
dochters, en één kleinkind, dat inmiddels al 13 jaar is.
Mijn hobby is lange fietstochten maken, puzzelen en op zijn tijd op vakantie.
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Als je me vraagt, wat weet je nog van vroeger, dan zijn me wel een paar dingen bij
gebleven. Ik werkte lang bij wasserij de Pigeaud op de Runstraat in Veldhoven, samen
met Jackeline Loyen, die in de Hoogstraat 70 woonde, dochter van Huub de
schoenmaker en zus van Gerard en Jan, de voetballers van UNA. Bij de Pigeaud
werkte ook een meisje, dat verliefd was op onze buurjongen Bernard Koster.
Ze had een brief geschreven, omdat ze nog steeds gek op hem was en heeft die aan
mij gegeven. Ik moest die weer doorgeven aan Bernard. Wat ze erin geschreven had
dat weet ik niet. Ik heb die brief niet opengemaakt, dat deed je niet toen.

1954 Stien in de tuin met vader Harrie en hondje Tommie
Met Marietje Nouwens van het Cobbeek of het Heike, daar was ik ook nog vriendin
mee, die moest twee keer per dag naar de kerk.
Toen ik 3 jaar was, ben ik een keer alleen naar opoe gelopen, helemaal van de Broek
naar de Provincialeweg. Opoe was een heel goed mens. Toen was ons moeder me
kwijt. Onze opa Driek Slaats, de vader van ons moeder, die woonde op het
Muggenhol 49, is later voor de tweede keer getrouwd in 1944 met Mina Stokman.
Met mijn twee en een half had ik al een brilleke. Dat lag steeds in de Gender, zei onze
pa. Ik werd uitgescholden voor schele wiep, schele wap. Met carnaval ging onze
Henk, die was een jaar of 6 en ook scheel, rond met de foekepot. Vroeger ging dat
met een verrekesblaas. Dan moest ik belleke trekken, want hij kon niet bij de bel. Ik
zat achter de heg en lachte me kapot. Ze deden de deur open en zeiden: “Daar is die
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schele van van Lieshout!” Hij was verkleed met een bult. Het was bij tante Lena op de
Provincialeweg, dat de foekepot éne blok ijs was, zo koud was het.
Ik weet nog dat er een vliegtuig is gevallen in Meerveldhoven, bij de Ontginningsweg.
Vrouw Koster keek net boven uit het raam en hoorde dat er iets mis was en liet van
schrik haar pispot vallen in de goot. We hoorden vreemd ronken, toen een plof en
toen niks meer. Ik zei nog: “Dat vliegtuig laat een poepje!”.

1957 Stien en Annie 1e communie

Corry en Stien 1962

Eens zei de pastoor, die bij ons onder de toffel schoof, “Oh, ik moet hier eigenlijk niet
zijn”. “Ik moet eigenlijk bij Habraken zijn, ik ben verkeerd”. Dat gebeurde wel eens
meer, want de huizen leken ook allemaal op elkaar. Overal kwamen ze achterum.
Pastoor was aan de verkeerde deur.
En eens had ik tegen ons moeder gezegd,” Er loopt er ene door de straat. Die belt
overal aan”. ”Als hij belt, zeg maar niks nodig”, zei ze.
Toen hij belde, deed ik het rumke van de deur open en ik riep “Niks nodig”.
Het was de pastoor aan de deur……
Bij Jana Vingerhoets, dat was ook altijd mooi. Of het waar is, weet ik niet zeker.
Maar die ging naar de kerk met een rooie fluitketel in haar hand in plaats van haar
rooi handtas. Zij had zich vergist; misschien was ze toen al de kluts kwijt.
Bij Renders in de Jasperstraat, gingen we nog boodschappen doen. Ik had zo’n dikke
broek aan met een elastiek onder in de pijpen. Daar had ik nog een rok over, want
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een broek alleen dat mocht niet voor meiskes. Ik kwam met mijn broek tussen de
ketting, met één pijp. Toen viel ik op de grond. De mensen hebben hem er tussen uit
geknipt. Daar reed ik verder met één pijp.
Vroeger was iedereen eigen bij iedereen. Ook bij Harrieke Senders, de kruidenier
gingen we altijd achterum zondags. Die had een buukske, daar schreef hij alles op. Het
was al zijn leven hetzelfde. Dan kwam er zondags een hoop volk. Dan werd er
gezegd: “Ga maar even naar Harrieke Senders”, en gewoon op zondag. Dat is
allemaal verleden tijd, dat ze opschrijven in een buukske in de winkel.
Vroeger kwam iedereen achterum. Schilders kwam de huur ophalen. Jan van Beers
van de verzekering kwam ook altijd achterum.
Ik hoop dat er meer zijn die op de reünie zijn geweest en de brieven lezen, dat ze mee
doen om te laten weten hoe het met hun is gegaan na het vertrek uit de Hoogstraat.
Toch is dat leuk hè, dat ophalen van vroeger.
Stien der Kinderen- van Lieshout

Stien en Huub op de Demer
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“Papa, wanneer gaan we nou naar huis”?
Dit is het verhaal van Henkie van Lieshout. Ik kan me van vroeger nog wel het één en
ander herinneren. Vooral als ik er met andere straat- en tijdgenoten over begin te
praten.
In 1949 verhuisde ik, Henkie, van Veldhoven naar de Hoogstraat 49 in Zeelst
en was een kleuter van ruim 2 jaar en had twee zussen: Corry (1939) en Stien (1940).
Van de verhuizing weet ik niets meer. Dus voor mijn gevoel kom ik van Zilst.
Ik zing dan ook rustig mee: “Wij komme van Zilst, ze zegge ’t is mer un boeregat”.
Er waren 5 blokken huizen van twee-onder-een- kap, nieuw gebouwd en eigenlijk nog
niet klaar, toen we er introkken. We hadden een grote tuin, wel 40 meter lang. Achter
onze tuin was een korenveld van Baetsen en daarachter pronkte de meulen van
Zeelst. Daar woonden Toon en Piet de Mulder.
Ik werd in de Broek in Veldhoven geboren op 9 april 1946.
Mijn moeder Til Slaats, was toen 30 jaar. Mijn vader Harrie was lampenist bij Philips.
Ons moeder was op den Broek in Veldhoven bekend als het lektoetenvrouwke.
Harrie en Til hadden daar in Veldhoven dus 3 kinderen en verhuisden in februari 1949
naar de Hoogstraat in Zeelst, een nieuw huis!
De straat was nog een zandweg, en onze ome Jan met paard en wagen van Wasserij
de Vries, zorgde voor de verhuizing. Via de Molenstraat, tussen Bartels en Oerlemans
het zandpad over en zo kwam je in de Hoogstraat. Ook dat was nog een zandpad.
Henkie kon net praten en vroeg aan het eind van de dag van de verhuizing,
kleumend van de kou: “Papa, wanneer gaan we nou naar huis”?

Ome Jan Slaats van Wasserij de Vries voor de verhuizing
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Het Voetbalpeike liep tussen de appelboogerd van weduwe Bartels, en het
voetbalveld van UNA en dat was maar een smal pad. Daar hield de Hoogstraat op.
In die tijd ging bij Oerlemans op nummer 41 de weg rechtdoor over in het
meulenpeike en rechtsaf het zandpad voor Bartels langs, de Molenstraat over en langs
Eliens af richting molen. Ik kan me nog herinneren dat aan het einde van het
voetbalpeike de kermis stond met als middelpunt «De Kleine Man» en de danstent
(met wit poeier op de dansvloer) ernaast. De Kapelstraat kon je oversteken en dan het
Vingerhoetspeike in met de verrekte pikkers in de doornheg. Daar moest je goed
kunnen sturen en door blijven trappen anders lag je zomaar in de pikkerheg. De kans
op een lekke band was ook groot. Dat waren nog eens tijden zeg.

Henkie 1951

Mijn eerste fiets

Jazeker, in de Hoogstraat, naast Oosterbosch op nummer 50, was de ingang van het
RKVV UNA voetbalveld; dat heeft een grote rol gespeeld voor de jeugd van de
Hoogstraat. Janus Peters maaide het gras en duwde zijn witkalkkarretje over het
grasveld en trok de lijnen op het veld en pompte de ballen op.
Vaak klommen we als boefjes over het hek van gevlochten ijzerdraad en voetbalden
op het UNA terrein. Dat mocht natuurlijk niet, maar we voelden ons Puskas en Di
Stefano en Frans de Munck, de Zwarte Panter.
Als het Rooi Duvelke (vader van Ad van de Linden) kwam of de Tuut of de Kater, dan
was het rennen, achter de korenvelden in. Ze kregen ons nooit te pakken.
Begin jaren 50; het was eigenlijk armoei troef in die tijd. Er was nog geen fatsoenlijke
wc-pot in ons huis, er zat een gat in de vloer en daar moesten we het voorlopig mee
doen.
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Van wc-spoeling hadden we nog nooit gehoord. WC-papier bestond wel, maar
hadden wij niet, we veegden ons kont af met de krant, Oost Brabant.
Geen riolering, alleen een gierput, die moesten we zelf legen met een lange stok met
een emmer eraan. Na het legen hing de gierstank nog dagen lang in de lucht.
Eens was de afvoer bevroren en mijn vader Harrie goot er benzine over en stak dat
dan aan om te ontdooien. Met een steekvlam en een plof, kwam alles weer los en
iedereen kon weer naar de wc. Zo ging dat vroeger.
Er was geen warm water, alleen een koperen waterkraantje in de keuken met
granieten aanrecht.
Natuurlijk hadden we ook nog geen douche. Zaterdags werden we gewassen in de teil
in de kamer, na elkaar in het water van de voorganger. Als we opgedroogd waren,
mochten we onze zondagse kleren aan en die niet meer vies maken.
Ik weet nog wel dat ons vader een boog in de muur had gemaakt met een gordijn van
de keuken naar het klein kammertje achter. Ik zat achter het potkacheltje te drogen na
de wekelijkse wasbeurt, toen sprong ineens het zaadmenneke binnen. Die verkocht
Turckenburgs zaden. Die stond ongevraagd ineens daar met de vraag: ”Hedde nog
zaad noddig?” Ik schrok zo, dat ik meteen mijn hand verbrandde aan het gloeiende
potkacheltje, en onze Pa schupte hem letterlijk de deur uit.

Harrie en Til bij de kippenkooi

1952 Henkie

Zaterdags moesten we de plaats opruimen en het zand netjes aanvegen met een
zachte veger en het zand met een hark grieselen.
Er was wel electriciteit, die kwam via houten electriciteitspalen met bovengrondse
leidingen binnen. Daar klommen ze als apen in, die lui van de Gemeente, soms met
van die stalen haken aan de schoenen. Veel later midden jaren 50, kwam er riolering
en werden er zinken dakgoten aan het huis aangebracht, dat was een enorme
verbetering.
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Er was een zwarte kolenkachel met mica ruitjes, die stond in de huiskamer en kolen
werden gebracht door kolenboer Eliëns, een mut viertjes of eierbriketten. De kolen
lagen in het bijhok. In de winter was het, door de gloeiende kachel, warm in de
kamer; de rest van het huis was steenkoud. Soms stonden de ijsbloemen op de ruiten
van de slaapkamers.
De bakker, de slager en de kruidenier
Jan de Krant, die bracht de krant. Piet de Bont, die bracht het brood met zijn rieten
mand voor op de fiets. Toontje van Bussel was onze bakker, met zijn VW-bestelauto.
Soms moest hij plassen en deed dat tegenover ons op het open veldje van
Oosterbosch. Daarna bracht hij het brood; gelukkig hadden we toen King-Corn,
verpakt in vetvrij papieren zak.
Toontje van de Mierden was onze melkboer, de roodharige Jana Vingerhoets bracht
ook melk en eieren. Job van de Velden met paard en wagen was de groentenboer,
Frans Neggers de visboer, Piet van Eeten en Janus Vlemmix, de slagers, Sijmons’ haring
de visboer met zijn gemotoriseerde bakfiets. Bartels uit de Willibrordusstraat bracht de
Philipskoerier, want onze Pa werkte bij Philips.
Harrieke Senders van de Kapelstraat was de kruidenier en daar ging alles op de pof.
“Schrijf maar op in het buukske” . Til was nog al eens wat vergeten, en dan moesten
we op zondag naar Harrieke Senders, achterom stiekem, dat de politie het niet zag,
om suiker of koffie. Want op zondagverkoop stond een boete. De politie noemden
we de tuut. Bij gevaar riepen we: de tuuuuuut!!
We hadden een huurhuis en elke week werd de huur aan de deur opgehaald door
mijnheer Schilders van de Gemeente. Later werd het huis van Aart Swaens.
Luxe dingen waren zeldzaam, zoals een horloge met fixoflexbandje, dat werd op
afbetaling gekocht, verpreid over 2 of 3 jaar bij de Trio.
We hadden wel een Philips radio, we luisterden ‘s morgens vroeg naar de
ochtendgymnastiek van Ab Goubits (met aan de vleugel Arie Snoek) en ‘s avonds naar
Paulus de Boskabouter en hoorspelen van Paul Vlaanderen en zijn Nina, de Bonte
Dinsdagavondtrein met Ko van Dijk en de Familie Doorsnee van Annie M.G. Schmidt.
Geen TV, geen telefoon of pick-up, dat hadden we nog niet.
De buren
Begin jaren 50, kwamen er veel jonge gezinnen wonen in de Hoogstraat en in korte
tijd krioelde het er van de katholieke jeugd. Onze buren waren Jan en Nel Senders,
die hadden verrekes, het stonk er nogal eens en er waren veel vliegen. En ook een
duivenkot, konijnen en kanaries in de volière. Aan de andere kant woonde weduwe
Koster, met haar gebochelde zoon Fritske. Daarnaast woonde de familie Habraken op
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nummer 45, met Jantje, die door de straat rende met zijn hand achter op zijn broek
en riep: “Mama, ik moet drukken!” Wij wisten niet goed wat dat betekende, tot
iemand zei: “Die schijt in zijn broek”. Het was Habraken van de textielfabriek in de
Kruisstraat.
De families groeiden in die jaren snel. Iedereen uit de straat ging zondags braaf naar
de kerk. Harrie geloofde het wel, schopte de pastoor (in die tijd van Wely) van de
deur als die weer kwam vragen of er nog niks op komst was.
“Ge moet nie meeproaten over dingen, woar ge gin verstand van het” , zei Harrie
tegen de pastoor en die kwam nie dikwijls meer.
Het was dezelfde pastoor die op de preekstoel tekeer ging tegen de verwildering van
de jeugd op de kermis. Daar was een rups en die draaide zo hard rond dat de rokken
van de meisjes omhoogwaaiden. Foei!
‘s Morgens net voor half acht, hoorde je Jufke Oosterbosch op de klumpkes naar de
kerk rennen. Til en Harrie gingen niet naar de kerk, maar wij werden wel katholiek
gedoopt en verder op school katholiek opgevoed. Vrijdags vis natuurlijk.

1951 Stien, Henkie en Corry met baby Annie

Henkie 14 jaar op de brug bij Grave

In 1951, mijn moeder Til was toen 35 jaar, werden wij plots naar tante Lena gebracht,
want de ooievaar kwam. Ze lag in de huiskamer in bed en baby Annie werd geboren
op 29 april. De huiskamer had van dat bruinige bloemetjesbehang.
Mien van Tijn Kremers was ook net in verwachting en Rudy werd op 10 mei een paar
dagen later geboren.
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Kleuterschool
Ik was 5 jaar en ging naar de kleuterschool bij de nonnen naast de kerk. Er was een
goei en een kwaai zuster. Ze maakten ons bang om met de politie te bellen en met
een plaatje van de kop van een bulldog, een bloedhond.
Ook Henkie was scheel en onderging hetzelfde lot als zijn schele zus Stien.”Ha,
schele”, pestten de klasgenoten. Ze zongen: “Schele wiep, schele wap, waarom luste
gij geen pap, waarom luste gij geen meel, daarom kijkte gij zo scheel”.
Veel weet ik eigenlijk niet meer van de bewaarschool.
De Lagere School
Ik kwam in 1952 bij meester van den Bosch in de eerste klas, «Bosch met de handjes
los». Ik heb flinke meppen van hem gehad. Ik weet niet meer waarom.
Tonnie zat een jaar later op de meisjesschool in een jongensklas, bij juffrouw Jo.
Die was veel liever.
We leerden tot 10 tellen en kregen rekenen met sommen tot de tien. Voor aan de
muur hingen 20 witte schijven en als je die omdraaide waren ze rood. Daar leerden
we mee rekenen. En we hadden een houten doos met letters.
Zelfs als kind van 6 jaar kan ik me nog het verdriet herinneren rond het overlijden van
de moeder van Jozef Oosterbosch. Moeder van 9 kinderen stierf in het kraambed.
Jozef Oosterbosch en Tonnie Kremers waren mijn straatvriendjes.
Piet de Bont had wat gevonden op het zondagse verkoopverbod: er kwamen
snoepautomaten aan de muur voor een dubbeltje en voor een kwartje.
We gingen op de fiets met de familie Senders naar “de Efteling”, want die was net
geopend in 1952. Ik weet nog wel dat we onder zo’n grote paddestoel hebben
geschuild voor de stromende regen.
De watersnoodramp in Zeeland op 1 februari 1953 maakte veel indruk. Veel kinderen
kwamen te laat op school, omdat ‘s morgens de ramp op de radio werd verslagen en
iedereen zat te luisteren.
Het was het jaar van mijn Eerste Communie. Nieuwe kleren, ik een drollevanger.
Van meester Bosch moest ik op een plaatje aanwijzen waar de hostie in de monstrans
zat. Wist ik veel. Fout, en hij sloeg met zijn vierkant liniaaltje zo hard op mijn vingers
dat ik het nu nog weet. Het was de voorbereiding voor mijn eerste communie.
Dat was ook het jaar dat veel nieuwe gezinnen in de Hoogstraat kwamen wonen.
Allemaal in nieuwgebouwde huizen: families Siebers, Kuijpers, Bazelmans, van Os,
Oerlemans, van Keulen, Cuppens. Er kwam duidelijk meer leven in de brouwerij.
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Communie met plus-four 1953

Corry, Henk Annie en Stien 1955

Henkie kwam in september 1953 in de tweede klas bij meester Koot. Die kon
spannend voorlezen. Het was een klas met meer dan vijftig kinderen en af en toe was
het niet te harden van de stank. We leerden de cathechismus: “Waartoe zijn wij op
aarde?”. Goeie vraag!
We waren trots en pestten de eersteklassers met het feit dat we al sommen hadden
boven de tien en dat wij wisten waarom wij op aarde waren.
Met Carnaval ging ik rond met de foekepot. We haalden bij Piet van Eeten een echte
verrekesbloas en maakten met een rieten stengel een foekepot. Ik had me zo verkleed
dat niemand me zou herkennen.
Ons Stien belde aan, want ik kon niet bij de bel en zij verstopte zich dan achter de
heg. Als de deur open ging en ik begon te zingen, werd er gefluisterd:
“Dat is die schele van van Lieshout”. Hoe wisten ze dat weer?
Toen Henkie acht jaar was, ging hij met zijn vader naar oogarts dokter Tillema in
Gestel. Ik heb daar heel wat Sjors en Sjimmieboekjes gelezen in de wachtkamer.
Dokter Tillema heeft met een operatie in het St. Jozefziekenhuis in 1954 mijn ogen
rechtgezet. Een oog wàs en is nog steeds lui. Afgekeurd voor dienst. Het kan maar
ergens goed voor zijn, toch?
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Naar de bossen
Met de fiets gingen we naar de bossen op woensdagmiddag. De bossen in Oers naar
de blokhut bij de Brembocht of verder achter het slachthuis (De KI, wat dat betekende
wisten we niet). Een andere keer waren we achteraan op het Djept, vlakbij Oerle en
het vliegveld in een oude betonnen bunker uit de oorlogstijd aan het spelen.
De bunker had een zware stalen deur. Binnen was het stikdonker. Ik zat met een stel
binnen en we hadden een vuur aangestoken. Plotseling gooit iemand de zware deur
met een smak dicht en we zien niks meer en we stikken van de rook.
Wij schreeuwen, “Doe die deur open, we stikken” en bonzen op de deur. We stonden
doodsangst uit, gelukkig had iemand toch begrepen dat het menens was en deed
uiteindelijk de deur open. Gered, maar wat was het benauwd!

1956 Foto Waarma: Corry, Henkie, Annie en Stien
We gingen ook wel eens vissen. Achter de Onze Lieve Vrouwedijk, kwam je richting
Waalre bij de Dommel. Daar was ook de Philips-visvijver. Met een zeef probeerden
we dan voorntjes, stekelbaarsjes en lauwkes te vangen in de slootjes bij de visvijver.
We namen ze mee naar huis, deden ze in een weckfles en hadden zo een aquarium.
Na een dag dreven de visjes ondersteboven en waren ze dood. Er waren heel wat
geleerde theoriën, hoe dat kwam, de meest gangbare was: “Die vissen kunnen niet
tegen leidingwater”.
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Sommige winters waren echt steenkoud en het vroor dat het kraakte. We gingen dan
via het Akkereind en de steenoven de Meijerei, naar de Fivie om daar op natuurijs te
schaatsen. Met botjes, maar toch, daar leerden we de eerste slagen.
Kattekwaad
We haalden veel kattekwaad uit. Bij Vingerhoets schoepten we kersen en appels.
We wisten precies wanneer dat te doen, want vrome Jana en haar rooie broers zaten
om zeven uur ‘s avonds in trance de rozenkrans te bidden en dan namen wij onze
kans waar.
We mochten soms wel helpen met kersen plukken, op voorwaarde dat we bleven
fluiten. Al plukkend in de boom kwamen we er achter waarom, als we een kers in de
mond staken, konden we niet fluiten.
Soms moesten we naar Vingerhoets eieren halen. Door het Vingerhoetspeike, je moest
uitkijken dat je niet in de heg terecht kwam want het was een oneffen, smal pad met
aan weerszijden een scherpe distelheg. In de boerderij aan de Polkestraat kwam je
binnen en het zag zwart van de vliegen. De stroopplakkers zaten zo vol dat er geen
vlieg meer bij kon. Je riep “Volk!”, omdat je niemand zag, maar dan plotseling begon
er aan de muur een hoop jassen te bewegen en daar kwam vanachter tevoorschijn een
rooie bos haar, waar de boer Janus had zitten te slapen op een stoel achter de jassen
weggedoken, zodat de vliegen er niet bij konden.
Kapper
In mijn jonge jaren ging ik regelmatig naar de kapper. Je haar moest goed zitten.
In het begin ging ik naar de Molenstraat 35 naar kapper van der Maden. Die had een
draaikruk en draaide die rond tot die op de goede hoogte stond, om te knippen.
Toen ik wat groter werd mocht ik naar Bettgens, naast Piet de Bont.
Meestal moest je wachten, maar er was genoeg te lezen, de Donald Duck, de
Panorama, de Katholieke Illustratie en nog veel meer.
Het mooiste was altijd op het laatst, als die grote fles met rubber knijpballetje en
verstuiver tevoorschijn werd gehaald en je haardos helemaal besproeid werd met
reukwater.
Op een dag vroeg vader Bettgens of het goed was dat zijn zoon mij knipte en werd
verteld dat hij het ging overnemen. Vanaf die dag ben ik altijd door Lauw Bettgens
(geb.1938) geknipt.
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1956 Een vrolijk tafereeltje op de plaats. Dien (vriendin van Ome Jan),
Henkie met hondje Tommie,Til en Harrie, ons opoe en Corry en Stien
We organiseerden een fietstocht via de Oirschotse hei en Spoordonk naar Oisterwijk.
Naar de vennen en gingen met een roeibootje het ven op. Wim en Gerard Bazelmans
waren de leiders. Het was een hele belevenis.
We bouwden zelf zeepkisten en van één uitvinding was ik als kleine jongen enorm
onder de indruk. Tinie Kremers had een zeepkist gemaakt, waarmee hij kon sturen, de
voorwielen gingen naar links en rechts en er was een echt stuur. Hoe werkte dat?
Onder de kist, onder de stuurstang zat een groot tandwiel van een fiets en
daaromheen lag een ketting, die weer was vastgemaakt aan een draaibaar houten
balkje, waar de wielen aan vast zaten. Willy Wortel in de dop.
Een huiveringwekkend voorval bij Kremers heeft ook diepe indruk op me gemaakt.
Hans ging een kip slachten en had de kip vast, legde de kop op een blok hout en
hakte de kop eraf. Maar de kip ontsnapte en liep zonder kop een heel eind de tuin in.
Een kip zonder kop bestaat dus toch, ook al is het niet lang.
Zondags gingen we vaak met de fiets naar Gestel bij de Lambertuskerk naar het
patronaat naar de film. Daar kwamen we voor een kwartje binnen en zaten op de
houten banken. Spannende films van Johnny Weismüller als Tarzan, maar ook de
Dikke en de Dunne, de Boefjes en Zorro. Als het spannend werd, trappelden de
kinderen met de voeten op de grond en dat gaf een donderend geweld.
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Op een zondag werden we daar voor het eerst geconfronteerd met criminaliteit.
Bij Gerard Bazelmans waren de sierkabels van zijn fiets gestolen, grote schande!
We maakten voor het eerst kennis met de grote stad, wij kwamen van een durp, daar
zou zoiets niet gebeuren.
We gingen wel eens naar de Rivierstraat, vlak bij de Dommel, daar woonde ome
Thee. Dat was een broer van Mien Bartels.
Die durfde op kerktorens te klimmen en daar was ik erg van onder de indruk.
Ondanks de armoede werd er nooit geklaagd dat er niet genoeg te eten was,
geweldig. Toen eens opoe Stien van Lieshout het huishouden deed toen Til ziek was,
werd er na één bord soep, de pan weggehaald; “Het hoeft niet op al is het lekker! ”
zei de kordate opoe en de kinderen keken met grote ogen!
Als Til ziek was, kwam één van haar zusters helpen met wassen en poetsen.
Toen tante Lena, die heel dik was, eens aan het dweilen was in de bijkeuken en net
voorover gebukt stond, kwam kleine Tonnie achterom om te vragen of Henkie kwam
spelen. Toen hij achterin het open gewei keek en die kont zag, kreeg hij de schrik van
zijn leven en rende snel weg. Hij heeft er nog een licht trauma van.
Ik kan me herinneren dat ik van school thuis kwam en de deur op slot was. Het was
koud, ik liet de hond los en ging in de kippenkooi zitten. Daar had onze pa een
electrische lamp voor de jonge kuikens neergezet.
De hond kwam plots binnen, beet alle kuikens kapot en ik rende huilend weg.
Mien, de moeder van Tonnie, heeft me toen opgevangen en met een kop warme
kwattaromme getroost.
Harrie besloot een schuur achter het huis te bouwen, voor de fietsen en gereedschap.
Hij maakte samen met ome Jan Slaats een ontwerp en maakte in de bijkeuken de
betonplaten en palen zelf, met houten mallen, krantenpapier op de grond en cement
en specie in de kuip en wat betonijzer niet te vergeten.
Er werd gegraven en er werden betonpalen gemaakt, houten kozijnen met ruitjes en
het werd een prachtige grote schuur met eterniet golfplaten dak. Niet alleen de fietsen
maar ook Jan zijn nieuwe motor, een Hulsmann, kon erin. De binnenkant van de
schuur zat vol met kranten en zo bleef de historie tientallen jaren bewaard.
Er was wel een wreed accident, want bij buurman Senders brak een verreke los en dat
kwam bij ons de bijkeuken binnen en liep zo over de zachte cement; de verkenspoten
stonden mooi afgedrukt in de betonplaat.
Voetballen op straat deden we bijna dagelijks. Er was nog geen verkeer. Twee partijen
werden gekozen, na aftreden met de voeten naar elkaar toe lopen, kiezen en dan
begon het spel.
Het was de tijd van luisteren naar de radio. Spannende hoorspelen. Zo ook een keer
rond kerstmis. In de kamer stond de kerstboom mooi opgetuigd. Terwijl iedereen naar
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een spannend hoorspel van Paul Vlaanderen zat te luisteren, viel de kerstboom
plotseling om. Iedereen verschoot zich kapot.
Iedereen had een mooie lange tuin. De tien huizen op een rijtje, maar ook verderop
de hoge huizen van van Vroonhoven en aardappelboer Schijven, hadden een heel
lange tuin, tot aan Duc George. Er werden kuilen gegraven om aardappels in te kuilen
met stro. Maar we groeven ook wel diepe gaten, met gangen om in te spelen. Over
instortingsgevaar maakten we ons geen zorgen.
Meestal was het een moestuin. Aardappels, die dan vol kwamen te zitten met
coloradokevers. We plukten die er af, deden die in een jampotje, benzine erover en
aansteken. Deze methode was effectief, want de coloradokevers vermenigvuldigden
zich erg snel en moesten vernietigd worden. Ze vraten alle aardappelloof op.
Verder hadden we aardbeien, sperzieboontjes, sjalotten (die roken zo lekker),
tuinbonen, peultjes, rodekool, boerenmoes, spitskool; een echte groentetuin en mooie
dahlia`s.
Wie had gedacht dat de gemeente op een dag kwam en een groot stuk van de tuin
onteigende? Protest hielp niet. Er kwam een textielatelier van de heer Mouse. De
industrie rukte op in het eens zo vredige Zeelst. De meisjes van de naaifabriek ratelden
met hun machines, de ramen gingen open en dan schalden om tien uur ‘s-morgens de
arbeidsvitaminen door de lucht.
Tonnie ging door de week naar de kerk en spaarde miskaartjes, die dan weer in de
klas werden opgehaald als bewijs dat je geweest was. Het kwam op je rapport als
kerkbezoek. Tonnie was intussen misdienaar geworden en al ervaren in de hand- en
spandiensten voor de misheer. Op een keer was het lof op zondagmiddag en er was
een misdienaar tekort. Pastoor van Wely, die het lof deed, vond het goed dat ik
inviel. Ik had het wel eens gezien. Tonnie links en ik rechts en normaal doe je alles
hetzelfde en tegelijkertijd, maar dan in spiegelbeeld. Makkie, kwestie van afkijken.
Daar zaten we op de knieën, totdat de pastoor nijdig begon te wenken dat ik moest
komen. Daar had ik niet op gerekend en was van mijn à propos.
Toen we even later voor het altaar naar elkaar toe moesten lopen en langs elkaar
moesten kruisen, botsten we en viel het handbelletje met de 4 schelletjes rinkelend
over de grond en vielen we in een slappe lach. Pastoor van Wely was woest, dat was
mijn laatste optreden als invaller-misdienaar. Mij best.
Een andere pijnlijke ‘religieuse’ ervaring had ik net voor mijn plechtige communie. Ik
was een jongetje van 12 jaar en nog braaf in de godsdienstles bij de pastoor. Hij had
ons wel duidelijk gemaakt dat we de Heilige Communie moesten ontvangen met een
reine ziel, daar mocht geen zwart vlekje opzitten. En dat we ’s zondags naar de kerk
moesten en nog beter ook naar het lof en nog beter ook doordeweeks naar de kerk.
Ik ging alleen ’s zondags naar de kerk, werkte daar mijn verplichte nummer af en na
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Ita Misa Est waren we al half buiten. Ik spaarde dan 5 cent (dat was 5 droprenners bij
Jantje Arts) uit door op zo’n harde klapstoel te gaan zitten in plaats van in de banken
met zo’n vilten kniekussentje voor een dubbeltje.
Maar mijn geweten begon een beetje te knagen en ik besloot ook eens doordeweeks
naar de kerk te gaan, ons moeder keek wel gek op, maar hield me niet tegen toen ik
al om kwart over zeven vertrok. Ik was veel te vroeg, er was nog geen kip en ik wist
niet goed waar te gaan zitten. Dus ging ik maar weer helemaal tegen de zijmuur
achterin op mijn vertrouwde bidklapstoeltje zitten. Druppelsgewijs kwamen de
schoolkinderen binnen en gingen allemaal voorin de kerk zitten op de banken, die
normaal verpacht waren aan de notabelen van Zeelst, zoals de dokter en de meesters.
Ik voelde me helemaal niet op mijn gemak zo alleen achterin, zeker niet omdat
iedereen achterom zat te kijken en tegen elkaar begon te smoezen.
Toen komt plotseling pastoor van Wely van voor de kerk binnen en ziet mij zitten en
begint naar mij te gebaren. Ik snapte niet wat hij bedoelde. Blijkbaar zat ik, onnozele,
net voor de biechtstoel en wilde hij weten of ik wilde biechten. Ik maakte in mijn
onnozelheid een nietszeggend gebaar terug, maar hij verdween en kwam terug met
zijn kazuifel aan en sjerp om. Ik schrok me kapot en hij wilde me de biechtstoel in
hebben, maar ik maakte hem duidelijk dat ik daar niet voor kwam. Ik heb de pastoor
nog nooit zo kwaad zien kijken, hij was ziedend. Na mijn lagere school ben ik niet
vaak meer naar de kerk geweest, als kind teveel bang geweest van al die verhalen
over hel, vagevuur en verdoemenis.
We doorliepen de Lagere School verder via meester Bazelmans (de Heikneuter),
meester de Vries (de Kuus), meester Klessens (met zijn stempeltjes en zijn
poesieplaatjes), meester van Eijndhoven (de Zure). Zo hadden de meesten een
toepasselijke bijnaam. We zaten met twee man in houten banken, met in het midden
een inktpotje met een schuifje. We schreven met een kroontjespen, hadden een
inktlap en vloeipapier.
Tonnie heeft het genoegen mogen smaken bij meester Merkx te mogen zitten in de
zevende klas; die had de bijnaam Ijzeren Alva.
Hij had die te danken aan de manier waarop hij stoute kinderen om de oren sloeg,
het was ware kindermishandeling geworden, geloof ik, maar in die tijd waren de
pastoor en de meester de onaantastbare en gerespecteerde personen in de parochie.
Ik had nog wel franse les van meester Merkx, Papa fume une pipe. Toen had ik niet in
de gaten dat het 50 jaar later nog goed van pas zou komen.
Als de meester jarig was, bracht iedereen sigaretten of sigaren mee. Duc George en
Velasques; dat waren sigaren die werden bij ons in de sigarenfabriek gefrot. Zo´n dag
werd er niet geleerd, maar er was film met de toverlantaarn en er werd voorgelezen
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uit Arendsoog en Witte Veder, Wipneus en Pim, Pim Pandoer in de Imbosch of Puk en
Muk en Moortje.
De lagere schooltijd is een mooie tijd geweest. Ik ken nog wel een paar klasgenoten
uit 1958, onze 6e klas bij meester van Eijndhoven, namelijk Coen Broens, Jacques
Sandkuijl, Wim Senders, Noud van Zoggel, Henk Bartels,Tiny van Laarhoven, Tom
Oerlemans, Jan Oosterbosch, Cor en Wim van de Oetelaar, Wim van Straten, Jan
Thijssen, Chris van Turnhout, Heintje Verberne, Kees van Zwet. Die laatste en Ben
Koppens gingen naar het seminarie. Ben Koppens is nog missionaris in Afrika
geworden geloof ik. We zaten met 48 man in een klas.
Vooral de vrije tijd tijdens de lagere schooltijd was mooi, de woensdagmiddagen en
de lange vakanties. Er werd veel op straat gespeeld en er waren wel meer dan 100
kinderen in de Hoogstraat in die tijd.
We speelden voetbal, trefbal, voetje van de grond, tikkertje, verstoppertje of piepeltje
bergen, indiaan, buske schuppen, pik-ollie of dik, loelen en we deden bokspringen,
pintollen, knellen, repen met een kale fietsvelg en een stok, knikkeren en stuiteren,
britsen met de Erdaldoos, touwtje springen. Er waren er ook altijd een paar die waren
hun tijd vooruit en die wilden doktertje spelen. In de winter slibberen, glijbaan maken
en sneeuwballen gooien.
We waren ondernemend: bouwden vliegers, gingen naar het Sierhuis op de
Strijpsestraat om vliegerpapier te kopen, latjes bij de vader van de lange Thijs, Jo
Siebers. Hans Kremers kon goed vliegers bouwen. Als plaksel diende een gekookte
aardappel. Ik maakte knipvliegers van bruin pakpapier en die deden het ook goed.
Ik had een hondje Tommie en daar was ik stapeldol op. Hij was een fel en vrolijk
hondje. Toen hij een keer aan de kippen was geweest, heeft onze pa er voor gezorgd
dat hij dat nooit meer deed. “Weggelopen” , zei hij. Mijn zussen vertelden later een
ander verhaal.
Hij moet er in, hij moet er in!
We gingen als schooljeugd zondagsmiddags om half drie naar het voetbalterrein,
supporter van UNA. We lagen met de hele jeugdbende achter de goal van de
tegenstander en vuurden de helden van Zeelst aan.
Bij elke corner, scandeerden we: “Hij moet er in, hij moet er in!” en als dat dan ook
gebeurde en de bal lag in het net, dan voelden we dat we het weer voor mekaar
hadden. Een paar volwassenen stonden dan te gniffelen; wat die voor bijgedachten
hadden, begrepen wij als kinderen niet.
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Beroemde voetballers van die tijd waren Jan en Gerard Loyen uit de Hoogstraat.
Noudje Sanders uit de Molenstraat, later Frans Weijers, Lambert Maasen. Jan Schijven
was een goeie keeper. Later kwam Ben Sleddens, meer een degelijk type, en jarenlang
het boegbeeld van de club. Noudje Sanders maakte zich een keer zwart als Pele, dat
was lachen. Hij kon een corner zo schieten, dat de bal de goal indraaide.
De derbies tegen Rood-Wit en Marvilde waren bloedstollend en er werd gescholden
en gevloekt dat het een lieve lust was. Dat was het volksvermaak van die tijd, toen er
zaterdagsmorgens ook nog gewoon gewerkt werd. Pas in 1961 werd de zaterdag vrij.
Een ander vermaak was den Doel of VZOD (Vreugde Zij Ons Doel). Tijn Kremers was
ook bij de boogschutterij, die was achter de café van Mieke van der Linden. Tonnie en
ik waren daar eens alleen en Tonnie zou wel eens demonstreren met de boog hoe dat
ging, om de roos te raken daar achterin het hok met pakken stro. Hij legt aan en de
pijl vliegt hoog over het hok het kerkhof op. Gelukkig waren er alleen maar dooien
daar. Veel bewondering hadden we voor de Harmonie; soms concert op het kiosk.
L’Union Fraternelle had veel goede muzikanten en de gebroeders Siebers uit de
Hoogstraat speelden fantastisch klarinet. En het Veldhovens Mannenkoor met Piet de
Mulder als tenor, en Toon als bas, kon heel mooi zingen.
Het verenigingsleven was sterk in Zeelst. Je kon bij de KAJ, de Katholieke Arbeiders
Jeugd (of Katholieke Appel Jatters), met aktiviteiten in het patronaat. Met een
amateur toneelclub. De gymnastiekvereniging «Voorwaarts», met Janus de Lepper,
Henk Oerlemans, Nol Gepkens en Broer Oerlemans (de witte) als sterke gymnasten
aan de rekstok, de ringen en op het paard.
Ik was een blauwe maandag bij “Voorwaarts” en we gaven een demonstratie in het
patronaat; we moesten uren onder in de kelder wachten tot we aan de beurt waren.
Toen kwam het moment voor ons en moesten we 4 keer heen en weer hinkelen en
huppen en kegels en blokjes oprapen. Van het wachten was ik zo gaar, dat ik alles
verkeerd deed, tot grote hilariteit van de zaal en grote ergernis van Janus de Lepper,
die de oefening bij ons er had ingestampt.
In 1958 had ons Stien een vriendin, Mia van Velsum, van het kruidenierswinkeltje in
de Broekweg. En zo is het gekomen dat via Mia, Stien al vroeg, op 16 jarige leeftijd
verliefd werd op Huub uit Tongelre. Netjes in het pak en lichtrood haar. Met veel
trubbels thuis, want vader Harrie vond haar te jong om te vrijen.
Toen eens de tortelduiven Stien en Huub alleen waren en Henkie toen 12 jaar, ook
thuis was, wilden ze hem weglokken om verder alleen te zijn. Henkie liet zich voor
een kwartje wegsturen om iets lekkers te kopen. Buiten gekomen trof hij Tonnie net,
die hem wilde opzoeken. Tonnie is toen voor een dubbeltje van Henkie naar binnen
gegaan, om te vragen of Henkie thuis was. Spannend, om eens te kijken wat die twee
aan het doen waren. Dat noemen ze win-win.
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Een sensatie was het vertrek van de familie Gepkens naar Amerika in 1958. Met de
boot de M.S. Waterman vertrokken ze naar Salt Lake City in Utah.
Daar hadden ze lucifers, die kon je aanstrijken onder aan de zool van je schoen, niet
te geloven. Dat deden de cowboys ook. Ik vroeg Jan er een paar op te sturen, als hij
daar was. Na een tijdje zijn ze teruggekomen omdat moeder Gepkens heimwee had
naar huis. In het huis van Gepkens kwam de familie Bierens wonen.
We werden groter en kregen traktement. Dat was rond 1960. Meestal kochten we
snoep bij Jantje Arts bij de kerk. Rolleke drop, zoute tip, spek, bakkesvol, dubbel
zoutjes, renners, dropkoppen; de keus was moeilijk voor een kind. Later kwam er ook
een snoepwinkeltje in de Broekweg en er was ook Jantje de Ruiter. Jantje veegde de
snotneuzen van de kinderen af. En trok de kinderen de broek op, als die afgezakt was,
en ook als dat niet zo was.
Soms besloten we ons traktement niet in snoep, maar in cultuur om te zetten en ook
wel eens naar de film te gaan, meestal de Parisien in de Vrijstraat in Eindhoven. Daar
kon je voor 40 cent op de stijvenekkenrang zitten. De mooiste cowboyfilm die ik me
kan herinneren was «Shane» met Alan Ladd. Ik heb die film nog.
Het spannends waren de cowboyfilms met toegang 14 jaar. Wij waren nog net geen
veertien en er kwam regelmatig een inspecteur, om te kijken of er snotneuzen van
onder de veertien bij zaten. Die moesten er uit en geen geld terug, dramatisch.
Als de inspecteur binnen kwam, zaten we hem te knijpen en dan werden Frans en Wil
Kuijpers er meestal uitgepikt, als de kleine mannen. Voor Frans was dat terecht. Maar
Wil was al veertien en ging als een gek tekeer. Hij was oud genoeg, maar hij moest er
toch uit. “Voortaan neem ik mijn paspoort mee”, zei hij, en dat hielp.
In 1962 zag ik in de Parisien een heel spannende film en dat was echt iets bijzonders.
Het was “Dr.No” van James Bond. En of die beroemd werd, reken maar.
Als we ons verveelden gingen we er met een stelletje op uit. Op een avond liepen we
op de Koning Kyrieweg en Franske Kuijpers werd steeds ondeugender. Die belde bij
de mensen aan, bleef dan ijskoud staan. Als er open gedaan werd, zei hij, “Ik heb
belletje getrokken en ben vergeten weg te lopen”. Dat was provocatie van de
bovenste plank.
Bij de laatste bungalow, net op de Koning Kyrieweg, piste hij tegen de brievenbus en
belde aan. De man des huizes kwam woest achter ons aan en we stoven alle kanten
op. Bij de Hagendoornseweg had hij mij bijna te pakken, maar gelukkig vloog Tonnie
een andere kant op en ging hij die achterna. Wat waren we geschrokken!!
Meegenomen naar binnen, alles opdweilen, naam opgeschreven en met politie
gedreigd.
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Het waren lange, hete zomers en verkoeling werd gezocht door in het Beatrixkanaal
te zwemmen. Het water was nog schoon genoeg als zwemwater en soms lag het langs
het kanaal op de dijk vanaf Strijp tot aan de Oirschotsedijk vol met mensen, die een
verfrissende duik in het kanaal namen.
Vooral de jeugd was er gek op, ook om van de Baileybrug bij Welschap af te springen
en om op de voorbijvarende boten te klimmen en er weer af te duiken.
Op de Bailybrug stond Bruno met zijn Toscane ijskarretje. Op zijn karretje een
vierkant plat dekseltje, waar hij het wisselgeld in had liggen. We hadden ontdekt, dat
als je met zijn allen in de maat ging schommelen, de brug in resonantie kwam en flink
begon te slingeren. Bruno begon te schreeuwen, want zijn dekseltje met geld wipte
van de kar en de munten rolden over de brug het kanaal in.
Straaljager in het kanaal
Eén voorval zal ik nooit vergeten. Terwijl Tonnie en ik bij het Beatrixkanaal aan het
spelen waren, stegen er straaljagers op, Thunderstrikes, met die schuine vleugels. Eén
ervan komt niet van de grond, rijdt door het hek, de straat over en duikt voorover
het kanaal in. Het was augustus 1954.
We zagen het gebeuren en wachtten op een explosie of klap. Maar er gebeurde niks.
Het vliegtuig had zijn neus in de kant geboord en zakte langzaam in het water weg.
Studenten in een skiff op het kanaal, roeiden naar de cockpit. De piloot was dood.
Het was een wonder dat er verder niets gebeurde, maar we waren wel geschrokken.
Zo ook op een warme dag, 22 september 1956, toen een straaljager in de Bergen op
Zoomstraat neerstortte. De piloot wilde naar zijn vrouw zwaaien. Mijn nichtje Jet was
net bij de Spar en rende naar buiten en had gelukkig niks. Er was een enorme ravage;
behalve de piloot kwam ook nog een andere man om het leven.
Op een middag was ik naast ons huis aan het spelen en we hoorden een vliegtuig raar
brommen en hoorden een plof. Ons Stien zei nog: “Dat vliegtuig laat een poepje!”
Blijkt inderdaad dat het vliegtuig is neergestort vlakbij onze ome Jo op de
Ontginningsweg.
Waar ik erg van onder de indruk was, dat was van de stunt van de koorddanser in
Meerveldhoven. Er werd een kabel gespannen tussen de grond van het Mariaplein en
de kerktoren en daar liep iemand op de kabel, weliswaar met evenwichtsstok, maar
helemaal naar boven. En nog spannender, even later reden ze met een motor over die
kabel naar boven en gingen handstand doen op de motor; ik hield mijn hart vast!
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Vaarwel Lagere School

1962 HBS Henk van Lieshout 16 jaar
In juli 1958 ging ik van de Lagere School af. Dat was een hele verandering in mijn
leven. Van het boeregat naar de grote stad. Ik had alleen maar plat Zilsts gesproken
tot dan toe en schaamde me omdat ik amper beschaafd Nederlands kon praten op de
HBS in Eindhoven.
Nog net in de zesde klas van de Lagere School was er een Rotterdammer bij ons in de
klas gekomen, een vreemde knaap, want hij kon nog eens niet voetballen.
Hij heette Henk Scheffer, zijn vader heette Schwarzenegger en daar snapten wij nou
helemaal niks van; hoe zat dat? Die vader kon wel goed voetballen, er werd gezegd
dat hij bij Rapid Wien had gespeeld. Het was wel een Oostenrijker.
Henk Scheffer en ik gingen samen naar de HBS, want hij kon goed leren, zei de mister.
Henk Scheffer woonde in de Sportlaan tegenover het UNA voetbalterrein.
In de Hoogstraat werden nieuwe huizen gebouwd op het oude voetbalterrein. Op
nummer 46 ging de familie Kremers wonen, een prachtig, nieuw en groot huis.
Toen ik een keer daar op bezoek kwam en een nieuw bloesje aanhad, haalde Mien
nog een kartonnen strookje uit mijn boord. Vergeten eruit te halen.
Tonnie bleef nog een jaar doorleren op de Lagere School. We verloren elkaar meer en
meer uit het oog, want we zaten niet meer op dezelfde school en waren niet meer
tegelijk vrij. Andere omgeving, andere vrienden. Het was ook de tijd van de nozems,
stoere brommer, leren jas en vetkuif.
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Onze pa mopperde dat hij zoveel moest overwerken bij Philips, alle lampen moesten
vervangen worden, kapot of niet kapot. Want de Sjah van Perzië met zijn Farah Diba
kwam op bezoek en alles moest tip-top zijn. Dat was in 1959 en het mocht wat geld
kosten voor die grote meneer. De gewone man was maar een nummer bij Philips,
volgens onze pa. Overigens zijn personeelnummer weten we nog: 33102, dat stond
op zijn smalle salarisstrookje, dat uit zijn bruine envelopje met geld kwam. Weekgeld
werd contant uitbetaald.
Televisie in de straat
De komst van de televisie in de jaren vijftig was een ware sensatie. Als ik met onze
hond Mentor ging wandelen, bleef ik vaak onderweg in de Jacobsdreef buiten voor
het raam staan bij mensen om TV te kijken. In 1955 was er Dappere Dodo en Kees en
De Verrekijker en Tante Hannie van de KRO, die zwaaide met twee handen. Ik mocht
met Jufke kijken bij opa en oma Wijnands in de Kapelstraat. Er waren nog maar een
paar gezinnen met TV en wel zwart-wit. In de Hoogstraat waren er maar twee, bij
hennenpoelier Schoenmakers en bij Cuppens. Daar zat de jeugd dan ook, de
huiskamer vol met kinderen en allemaal schoenen aan de deur.
Ik weet nog goed dat ik op 26 mei 1957 in Woensel bij familie tv keek naar de
voetbalwedstrijd Oostenrijk-Nederland en het een verschrikkelijk onsportieve
wedstrijd was. Roel Wiersma werd geschopt en bleef op de sintelbaan liggen. Na 0-2
voorsprong, verloren we met 3-2 en werden voor het WK uitgeschakeld. Iedereen
was woest over zoveel onrecht. De scheidsrechter leek wel omgekocht en we waren
diep teleurgesteld.
Ook zagen we het Wereldkampioenschap in 1958 op tv, toen voetbalster Pelé (16j) de
show stal en Brazilië kampioen werd.
En dan tv voor de grotere kinderen, Bonanza met Hoss, de Texas Rangers en Morgen
gebeurt het, met professor Plano (Ton Lensink) en Dries Krijn in een raket naar de
maan, huiveringwekkend spannend. Je begon in UFO`s te geloven.
Later had de familie Raaymakers ook TV en Tonnie en ik hadden van mevrouw
Raaymakers het voorrecht om daar wel eens te mogen kijken. Dat was in 1959.
Naar EVV en PSV
Het betaalde voetbal was er nog niet zo lang. Rond 1958 was er een jongen bij me in
de klas op de HBS. Hij speelde bij de junioren van PSV en was wel eens ballenjongen
bij een echte lichtwedstrijd van PSV. Het jaar dat er lichtmasten kwamen in het
stadion, de beroemde vliegenmeppers. Daar speelden dan Coen Dillen, Roel Wiersma,
Fons van Wissen, Toon Brusselers. We gingen wel eens kijken en stonden op de
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jongensrang. Trevor Ford in 1956 was de eerste buitenlander die gekocht werd bij
PSV.
Tonnie voetbalde toen ook bij de junioren van PSV. Er werd onderling een strijd
uitgevochten wie ballenjongen mocht zijn bij een wedstrijd van PSV.
Soms gingen we ook naar EVV Eindhoven aan de Aalsterweg. Daar speelden Jan
Louwers en de roodharige Kila. Een wedstrijd kan ik me herinneren tegen Fortuna
´54, met Frans de Munck, de Zwarte Panter in de goal. Met Cor van ‘t Hart en Bram
Appel, dat waren beroemde spelers. Zij speelden ook in het Nederlands elftal.
Het tentje van Jantje Cuppens
Het moet zo rond 1960 geweest zijn. We waren 14 jaar en voelden ons rijp voor de
grote wereld en maakten plannen om op vakantie naar het buitenland te gaan.
Fietsen naar Luik in België. Tonnie, ondernemend als altijd en het meeste lef, gaat naar
Jantje Cuppens om te vragen of wij zijn tent kunnen lenen.
Nou, wèl huren voor een kwartje per dag en dat deden we. De tent was meer een
stuk zeil en twee stokken. Tinie ging ook mee en ik kreeg de fiets van onze ome Jan,
die had wel alleen een terugtraprem en die loopt heet in de bergen. Er werd bij Nol
van Herk nog een handrem op het voorwiel gemonteerd en we gingen met zijn
drieën op naar het zuiden.
In Luik vinden we een soort camping op de Citadel; een voetbalveldje en we zetten
de tent op. We hebben er vlakbij een uitzicht over de stad en het is indrukwekkend,
staalindustrie. Zo’n grote stad, wel alles grijs en zwart, het is een echte industriestad.
We hebben een petroleumstelletje en Tonnie gaat soep koken. We hebben zakjes soep
en op het zakje staat de gebruiksaanwijzing: +/- een kopje water. Hij gooit een kopje
water in de pan en gooit het daarna weer weg.
“Wat doe je nou?”, vragen we. “Ja, er staat duidelijk op plus en min een kopje”, zegt
Tonnie. We waren in België, dat was duidelijk.
Die stad Luik, ofwel Liège, want ze praten daar frans en we verstonden niks, had veel
boeiende dingen te bieden. Dingen die wij boerenpummels nog nooit gezien hadden.
Op de eerste plaats was daar die enorme stenen trap, met een paar honderd treden.
Daar woonden mensen in huisjes naast die brede trap, het was een soort straat, maar
dan een trap. Als je niet goed ter been was, kwam je niet meer thuis.
Zelfs wij waren moe als we helemaal weer boven waren.
En dan was er de markt met van alles te koop. Er waren standwerkers, maar het was
allemaal in het frans en we verstonden niks. Tonnie, die van alle markten thuis was,
stond naar zo’n standwerker te luisteren, die stak een blauwe Bic balpen omhoog en
praatte maar door in het frans. Plotseling herkende Tonnie een woord: “Cadeau” en
nam de pen van de man af en zei, “Merci, cadeau!”. Dat waren al twee woorden!
88

En ‘s avonds als het schemerde dan werd het spannend. We gingen dan op de loer
liggen om te kijken of er mannen naar de vrouwtjes gingen. Daar waren van die
ramen, die verlicht waren met die rose neonlampen. Een paar jongens uit Best, ook
van onze camping, wilden daar ook wel eens binnen kijken wat daar nou wel te zien
was. Het meisje was heel vriendelijk maar zij waren nog geen 18 en hadden daar niks
te zoeken, zei ze. Je moet maar durven.
Zondags gingen we in Luik naar de kerk, want Mien had gezegd, ook in de vakantie
‘s zondags naar de kerk. Ik heb nog altijd ergens het gebedenboekje in het frans, wat
ik uit die kerk meepikte. Dat biecht ik later wel, dacht ik.
Sainte Marie, Mère de Grâce, le Seigneur est avec vous…
De fietstocht ging verder via Malmedy en Eupen. Daar overnachtten we tussen twee
weilanden op een pad tussen de koeien, die snoven steeds aan de tent.
Het was een heldere nacht en bitter koud. Eén van ons zou om de twee uur de wacht
houden buiten en de andere twee konden slapen.
Dat deden we omdat het maar een tweepersoonstentje was. We hadden een
grondzeiltje en een paar dekens en dat was al. We stierven van de kou en vooral de
man op wacht was zowat bevroren. Toen die tussen ons indook, rolde er een ander
onder de zijkant weer naar buiten. Het was kramperen op zijn best.
Wat ruik ik toch?
Het jaar daarop, 1961, ontdekten we dat Henk Scheffer een nieuwe 3-persoonstent
had. Dat was wat voor ons vieren. Weer één teveel.
Onze vriend Henk S. mocht ook mee want het was tenslotte zijn tent. En voor niks
natuurlijk. We fietsten van Luik naar Monschau en vonden een camping aan de
Ruhrsee in het plaatsje Ruhrort. Tonnie was weer de gangmaker en sneed het brood.
Met een groot mes sneed hij het brood èn het nieuwe vaste grondzeil in één keer
door.
‘s Avonds lag hij in de tent zo te meuren, dat je van zuurstofgebrek bijna begon te
hyperventileren. Toen Henk Scheffer nietsvermoedend de tent binnen wilde komen en
zei “Wat ruik ik toch?” rolden wij om van het lachen.
De hele vakantie werd Henk S. geplaagd met “Wat ruik ik toch”?
Tinie bleef liever op zijn luchtbed zonnebaden. Toen we terugkwamen, was hij
helemaal verbrand en kroop hij rillend in de tent. ‘s Nachts begon hij te ijlen en we
overwogen zelfs om hem op de trein te zetten. Maar we gingen op de fiets. Alles deed
hem pijn. Blaren op zijn rug en hij had nog steeds koorts, maar we fietsten in één ruk
naar Koningsbosch in Limburg vlak aan de Duitse grens.
We mochten bij gastvrije Limburgers achter in de tuin kamperen. De volgende dag
door naar huis. Het was een groot avontuur. We waren doodmoe en blij dat we thuis
waren.
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Kom van dat dak af!
Op een zomerse dag was er bij Oosterbosch niemand thuis. Dat kwam zelden voor
maar ik geloof dat hun Mia ging trouwen. Dat was een buitenkansje; wij zagen de
kans schoon om via het dak van de schuur aan de noten te gaan. Het waren eterniet
golfplaten en Franske Kuijpers en ik zakten plotseling krakend en met donderend
geweld door het dak en vielen in de kippenkooi. De kippenveren vlogen in het rond
en we lagen versuft op de grond in de kippenstront. Franske griste nog vlug een paar
eieren uit het leghok en we maakten dat we wegkwamen.

Rechtsboven zijn we door het dak van de kiepekoi gezakt
Mevrouw Oosterbosch was woedend en stuurde de politie op ons dak. Franske
ontkende in alle toonaarden, want de kapotte golfplaat moest vergoed worden.
Ik bekende schuld en draaide er alleen voor op en dat kostte me 2 gulden vijftig (dat
was 10 weken traktement) en het ergste was, dat ik mijn verontschuldigingen moest
aanbieden. Ik wist niet eens hoe dat moest, want zoiets had ik nog nooit gedaan. De
plaat is vervangen door een ijzeren golfplaatje wat ze nog hadden liggen. Het heeft er
nog jaren gelegen.
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Feestje Harrie en Corry en Joop

Harrie en Til en Annie

Ons koffiezetterke Emmy (1961) werd geboren in het Sint Jozefziekenhuis aan de
Aalsterweg. Til was toen al 45 jaar. Emmy had eigenlijk drie moeders. Cor en Stien
waren er ook altijd mee in de weer. Het was een echte huilbaby (alhoewel die
uitdrukking toen nog niet bekend was). Onze hond Mentor moest het veld ruimen
want hij werd jaloers op de baby. Samen met onze ome Jan heb ik mijn trouwe
vriend naar het asiel in Tongelre gebracht. Ik kon wel huilen.
Onze ome Jan had een motor, een Hulsman RR-26-22 en later een auto, een Opel
Olympia met kenteken XT-14-15, helemaal opnieuw gespoten in de garage bij Louis
Verwimp.

Ome Jan op zijn motor
De grote droproof
Tonnie was al jong met de vrachtwagen van de Enkabé mee om kruidenierswaren
rond te brengen. Terwijl ik veel huiswerk van school had, werkte Tonnie in een
magazijn in de Molenstraat. Daar had hij dozen vol wit uitgeslagen drop weg moeten
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gooien. Die waren niet goed meer voor de verkoop. Ze waren in een gat in de grond
gestopt. ‘s Avonds in het donker zijn we met een stelletje kwajongens de dozen gaan
opgraven en jawel we vonden ze. Op aanwijzing van Tonnie. En het smaakte ook
nog goed en we hebben nog wekenlang Gildedrop gegeten, van die groene rolletjes
drop. Heerlijk!!
Heel mooi vond ik als de vliegtuigen witte strepen in de helderblauwe lucht maakten.
Twee vliegtuigen schreven dan reclame voor sigaretten: ROXY en HUNTER !
In 1962 worden we 16 en hebben al een brommer. Ik een blauwe NSU-Quickly;
Tonnie reed op een zwaardere brommer en had een leren jack en een vetkuif, vol met
brillantine. Hij verdiende al geld, eerst op de Kapelstraat bij café «de Kleine Man» en
later op de Heuvel met friet bakken bij Jaan Louwers, de broer van mijn tante Truus.
In die tijd kwam Tonnie meer bij onze ome Jo en tante Truus dan ik op de
Christiaansdreef 10, samen met Cor en Ad van Rooy uit de Broekweg, Bart Boogers,
Henk van Geffen, Adje van Kemenade en allemaal andere wielerliefhebbers.
Samen met Wim van Straten deed ik de rijwielstalling op de Oude Bossebaan in
Woensel. Onze ome Toon had de leiding en zo verdienden we een zakcentje bij.
Ik kan me herinneren dat we in november 1962 bij ome Jo TV keken, naar «Open het
Dorp» met Mies Bouwman. We deden ieder een gulden in een luciferdoosje.
Ik ging graag naar de bioscoop, ook omdat we zelf nog geen televisie hadden. In de
Chicago kwam «Porgy en Bess» op groot doek en met stereomuziek, Technicolor
geweldig.
De sensatie van die tijd was een voorlichtingsfilm in de Plaza, ”Hoe vertel ik het mijn
dochter?” Ons moeder wist niet wat ze zag. Ze heeft me nooit iets over sex of zo
verteld, misschien aan mijn zusters wel. Tenslotte liepen die meer gevaar dan ik om in
verwachting te raken. Een ‘ongelukje’ zat soms in een klein hoekje.
Het jaar daarop werd op 22 november 1963 John F. Kennedy vermoord. Ik hoorde
het op de radio en was thuis in de Hoogstraat, verbijstering en ongeloof dat zoiets
kon. Wij hadden nog steeds geen televisie.
In 1963 ging ik bij LEW in Strijp voetballen in A1 en daar speelde mijn schoolvriend
Jan Alders ook. Ik had een Berini bromfiets, waar de ketting regelmatig vanaf liep. Een
keer tegen Unitas in Vlokhoven was ik reserve en prutste aan mijn ketting. Met zwarte
vette handen speelde ik de 2e helft mee en scoorde een loepzuivere hattrick en we
wonnen met 3-0.
In 1964 ga ik naar Nijmegen op kamers. Tegenover zijn twee kazernes, de Prins
Willem Hendrikkazerne en de Snijderskazerne. Het is het jaar dat mijn zus Stien
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trouwt in Zeelst. Op een avond loop ik langs een wachtpost van de kazerne en hoor
ik “Hée, Henkie!”. Harry Belvroy staat op wacht in uniform. Zo zien we elkaar weer.
Ook Tonnie was later op die kazerne gelegerd en troffen we elkaar.
In 1965 ging ik nog een enkele keer in het weekend naar UNA kijken en was vol
bewondering over mijn klasgenoten van de Lagere School, die toen als 18- en 19-jarige
jongens in het eerste van UNA speelden: Jacques Sandkuyl, Coen Broens, Wim
Senders, Jan en Broer Bressers, Tiny van Laarhoven; het was een geweldig elftal.
De wielerronde van Zeelst komt door de Hoogstraat en Fritske Koster en ik geven een
premie van f.25,- Eindelijk hebben we ook televisie bij ons thuis. Theo Lammers zet
de antenne op het dak. Fritske komt regelmatig bij ons kijken naar de tv. Hij koopt er
zelf geen, want dan kom ik helemaal de deur niet meer uit, zei hij.
In 1966 keer ik weer naar de Hoogstraat terug en ga naar de HTS in Eindhoven. De
teenagertijd was voorbij. ’s Morgens in alle vroegte rij ik met mijn Solex tegen de
stilstaande VW bus van Electra bij Harry Kuijpers, blijkbaar sliep ik nog half.
Philips bestaat in september 75 jaar en het personeel viert spontaan feest en host de
straat op en legt de café’s droog. Mijn zus Corrie trouwt in mei en het feest is bij
Gradje Schepers en Henk S. wordt dronken. Inmiddels zijn mijn 2 oudste zussen
getrouwd en krijg ik een grote slaapkamer boven.
Toen ik 22 jaar was kreeg ik verkering met Hanneke Bosch uit Strijp. We zijn
getrouwd in 1969 in Eindhoven en ik ben toen uit de Hoogstraat weggegaan.
We zijn gaan wonen in Eindhoven bij mijn zus Stien boven op zolder. In 1970 zijn we
5 jaar lang in het ouderlijk huis van Hanneke op het Hugo de Grootplein gaan
wonen. Daar zijn onze eerste twee kinderen geboren.
Ik had een opleiding in werktuigbouwkunde en ik werkte bij Esso in Rozenburg en bij
Hydro (nu Yara) in Sluiskil, een Noorse kunstmestproducent. Voor Yara waren
Hanneke en ik ruim 13 jaar in het buitenland: Duitsland, Italië, Noorwegen en een
beetje Trinidad.
De muziek waar ik van houd is fado, klassiek en ook country.
De boeken die ik mooi vind zijn de Aardkinderen van J.M Auel, Nicci Gerrard, Midas
Dekker en uiteraard de boeken over Zeelst.De films “One flew over the Cuckoos
nest”, “Children of a lesser God” en “Shane” vond ik ook heel mooi.
Nu wonen we in Philippine in Zeeland maar zijn veel in Frankrijk in de Morvan in ons
vakantiehuis. Sinds 2007 met vervroegd pensioen en dus altijd vakantie.
We hebben 3 kinderen en 4 schatten van kleinkinderen.

Henk van Lieshout
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Hete bliksem was mijn favoriete gerecht
Mijn naam is Annie van Lieshout. Ik ben in Zeelst geboren in 1951 in de Hoogstraat
op nummer 49.
Onze buren waren aan de ene kant “vrouw” Koster met haar zoon Fritske en aan de
andere kant de familie Senders.
Mijn zussen zijn Corry (1939), Stien (1940), Emmy, (1961) en mijn broer Henk (1946).
Ons gezin was eigenlijk groter,
want ome Jan, een broer van
moeder, kwam iedere avond bij
ons eten. Slapen deed hij dan bij
een zus van moeder, tante Lena.
Een bijzondere constructie die wij
toen heel normaal vonden. Ome
Jan had altijd goeie zin en werkte
voor wasserij “de Vries” op de
Provincialeweg en reed met paard
en wagen. Hij was de vrolijke
noot in ons gezin en een soort
suikeroom! Ik kreeg mijn eerste
step van hem en die ging ik samen
met hem uitzoeken! Ome Jan had
in ons hele gezin een speciaal
plekje!
Ome Jan was één van de eerste
mensen in de Hoogstraat die een
auto had. Daar maakte mijn
moeder dankbaar gebruik van
(“onze Jan rijdt gèr”).Hij nam me
wel eens mee op de motor en
mocht ik op de benzinetank
voorop zitten.
Annie op de step in de Hoogstraat 1955
Mijn buurkinderen waren o.a. Joke Senders, maar ik speelde vroeger met Nel Kox, die
woonde naast de familie Koster.
Bij de familie Kox hadden ze volgens mij 10 kinderen en was het altijd gezellig. Vaak
mocht ik mee-eten, hete bliksem was mijn favoriete gerecht. Ik speelde vaak met Nel
Kox en op een dag, ik was een jaar of 4, gingen we stokspringen.
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Ik kreeg van Nel een stok “zonder spijkers”, maar bij
de eerste sprong ging er een spijker dwars door mijn
oor. Ben naar huis toe gerend en toen mijn vader
thuiskwam van zijn werk, is hij met mij met de bus
naar het (Binnen)ziekenhuis in Eindhoven gegaan.
Daar hebben ze onder narcose het oor gehecht.
Mijn vader heette Harry en mijn moeder Til. Mijn
vader werkte bij Philips, in eerste instantie als
“lampenist”. Dat betekende, dat hij in
ploegendiensten de lampen in kantoren moest
vervangen of repareren. Tijdens één van de
nachtdiensten is hij van de ladder gevallen waardoor
hij dit werk niet meer kon doen en is hij bij Philips in
het magazijn gaan werken. Tot aan zijn pensioen
heeft hij daar gewerkt.
1958 Annie 1e communie
Mijn moeder was “huisvrouw” maar dat was niet haar favoriete bezigheid. Het enige
waar ze werkelijk plezier in had, was wassen en strijken; dat vond ze heerlijk. Ze ging
het liefst lekker koffie drinken bij vriendinnen of zussen. Dan kwam ze om 16.30 uur
thuis en om 17.00 uur stond het eten op tafel.
Ik zat in Zeelst vanaf mijn 4e jaar op de kleuterschool bij de nonnen. Daarna ben ik
naar de Lagere School gegaan. Volgens mij was mijn 1e juf juffrouw Koppelmans, die
ook in Zeelst woonde. In de 1e klas moest ik leren schrijven, maar ik was linkshandig.
Dat is met behulp van een liniaal snel veranderd in rechtshandig.
In 1958, toen ik 7 jaar was, deed ik mijn communie. Daar werd toen nog een hele
happening van gemaakt. In verband met logées moest ik de avond van tevoren bij
mijn broer in bed slapen, met krulpinnen in. Mijn communiejurk werd gemaakt door
Rieky Manders, die ook in de Hoogstraat en naast Cuppens woonde.
Rieky woonde met haar gezin op de bovenverdieping. Nu realiseer ik me pas, dat dat
voor een gezin erg krap geweest moet zijn. Rieky gaf ook nog eens naailes aan de
halve Hoogstraat. Zij heeft ook mijn trouwjurk gemaakt.
Gedurende de periode tijdens de 5e of 6e klas kreeg mijn moeder ‘geelzucht’. Dat was
zeer besmettelijk en dat betekende dat ze 6 weken in bed moest blijven met een
streng zoutloos dieet. In die 6 weken kwam Christien Hekker bij ons het huishouden
doen. Christien was de vriendin van ome Jan en een schat van een mens. Zij was
vroeger verpleegkundige geweest.
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Omdat het zo besmettelijk was kreeg ik het daarna. Mijn bed werd in de voorkamer
voor het raam neergezet. Ruud Kremers kwam op ziekenbezoek en bracht voor mij
een rol zoute drop mee. Heerlijk, in één keer opgegeten en ik ben daarna nog nooit
zo ziek geweest.
In de 6e klas moesten we gaan kiezen voor een vervolgopleiding; de keuze was zeer
beperkt: huishoudschool of Mulo. Ik koos voor de Philips Kantoorschool. Dat was een
3 jarige opleiding, een soort Mulo, maar na het behalen van je diploma kreeg je
automatisch een kantoorbaan bij Philips.
Dus op mijn 16e werd ik geplaatst bij buitenlandse expeditie, op de Beukenlaan. De
hele dag moest ik facturen typen, niet echt mijn favoriete bezigheid. Na enkele
maanden werd ik bij de baas, meneer van Rooij, op het matje geroepen. Ik maakte
verschrikkelijk veel fouten, met name met de typenummers, dus als ze in Zuid-Amerika
koelkasten hadden besteld kregen ze TV’s. Ik kreeg gelukkig vlot daarna ander werk
dat beter bij me pastte.

Annie bij Philips

Annie typt en belt

In die periode heb ik, via een blinddate, Kees, mijn man, leren kennen en in 1971 zijn
we getrouwd en in Tilburg gaan wonen. Vanaf 1971 ben ik ook in Tilburg gaan
werken. Er kwam een vacature bij de afdeling Personeelszaken van het Elisabeth
ziekenhuis en dat was bij ons om de hoek. Het hoofd personeelszaken dat mij bij
Philips had aangenomen was inmiddels hoofd P.Z. bij het
Elisabeth ziekenhuis en iedereen die bij Philips had gewerkt,
moest volgens hem wel goed zijn.
In 1975 werd onze zoon Maarten geboren. Na zijn geboorte
ben ik parttime blijven werken. Opa en oma van der Sterren
waren onze kinderopvang.
Maarten is sinds 2003 getrouwd met Femke. In 2010 is onze
kleindochter Sarah geboren. Volgend jaar maart wordt er een 2e
kind verwacht.
1971 Annie en Kees trouwen in Zeelst
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Mijn hobby’s zijn het lezen van detectives en
spannende films kijken. Kees en ik gaan graag op
vakantie en gaan dan grote steden bezoeken, we
hebben er inmiddels al heel wat bezocht. De
muziek van Bløf vind ik heerlijk om naar te
luisteren.
In 1961 kwam ik op een dag thuis van school en
mijn moeder vertelde dat we “iets nieuws” kregen.
Ik dacht meteen aan een nieuwe kast, tv of zo iets.
Nee, er kwam een baby! In augustus 1961 is Emmy
geboren; het kind kreeg meteen 2 vaders en 4
moeders. Toen Emmy een paar jaar oud was,
gingen Corry en Stien trouwen, Henk ging studeren
en dus op kamers; ik bleef alleen met Emmy bij pa
en ma achter.
Dat was, en is nog steeds een speciale band! Toen
wij getrouwd waren, kwam Emmy ieder weekend
naar Tilburg logeren en deden we gezellige dingen
met haar.
1958 Annie met Mentor
Zo lang als ik me kan herinneren, hadden wij thuis een hond en Mentor was één van
hen. Iedere avond na het eten ging hij met mijn vader of mijn broer Henk dezelfde
ronde doen. Als het regende, wilde pa wel eens een kortere route nemen, maar dat
was er mooi niet bij. Mentor was een superhond tot het moment dat Emmy in 1961
geboren werd.
Hij werd jaloers en een beetje vals als Emmy in de kinderwagen buiten lag.
Ben nog benieuwd hoe het zou zijn met Ruud Kremers, Jantje Cuppens, Nel Kox!
Het zou leuk zijn om herinneringen op te halen.
Annie van der Sterren-van Lieshout.
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Familie Oosterbosch
Hoogstraat 50
Vader Harrie Oosterbosch en moeders Lucy en Corrie Wijnands
Kinderen: Theo, Frans, Mia, Henk, Wil, Piet, Jan, Jozef, Nelly, Nico, Cor en Lucie.
Ik heb een fijne jeugd gehad
Tegenwoordig zeggen ze Joep of Jos tegen me, maar ik heet Jozef Oosterbosch en
toen ik klein was, noemden ze me Jufke.

Boven: Theo, Wil, Jan, Nico, Cor, Jozef
Onder: Nelly, Henk, Piet, Mia, Frans, Lucie
Ik kwam op de wereld in Zeelst op de Binnenweg 7 in 1946 en woonde 4 jaar later in
de Hoogstraat op nummer 50. Tot 1958 was naast ons het voetbalterrein van RKVV
UNA.
Mijn vader heette Harrie en mijn moeder Lucy Wijnands. Mijn eigen moeder is helaas
vroeg gestorven in het kraambed, ik was toen een kind van 6 jaar. Mijn vader is later
getrouwd met Corrie, een zus van mijn moeder.
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Opa en oma Wijnands van mijn moeders kant woonden op de Kapelstraat 113,
tegenover café “de Kleine Man”, langs het Vingerhoetspeike. Mijn vader werkte lange
tijd als sigarenmaker bij Duc George en Velasquez en mijn moeder was huisvrouw.

Opa en oma Wijnands 60 en later ook nog 65 jaar getrouwd
Op Hoogstraat 50 woonde eerst Dorus Wouters en zijn gezin. Die zijn later naar de
Binnenweg 7 verhuisd en daarna geëmigreerd. Ze hadden een meisje dat de punt van
een schaar in haar oog gekregen had en zo een oog verloren had, vreselijk!!
Lange tijd hadden we geen directe buren, want ons huis stond helemaal alleen en we
hadden een heel lange tuin. Naast ons hadden we ook een open veld, soms voor
koren, soms voor aardappels. Onze jongens hebben daar veel gewerkt.
Iets verderop aan de andere kant, kwam de familie Siebers in 1954, maar nog later
werden er op ons veldje nog eens drie woningen gebouwd en kwam de familie van
Baren naast ons wonen. Toen in 1958 het voetbalterrein weg ging, werden er huizen
gebouwd en werd de familie van Kemenade buur.
Mijn broers en zussen waren Theo (Dorus), Frans, Mia, Henk, Wil, Piet, Jan en Nelly.
Ik heb ook nog twee halfbroers Nico en Cor en een halfzus Lucie.
Onze Frans (geb.1935) was bakker bij Piet de Bont op de Blaarthemseweg. Het rook
daar altijd heerlijk naar gebakken brood. Hij reed met de bakfiets rond en thuis
hadden we altijd wel een voorraadje brood. Veel mensen uit de Hoogstraat kwamen
bij ons achterom om brood te halen.
Onze Theo (geb.1937) is lange tijd voor behandeling van TBC in de Klokkenberg
geweest. Hij lag later thuis in bed voor het raam en dan kwamen er wel eens mensen
aan het raam een praatje maken. Hij was een heel goede sigarenfrotter, vlug en goed,
en dan kon je vroeger goed geld verdienen. Hij werkte bij de Agio in Duizel.
.
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Onze Henk (geb.1939) is vroeg onder dienst gegaan en heeft nog in Nieuw-Guinea
gediend.
Onze Jan (geb.1944) was amper 15 of 16 en ging al met onze pa bij de Velasquez
werken. Hij moest houten sigarenkistjes in elkaar zetten en netjes opstapelen.
Hij kreeg een keer ruzie met zijn baas en heeft hem zo in een stapel van die kistjes
geduwd.

Jan Oosterbosch en zijn vrouw Ria en kind
Onze Jan was in zijn jeugd ook bij de judo en had een bruine band.
Toen de jongens begonnen te werken en geld verdienden kregen we het wat beter.
Want vroeger was het wel de gewoonte dat de kinderen hun verdiende geld afgaven
aan de ouders. Dan vielen er zo’n 5 à 6 loonbuiltjes op tafel.
Onzen Dorus was de eerste die begon te praten over kostgeld en dat werd niet met
gejuich ontvangen. Het heeft heel wat heibel gegeven in huize Oosterbosch.
Mijn broer Wil (geb.1940) had een boekbinderij in de Hoogstraat 87; daar is hij klein
begonnen. Met mijn 16 of 17 jaar werkte ik bij mijn broer Wil en moest ik folders op
volgorde leggen (op nummers) en dan nietjes inhechten. Zo kon ik sparen en kocht ik
mijn eerste auto, een Opel Rekord. Later is de boekbinderij uitgebreid en tegenover
de kerk in de oude sigarenfabriek verder gegaan, dat was rond 1970.
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Tegenover ons woonden de familie Oerlemans en de familie Kremers. Maar ik speelde
vroeger ook met Franske Kuijpers, Cor Oerlemans, Adje van de Heuvel, Harry
Belvroy, Keesje Senders, Frans van Kemenade en Henkie van Lieshout. Ik had veel
vrienden en er was altijd wel iemand om mee te spelen. Daarom heb ik een fijne

jeugd gehad.
Ik zat in Zeelst op de Lagere School vanaf 1953; in de klas bij meester Gijbels, Beelen,
Bazelmans, de Vries, Klessens en van Eijndhoven. Na de lagere school ben ik voor
bakker gaan leren.
Ik was ook bij verenigingen zoals de KAJ, Voorwaarts en UNA.

25 jarig bestaan van Voorwaarts met vlnr Frans Kox, Wil Fransen, Jozef
Oosterbosch, Kees Senders en Cor Oerlemans in 1956
Mijn hobby is voetbal kijken; ik ga nog steeds graag naar UNA. Ik ga graag op
vakantie naar Helmond. De muziek, waar ik van houd, is muziek van de jaren 60.
En ik graag lees de krant en vind films met Clint Eastwood ook heel mooi.
Nu woon ik al 65 jaar in Veldhoven. Mijn 2 zoons heten William en Marco.
Ik herinner me nog heel wat van vroeger:
Ik moest ’s morgens om half acht naar de mis door de
week. Dan kregen we een miskaartje als bewijs dat we
geweest waren. We zijn katholiek opgevoed en baden
voor het eten en als we naar bed gingen. In de meimaand
gingen we naar Meerveldhoven naar de kerk, naar Maria
ter Eijk, te voet natuurlijk.
We hadden kauwgumplaatjes en op één daarvan stond
mijn favoriete cowboy Roy Rogers. Ik kreeg een
cowboypak met konijnenvelletjes aan de broek genaaid,
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een hoed en een klappertjespistool in
mijn holster en we speelden cowboy en
indiaan.
We voetbalden op het UNA-terrein naast
ons huis en soms kwam mijn leren bal in
de moeziksloot, die stonk. Dat water
kwam van onze schuur, waar de was
werd gedaan en de ketel werd gestookt.
We hadden een dak van eterniet
golfplaten, waar Henkie en Franske
doorgezakt zijn toen ze aan de noten
gingen bij ons. Wij waren niet thuis,
want ons Mia trouwde.
Ik had een gebreide keeperstrui geelzwart met UNA er in geborduurd.
Als kind had ik een glijer met voetrem,
dat was heel apart voor die tijd. Veel
speelgoed hadden we niet, maar wat we
hadden, zoals onze voetbalspullen,
bewaarden we in een grote ladekast in
de schuur.

Adje, Jufke, Harry en Franske

Onze Wil, Piet, Jan en ik hadden ieder een eigen lade, waar onze persoonlijke spullen
inzaten, zoals knellen, zakmessen, vliegertouw, kauwgumplaatjes, sigarenbandjes.
Ik ging vaak bij Ad van de Heuvel thuis spelen, daar kon je gezellig kaarten en we
deden spelletjes, zoals Mens erger je niet. Franske en Harry waren ook dikwijls van de
partij.
We hadden een tuin net zo lang als het voetbalveld en een hooischuur achterin, daar
speelden we toneel.
In 1958 werd de 17 Septemberstraat dwars door onze tuin aangelegd. Verder hadden
we kippen en konijnen en een grote mesthoop in de tuin. Ook een grote haan, die
pikte als er vreemden op de plaats kwamen.
We hadden zelfs een vijver met eenden en ganzen. En een grote bouvier.
Wij deden de fietsenstalling bij ons als UNA moest voetballen; 5 cent voor een fiets.
Ons huis had geen stoep en als er sneeuw lag, kon je lekker slibberen op de sneeuw
langs het huis en dan zo de bult af de weg op.
We deden hardloopwedstrijden met de jeugd en liepen zelfs een rondje Oers.
We hadden ook verrekes en die kwam men slachten achter op de plaats. Als die
geslacht werden door thuisslachter Wullems, stonden wij door de spleet in de poort te
kijken naar de slachtpartij. Het verreke ging tekeer, werd met een kogel in de kop
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geschoten, met een mes in de keel gestoken en het bloed spoot eruit. Dit werd
opgevangen voor de bloedworst. Als het varken was uitgesparteld, moest hij
geschraapt worden en de haren werden eraf gebrand; die vieze lucht kan ik me nog
herinneren. Als hij geslacht was, hing hij languit met zijn poten uit elkaar op een leer
in de schuur. Dan kwam de keurmeester om het vlees te stempelen als het goed was.
Spektakel van de bovenste plank.
Onze opa en oma woonden in de Kapelstraat 113 en hadden al vroeg televisie
(1955). We keken naar Dappere Dodo en Kees en zwaaiden naar tante Hannie
van de KRO.
Er was groot feest toen opa en oma 60 jaar getrouwd waren in 1966. De harmonie
kwam een serenade brengen en van de buurt kregen ze een cadeau: een lamp. Zelfs
zijn ze nog 65 jaar getrouwd geweest; ze waren toen 90 en 92 jaar.
Tegenover onze opa en oma, naast “de Kleine Man” woonde de familie van der
Linden. Dat was familie van Henkie van Lieshout. Toen ik daar een keer kwam met
Henkie, zei zijn tante Annie: “O Jozef, wat heb jij mooie wimpers!”.
We gingen met een groepje jongens dikwijls op pad en haalden kattenkwaad uit.
Meestal woensdagsmiddags aan de appels bij Vingerhoets in de Polkestraat.
Daar woonde ook een oom van mij van Korenwienders. Toen die overleed, mochten
we komen kijken hoe hij opgebaard lag in de kamer in een open kist. Langs de
wanden stonden zwarte panelen en veel kaarsen.
Ik was, toen ik 12 jaar was, een klein beetje verliefd op Marga van Os.
Ik zou nog wel eens willen weten hoe het is met Marga van Os en Mieke van de
Meijden.

Jozef Oosterbosch
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“Oma, dat doen wij”, zei ik.
Veel jeugdherinneringen gaan terug naar de tijd dat in het Muggenhol en Djept nog
flink wat boerderijen stonden. Dat alles is er niet meer tegenwoordig en er is een
compleet nieuwe wijk gebouwd, menigeen is er al verdwaald.
Toch vind ik Piet Oosterbosch, 70 jaar jong, die hier al een tijdje woont.
“Hallo Henkie, potverdorie, dat is lang geleden dat ik jou gezien heb. Jij komt zeker
de boeken van de Hoogstraat brengen, schitterend! Kom binnen jongen; wat wil je
drinken?”
Zo word ik hartelijk ontvangen door Piet, die net aan het klussen was in de schuur.
“Ben je bezig met je hobby?”, vraag ik nieuwsgierig.
“Ja, ik was bezig met een vogelhuisje, ik heb werken met hout altijd mooi gevonden.
Een beetje klungelen dat hoort er bij. Ik heb ook vogels in de volière, maar die zitten
nog binnen. Het is nog te koud buiten. Een blauwkop, dat is een tropische vogel.”
In de huiskamer staat een oude juke-box met plaatjes van vroeger: Bony-M met de
Rivers of Babylon. Het duurt niet lang of we beginnen weer over vroeger.
We hebben elkaar meer dan 50 jaar niet gesproken, maar op een of andere manier is
het altijd vertrouwd.
“Heb jij vroeger voor timmerman geleerd, omdat je nou zo met hout bezig bent?”,
vraag ik.
“Nee, na de lagere school ben ik voor machinebankwerker gaan leren en ben later bij
Philips gaan werken als instrumentdraaier in de machinefabriek aan de Beukenlaan.
Dat was een mooi vak hoor. Daar werkten Gerard Bazelmans en Jan Oerlemans ook.
We maakten de werkstukken helemaal zelf en als ze goedgekeurd werden, dan ik had
voldoening van mijn werk. Ik heb 7 jaar bij Philips gewerkt en ben later 30 jaar bij de
Piroc op de militaire basis van de luchtmacht gaan werken, achter de bar.” Piet vertelt
verder.
“Ik heb vroeger zelfs nog jaren ‘s woensdags in de horeca in De Zwaan gewerkt, toen
Ad van Gerwen nog in dat café zat. Die zit nu in de Kleine Man; daar komt toch de
Hoogstraat-reünie weer of niet?”
“Ja, dat klopt, zoals elk jaar, tweede zaterdag van december, vaste prik.
Jullie hebben daar toch tegenover gewoond, nietwaar?”, vraag ik.
“Ja, begin jaren 60 zijn wij van de Hoogstraat 50 naar de Kapelstraat 113 verhuisd en
ons opa en oma woonden bij ons in de voorkamer. Ze waren allebei nog vief, maar
ons oma was niet meer zo goed ter been en toch wilde ze nog wel elke zondag naar
de kerk. Ik ging niet meer naar de kerk, ik deed wel alsof, maar wilde dat thuis niet
zeggen natuurlijk. Ik reed met mijn auto zondagsmorgen direct naar de kroeg in plaats
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van naar de kerk en dat was veel gezelliger. Tot ons oma op een goeie dag zei: Piet,
kunnen wij zondags niet met jou meerijden naar de kerk? Oei, dat kon ik niet
weigeren natuurlijk. “Oma, dat doen wij”, zei ik. Ik reed dan de auto tot voor de
kerkdeur, zetten de oudjes af en zei “Ga maar vast naar binnen, ik moet nog even de
auto wegzetten”. Ik reed dan recht naar de Zwaan en liet me na een uur waarschuwen
om ze weer op te halen.”

Opa en Oma Wijnands

Piet Oosterbosch

“Ik weet nog goed dat we in de Hoogstraat kwamen wonen in 1950, ik was 8 jaar.
In het huis woonden toen 3 gezinnen, waaronder Dorus Wouters, een echte motor
liefhebber. Die is later naar Australië geëmigreerd. Onze pa was erg geïnteresseerd in
de grond die er bij was. Maar eerst moest iedereen het huis uit, anders wilde hij het
niet huren. Hoe het er uitzag in het begin, dat wil je niet weten. In de huiskamer
waren 6 deuren, naar de keuken, de kelder, de gang en slaapkamers en een opkamer.
De muren zagen er niet uit, ze zaten vol buksgaatjes, wel 500. De tegelvloer was
helemaal kapot, stukjes uit de tegels en overal gaatjes er in. Daar kon je mooi in
knikkeren. Maar we hadden veel grond, een veldje naast ons voor koren of
aardappels en een tuin, net zo lang als het voetbalveld van UNA naast ons met wel 30
fruitbomen. Er waren 4 grote notenbomen en veel sterappels. Ik en mijn broers
hebben altijd hard moeten werken op het veldje. Dat moest van ons thuis, we hadden
veel ontzag voor ouderen, vader en moeder, maar ook voor politie, de pastoor en de
meesters op school.
We hebben ook wel veel gelachen. Onze Theo was veel bij Harrie van Keulen, dat
was een duivenliefhebber. Onze Theo is eens een keer ’s avonds laat thuis gekomen en
die sliep op het opkamertje. Daarnaast was een slaapkamer en in de muur bij het
plafond was een uitsparing voor een lamp, die verlichtte beide kamers. Onze Theo
kon niet slapen met dat licht aan en had al een paar keer geroepen: “Doe dat licht
uit!”. Toen dat niet vlug genoeg gebeurde naar zijn zin, pakte hij de buks en schoot de
lamp kapot.
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Nummer 32 Petrus Oosterbosch 25 sept. 1942
Ja, onze pa had een windbuks en schoot daarmee op de mussen. Eens was ons
moeder niet thuis en heeft hij wel 20 mussen doodgeschoten. Wij moesten de veren
plukken, er bleef na het plukken niks over en de mussen werden dan in de pan
gebraden. Het was niks en het smaakte naar niks.
Onze Wil had een hobby, die spaarde bierglazen. Hij had er wel honderd. Ik zou een
keer zijn auto schoonmaken en uitzuigen met de stofzuiger. Ik steek de stekker in het
stopcontact en trek met het snoer de helft van zijn verzameling glazen van de kast,
allemaal kapot. We hadden ook een kast in de schuur en die hield ik voor mijn
gereedschap angstvallig op slot. Ik had goed gereedschap, want ik leerde voor
machinebankwerker, maar onze pa had van dat roestige spul waar je niks mee kon.
Als kind kon je nog vrij spelen op straat: repen, meske pikken, knellen en meiskes
hadden een pintol, met een stokske en een zweep.
In die tijd ben ik nog bevriend geweest met Ad Oerlemans, de Witte van de
Kruisstraat en met Geert Siebers. Tegenwoordig ga ik nog wel eens naar UNA kijken
en een potje biljarten. ”
Ik laat de 3 boeken over de Hoogstraat bij Piet achter. Hoe meer boeken ik bezorg bij
mijn straatgenoten, hoe meer verhalen er loskomen. Het was gezellig en ik hoop dat
we elkaar weer vlug een keer ontmoeten.

Houdoe en bedankt, Piet!
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Familie Senders
Hoogstraat 51
Vader Jan Senders en Moeder Nel Jansen
Kinderen: Mia, Mien, Harrie, Pieta, Tiny, Nelly, Joke
Zo deed opoe met mij jokeren
Mijn naam is Joke Senders.
Ik was op 08-08-2008 veertig jaar getrouwd met Paul.
Ik ben geboren (in het ziekenhuis) in 1948 en woonde toen nog net op ’t Djept 24.
Maar niet lang daarna verhuisd naar de Hoogstraat op nummer 51, in februari 1949.

Nelly, Mien, Pieta, Harrie, Mia, Tiny onder Jan, Joke en Nel Senders
Mijn zussen zijn Mia, Mien, Pieta, Tiny en Nelly en mijn broer is Harrie.
Ik ben de jongste.
Onze buren waren op 49 de familie van Lieshout (Harrie en Til) en aan de andere
kant op 53 de familie van de Heuvel (Janus en Toos).
Mijn buurkinderen waren Corry, Stien, Henk, Annie en Emmy van Lieshout en bij van
de Heuvel waren er Harrie, Joke, Ad, Henk, Giel en Marijke.
Ik speelde vroeger met o.a. Annemie van de Voort van 43. Daar ging ik wel eens naar
toe met een stapel 45-toeren grammofoonplaatjes en we draaiden die op de pick-up.
Onze vader heet Jan Senders en kwam van Zeelst, ons moeder Nel Jansen uit Reusel.
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Mijn opa, we noemden hem opa Stok, omdat hij met een stok liep. Hij kon sterke
verhalen vertellen over smokkelen in de oorlog.
Onze pa werkte bij Philips en ons moeder was huisvrouw. Ik zat in Zeelst op de
Lagere School vanaf 1954 tot 1960. Ik ga graag op vakantie naar Frankrijk, met de
caravan. Nu woon ik al vele jaren in Eindhoven.
Ik herinner me van vroeger nog wel dat we veel huisdieren hadden. Omdat we veel
beesten hadden, kwamen er veel muizen op het voer af. Als ik vandaag een kat zag
lopen en morgen weer, dan nam ik hem mee naar huis en die bleef dan ook.

1952 Gezin Senders voor de duivenkooi
Ik weet wel dat wij voorheen altijd naar Schoenmakers televisie gingen kijken op
woensdagen en zaterdags denk ik ook.
Ons moeder haar ouders hadden een fietsenwinkel op de Kapelstraat. Toen ze oud
waren, hebben ze die verkocht en gingen ze elke keer voor een jaar bij een ander kind
wonen.
Zo deed opoe met mij jokeren; er was al gegeven als ik thuis kwam. Maar opa zat in
de hoge stoel achter mij en hij moest van opoe knikken als ik een joker had.
Onze pa was een echte duivenmelker. Dat was zijn lust en zijn leven. De duiven
moesten worden geringd en dan was er zo’n wedstrijdklok, waar die ring in moest als
ze binnenkwamen. En bij aankomst vlogen ze al rond de til en stond hij ze binnen te
roepen: whoewhoe-whoehhoe!
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En vogels. We hadden een mooie volière tegen de schutting aan gebouwd. Mooie
kanaries en zebravinken. Hij kweekte er mee en soms hadden ze nesten en zaten ze te
broeden. Onze pa werd kwaad als Henkie van de buren weer met zijn bal tegen de
schutting aan het schoppen was, want dan vlogen de kanaries als wilden door de
kooi.
Hij had ook konijnen, die zaten dan weer onder het duivenkot. En kippen. Zelfs
varkens hebben we gehad. Die braken ook wel eens uit de kooi en dan was het een
hele sport om die weer te vangen. Die werden thuis op de plaats geslacht, een heel
spektakel was dat!! Daarna aten we nog wekenlang zult en bloedworst.
We hadden een heel lange tuin en daar hadden we groenten. Maar ook fruitbomen,
zoals perziken.
Ons vader en moeder hebben nog jaren lang genoten om hun vrije tijd op de
camping in België bij ons Mien door te brengen. Ze gingen eigenlijk nooit echt op
vakantie. Onze pa kon genieten van de eenvoudigste dingen; een eekhoorntje kon
hem al boeien. Maar als het tijd was om te gaan kienen, zei ons moeder, “Hee, Jan,
schiet eens op, maak eens apperentie, het is tijd om te gaan kienen”.
Onze Harrie (geb. 1939) werkte op het Djept bij kwekerij en tuinder Zuidgeest in de
kassen en later bij de gemeentelijke plantsoenendienst. Hij zorgde er voor dat de
plantsoenen in orde bleven en het gras werd gemaaid met zo’n stoere zitmaaier.
Ik was de jongste en mijn oudere zussen kregen verkering en gingen trouwen. Ons
Mien werkte bij sigarenfabriek Duc George in de pakkerij.
Toen ons Mien trouwde in 1955, was ik bruidsmeisje. Ze trouwde van thuis uit en op
de foto’s is nog duidelijk te zien dat er bomen in de straat stonden en naast
Oosterbosch nog een open veld was. En de houten lantaarnpalen met zo’n soort
witglazen lichtkapje erin.
Ons Mien trouwde met Harrie Jansen uit Hapert en daarmee kwam meteen een
sportman in de familie. Want Harrie was keeper bij UNA, wel in het achtste of zo,
maar toch. Hij moest vaak vissen in het net. En hij hield van biljarten.
Begin zestiger jaren kregen we televisie. Onze buren van Lieshout hadden er nog geen
en dan kwam Henkie vragen of hij naar een film mocht komen kijken, Hitchcock of
zo. Ons vader vond dat altijd goed; dat was een goeie mens.
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Mien Senders en Harrie Jansen trouwdag in 1955

Mijn vader Jan met mijn tante uit Australië; Joke geeft de hond te eten
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Mijn zus Nelly werkte in de friettent van Jan Senders in Gestel. Daar was het gezellig
en hadden ze een juke-box, wat ook veel jeugd aantrok. Daar leerde ik Paul kennen.
Hij vroeg of hij met mij mee mocht naar de Nachtmis, dus die maakte meteen een
goede indruk op mij. Wij trouwden in 1968 en zijn eerst in Gestel en later op de
Ontginningsweg gaan wonen. We hadden het in het begin helemaal niet breed.
We hadden wel gezien dat in Gestel een pastoor was die arme mensen hielp als ze
bijvoorbeeld geen nieuwe kleren hadden voor de kinderen hun eerste communie.
Dan was er geld van de parochie om bij te dragen in de lasten.
Toen we verhuisd waren naar de Ontginningsweg en dat pastoorke aan de deur
kwam voor een gezinsbijdrage, kreeg ik een kleur en dacht meteen: “Hoe weet hij
nou dat we arm zijn?”. Even later begreep ik dat het eigenlijk omgekeerd bedoeld
was en dat hij geen geld kwam brengen, maar er om kwam vragen. Onze Paul heeft
hem toen vriendelijk, maar dringend verzocht voorlopig niet meer te komen.
Joke van de Meeren- Senders

De pakkerij van sigarenfabriek Duc George. Mien Senders helemaal links
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Een feestje bij de familie Senders
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Familie van Baren
Hoogstraat 52
Vader Jac en moeder Laura Coppelmans
Kinderen: Joop, Frans (Sis) en Ine
Jac metselde en timmerde in de avonduren en in het weekend
Onze familie heet van Baren.
Onze ouders, Jac en Laura, trouwden in 1958 en woonden boven bij Janus Kerkhofs
“Krieken” in de Kruisstraat in Zeelst. Mijn vader kwam uit de Kapelstraat in
Meerveldhoven en mijn moeder uit de Heistraat in Zeelst. Onze pa werkte bij
Bouwbedrijf Visschedijk en ons ma werkte eerst bij de wasserij in Steensel, waar zij
cheffin was en later poetste zij in verschillende werkhuizen o.a. bij de pastoor in
Meerveldhoven.

1958 Jac van Baren en Laura Coppelmans trouwfoto
In 1966 kwamen wij in de Hoogstraat wonen op nummer 52 waar onze ouders zelf
het huis gezet hebben. Jac metselde en timmerde in de avonduren en in het weekend ,
en Laura zorgde dat overdag de stenen klaar gezet werden. Ons gezin was toen
inmiddels uitgebreid met 3 kinderen Frans, Joop en Ine. Onze buren in de Hoogstraat
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waren de familie Oosterbosch (later familie Kok en familie Scheepers) en familie
Burgers (later familie Kuijken).
Onze buurkinderen waren o.a. Lucy, Nico en Corrie Oosterbosch en Jan, Yvon, Ine en
Ingrid Burgers en later Ger, Marlies, Piet en Leny Kuijken.

1965 Jac van Baren bezig met de bouw van het huis op Hoogstraat 52
Frans:
Mijn beide opa’s heetten Frans van Baren (met 5 kinderen) en Frans Coppelmans (met
10 kinderen). Het was (een katholieke) gewoonte om kinderen naar ouders te
vernoemen. Dus heb ik een heleboel neven die Frans of Frank heten. Ik heb dus ook
een neef die Frans van Baren heet en ik wilde me toch onderscheiden. Ik kende Frans
Eliëns (Benzinepomp Kapelstraat) die ook wel Cis genoemd werd door zijn
(Limburgse) moeder. Toen ik naar de middelbare school ging heb ik me vanaf dag 1 Sis
genoemd en zo noem ik me nog steeds.
Sis:
Ik herinner me dat mijn zus Ine op de basisschool een vriendin Yvonne had uit de
Schepenenstraat. Op de middelbare school was dat Anita uit de Blaarthemseweg.
Ikzelf speelde regelmatig met Paul en Robbie Kox; zeker in de zomervakantie
organiseerden we hele toernooien met o.a. tafelvoetbal. Ook speelde ik met Wimke
van de Voort (muziek) en zijn (onze) vriend Peer Somers uit de Schepenenstraat.
Verder speelde ik veel met Peer Franken (Heuvelstraat) en Theo Tops (17114

Septemberstraat). We rolschaatsten op het binnenplein Sportlaan en we crossten op
fietsen op het braakliggende terrein achter ons huis. Ook was ik regelmatig te vinden
bij ’de Valgaten’ aan de Heuvelstraat; of in de speeltuin in Zilst.

Frans (Sis), Ine en Joop van Baren
Ik zat op de St. Willibrordusschool en dat was in mijn tijd een pure jongensschool.
Ik speelde na schooltijd met buurjongens Nico, Jan, Piet; maar natuurlijk waren de
meiden ook interessant: Ria, Thea, Lia, Lucy, Marjan van Boekel en haar vriendin
(Marijke, zusje van Giel …), Zus van de Voort, Franka en nog een aantal waar ik de
naam niet meer van weet.
Ik zat in die tijd bij de welpen en daarna bij de verkenners samen met Leo Bazelmans
(Broekweg) en Peer Franken. Later ging ik bij voetbal UNA samen met o.a. Toontje
van Gerwen uit de Willibrordusstraat. Ook kreeg ik van een van de broers Siebers
klarinetles in die tijd als aspirantlid van de harmonie L’Union Fraternelle. Op zaterdag
ging ik dan nog voor het voetballen oud papier ophalen met een omgebouwde oude
ijscokar van Tinus Kox. Met een mintgroene bakfiets vol met papier uit de hele straat
naar Strijp voor een aardig zakcentje.
Op de middelbare school had ik eigenlijk alleen maar vrienden uit Veldhoven en ’t
Look. Toen ik in de 4e bleef zitten kwamen er ineens weer een flink aantal Zilsternaren
in mijn klas: Piet van Eijndhoven (Kapelstraat), d’n Biggel en mijn neef Johan
Bergmans van het Djept, Slaatje Paul Slaats uit onze straat en Kees Jacobs uit het
Hoornven.
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In 1978 ging ik in militaire dienst (Garderen) en in 1979 ging ik in Amsterdam studeren
en heb 3 jaar in Amsterdam en Amstelveen gewoond. Sindsdien ben ik het contact
met Zilst wel een beetje verloren. Ik had nog wel verkering met José Hegge uit de 17Septemberstraat en heb met haar ook nog 2-3 jaar samengewoond op de
Ambachtslaan, maar in Zeelst kwam ik niet meer zoveel.
In 1985 ben ik gaan samenwonen in Eindhoven met Nicole Pellegrom en ging ik
werken bij Stichting Werken en Wonen in Dommelen en later in Geldrop. In 1990 zijn
we getrouwd en sinds 2000 wonen we in Geldrop. We hebben 1 dochter Lissa en 2
zonen Jiri en Milan. Vanaf 2002 ben ik gaan werken bij de Gemeente Eindhoven,
eerst als casemanager, momenteel als functioneel beheerder.

Familie van Baren 1967
Joop:
Op de kleuterschool was juffrouw Riet de eerste die mij wat heeft bijgeleerd, zij heeft
veel indruk op mij gemaakt. Daarna op de St. Willibrordusschool waren er wel enkele
jongens uit de straat waar ik bij in de klas zat zoals John Nabben, Harold van Eeekert
en Appie Veurman. Zo kwam ik bij meester Bazelmans, de Vries, van Hout en van
Eijndhoven in de klas. De jongens waar ik mee op trok op de basisschool kwamen
niet uit onze straat, dat waren Ad van Gerwen uit de Sint Willibrordusstraat, André
van der Waarden uit de Broekweg en Hans Tops uit de 17-Septemberstraat. Op mijn
7e jaar zat ik bij de welpen en “Voorwaarts” omdat ik nog niet bij het voetbal mocht.
Op mijn 9e ben ik begonnen bij UNA, dat was mijn grote passie daarom gingen we
ook vaak in de speeltuin op de Kruisstraat voetballen. Tijdens de zomeravonden werd
er veel buiten gevoetbald met broer Sis, Piet Kuijken en Rob Kox. Ook deden we
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graag stoeprandje butsen met alle meiden en jongens uit de buurt. We hadden
natuurlijk ook eenmaal per jaar een uitstapje met de bus of per fiets naar een
speeltuin, dat was altijd erg gezellig net als de sportdag met de gezamenlijke
buurtverenigingen en het buurtvoetbal . Na de lagere school ben ik naar de LTS te
Veldhoven gegaan waar ik nieuwe vrienden maakte zoals Leon Manders uit de
Schepenenstraat. Op ons 12e jaar gingen we op stap naar de KOHO aan de
Blaarthemseweg, dat was voor de jeugd tussen de 12 en 16 jaar, daarna gingen we om
22.00 uur naar de friettent ‘t Huukske van Jan Kelders op de Hoogstraat. Vele
jongens uit de buurt voetbalden ook voor ’t Huukske; we voetbalden dan tegen alle
andere snackbars in Veldhoven. Ik vond het ook erg leuk om te crossen op de
goudkust met oude crossbrommertjes. Op mijn 16e ben ik naar de MTS in Eindhoven
gegaan. In die tijd heb ik nog regelmatig als Zwarte Piet gespeeld bij de
buurtvereniging samen met Sinterklaas Bazelmans en Soetens. Nu werk ik al 28 jaar bij
een beveiligingsbedrijf in Eindhoven.
In 1986 ben ik getrouwd met Fanny Sanders en naar de Blekkehei 5 in de Heikant te
Veldhoven verhuisd, waar we nu nog steeds wonen. We hebben 2 kinderen; een
dochter Winnie van 19 en een zoon Sjors van 17 jaar.
Mijn hobby’s zijn biljarten en fietsen met de racefiets of mountainbike. Ook kijk ik
graag naar sport zoals voetbal en wielrennen. In de zomer gaan we het liefste op
vakantie naar warme oorden zoals Spanje, Frankrijk en Italië om van de zon te
genieten maar ook om in de bergen te fietsen.
Ine
Mijn straatvriendjes waren Rob Kox, Leny Kuijken en Emmy van Lieshout. Ik weet dat
ik veel bij Robbie Kox ging spelen en dan plaagde Frans mij altijd met het feit dat ik
niks lustte en ik was dus een “pietser”.
Op de kleuterschool zat ik bij juffrouw Riet. Daarna op de St Willibrordusschool net
als mijn broers (de jongensschool) vanaf 1970, bij meester Bazelmans, Rooyakkers,
Beelen en Jan van Hout en bij juffrouw Blokken die in het 2e leerjaar trouwde en toen
Olieslagers heette.

Ik was ook bij dansen/ballet. Dat werd
toen gegeven door Sjean Roosen die
getrouwd is met Wil Oosterbosch. En elk
jaar hadden we dan een uitvoering in de
Schalm, toen nog in Zeelst achter de
school.
Toen Sjean en Wil trouwden was ik
samen met Corrie, de jongste broer van
Wil, bruidsjonker en bruidsmeisje.
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Ik herinner me van vroeger dat we in de winter als het vroor bij ons in de inrit gingen
slibberen. Dat we met het jaarlijks uitje van de buurtvereniging naar Bokrijk in België
gingen naar een speeltuin, naar zee zijn geweest en naar “de Efteling”. En dat de
familie Kox bij ons voetballen kwam kijken toen we onze eerste kleuren tv kregen
tijdens een EK of WK voetbal.
Ook het voetballen van mijn broers tegen andere buurtverenigingen kan ik me goed
herinneren en er was bij UNA op het voetbalterrein iets van een Zeskamp tegen de
andere buurtverenigingen van Zeelst. Ook heeft ons mam voor alle B.V. nog
afgeroepen met het kienen. Na de lagere school ben ik naar MAVO Selsterhorst
gegaan en daarna heb ik de opleiding Schoevers receptioniste/telefoniste afgerond. Op
mijn 19e ben ik gaan werken als tandartsassistente en dat werk doe ik nog steeds.

Jac van Baren, een liefhebber van duiven
Mijn hobby’s zijn wandelen met de hond, lezen, tuinieren en tennissen en daar kom ik
Jos van Kemenade, Jan van Os en Giel van de Heuvel wel eens tegen. Ik ga graag op
vakantie naar Oostenrijk in de winter en in de zomer naar het zonnige zuiden Italië,
Spanje of Frankrijk.
Ik ben in 1987 getrouwd met Hans Teurlinckx ook uit Zeelst en ben gaan wonen in de
Willem Alexanderstraat in Zeelst. Nu woon ik al 18 jaren in Knegsel. We hebben 1
zoon Sjoerd en hij is 16. Ik zou nog wel eens willen weten hoe het is met Rob Kox, die
nam ik volgens mijn ouders samen met Corrie Oosterbosch mee naar de lagere school.
Joop, Sis en Ine van Baren
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Familie Burgers
Hoogstraat 54
Vader Willy en moeder Annie
Kinderen Ingrid, Ine, Yvonne en Jan
Er werd gezongen: “Hoogstraat zal wezen Hoogstraat zal zijn.”
In 1962 zijn Willy en Annie Burgers en hun 2 kinderen Jan en Yvonne verhuisd naar
Hoogstraat 54 in Zeelst. In 1962 is Ine geboren en in 1964 Ingrid.
Hele avonturen hebben we meegemaakt in de Hoogstraat met de meest onuitwisbare
herinnering dat er met een hele grote groep gespeeld werd op straat en dan
voornamelijk op de bult bij de familie Oosterbosch.

1967 Anita Hirschfeld, Emmy van Lieshout, Ineke van Baren, Robbie Kox, Ingrid
Burgers, Ine Burgers en boven: Marijke van de Heuvel met Tos op de arm, Yvonne
Burgers en …
Mijn beste vriendin was Lia Kox, zij woonde tegenover ons op nummer 45.
Hele mooie herinneringen heb ik aan de familie Kox. Een hele grote familie van 10
kinderen waar de taken verdeeld waren voor wat betreft de afwas ’s avonds.
Waar de meisjes en de jongens een aparte slaapkamer hadden en waar op zaterdag
iedereen achter elkaar in bad ging.
En dat er in dit drukke grote gezin ook nog ijs verkocht werd aan de deur.
Onze buren waren Laura en Jac met hun kinderen Frans, Jopie en Ine van Baren en
aan de andere kant was dat de familie Lammers.
Ook zij maakten deel uit van de grote groep kinderen die buiten speelden.
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Annie Burgers

Willy Burgers

Leuke herinneringen hebben we zeker aan de buurtvereniging.
We gingen dan met de bus naar een speelpark of dierentuin en kregen zakgeld mee.
In de bus was het heel gezellig en op de terugweg gingen we dan eten bij een
friettent. Dat duurde altijd wel even want de bus zat altijd zo vol en de friettent kon
zoveel volk niet aan.

Yvonne, Ingrid, Jan en Ine Burgers
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Na de friettent gingen we met de bus verder naar huis en werd er gezongen:
“Hoogstraat zal wezen Hoogstraat zal zijn.”
Ook zorgde de buurtvereniging ieder jaar voor een leuke sinterklaasviering.

Yvonne, Ingrid, Jan en Ine
In 1972 zijn we verhuisd naar de Locht in Veldhoven.
Helaas ben ik de meeste uit het oog verloren. Maar geregeld heb ik nog contact met
Ine van Baren en Marij van de Heuvel.
Yvonne Burgers
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Familie Kuijken
Hoogstraat 54
Vader Jan Kuijken, moeder Lena
Kinderen: Gerrie, Marlies, Piet en Leny
Emmy en ik waren een gouwe team
Henk van Lieshout vroeg mij om ook een stukje te schrijven voor zijn boek over de
Hoogstraat en de jeugd van de jaren 50 en 60.
Dat is voor mij een onmogelijke opgave want wij zijn pas in 1972 met ons gezin in de
Hoogstraat komen wonen.
Ons vader en moeder (Lena en Jan
Kuijken) hebben toen het huis van Fam.
Burgers gekocht en daardoor werden wij
ook inwoners van de Hoogstraat.
Mijn zussen Gerrie en Marlies hebben er
niet lang gewoond want die gingen al
snel trouwen en het huis uit, zo bleven
onze Piet en ik over.
Ik zal proberen wat herinneringen op te halen aan mijn jeugd in de Hoogstraat.
Meteen vanaf de eerste dag dat we er woonden, ben ik bevriend geraakt met Emmy
van Lieshout en later ook met Beppie Kuijpers.

Emmy en ik waren een gouwe team; we hebben samen zoveel lol gehad en we
hielden er allebei van om van alles te fantaseren en ook het liefst uit te voeren. Ik durf
niet alles te vertellen want we plaagden ook graag andere kinderen en ik weet niet
zeker of alle zaken al verjaard zijn, of dat we toch nog een keer ter verantwoording
geroepen gaan worden.
Urenlang hebben we samen boven in de dakkapel van Emmy’s slaapkamer de
mensen op straat zitten
observeren en voor de gek
zitten houden (hier was Bert
van Keulen onder andere ook
de dupe van, maar die heeft
me later goed teruggepakt
door met me te trouwen en
de rest van mijn leven mij dit
niet te laten vergeten).
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Als Emmy en ik dan uiteindelijk uit elkaar gehaald werden om te gaan slapen, gingen
we allebei in ons slaapkamerraam zitten en kletsten nog een tijdje door. Emmy zei
altijd: “Ons pap en mam horen toch niks” en schijnbaar hadden ze er bij ons thuis ook
geen erg in.
Emmy, Beppie en ik hebben jarenlang getienertoerd en elk jaar gingen we zeker een
keer bij Henk en Hanneke, die toen in Brielle woonden, overnachten. Dat waren voor
ons zulke fijne bezoekjes, want ze namen ons altijd mee op stap, soms naar het strand
van Rockanje.
Met de buurtvereniging hadden we elk jaar een uitstapje voor de jeugd, zo zijn we
een keer naar een circus geweest, een huifkarrentocht gehad (met Vrouw Roosen op
de bok) en naar een voorstelling van Peppie en Kokkie in de oude Schalm.
Nog later, toen we wat ouder waren, hadden we vooral heel veel plezier op de
sportdagen waar we streden tegen de andere buurtverenigingen van oud Zeelst. Bij
ons thuis deed iedereen hier aan mee. Ook Beppie was altijd van de partij. Ik weet
nog dat ons pap zo fanatiek aan het coachen was, maar dat hij zelf ook vol overgave
aan het onderdeel koemelken heeft deelgenomen. We streden vol overgave tegen de
andere buurtverenigingen maar of we ooit gewonnen hebben, weet ik niet meer.
De feestavonden die erop volgden waren gezellig en vaak gingen we daarna nog bij
iemand op de koffie. Jan van den Berk spreekt mij over deze strijd nog altijd aan met
de woorden: “Hoogstraat hé”! Vooral als Bert er bij is want die was van de
concurrent De Kapelstraat.
Ons mam woont nog steeds op Hoogstraat 54 en is volgens mij het oudste lid van de
buurtvereniging. Ze woont er nog steeds heel graag
en is trots op d’r huis en de tuin met de
tomatenplanten en bloemen.
Als ik op visite ga bij ons mam, zie ik nog steeds veel
mensen die ik begroet en het gevoel van thuis zijn is
er nog altijd.
Leny van Keulen-Kuijken

Jan Kuijken melkt de koe
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Carnaval 1973
Ine van Baren, Emmy van Lieshout en Leny Kuijken

Sportdag buurtverenigingen oud Zeelst,
met oa Beppie Kuijpers en Jos en Cintha Aarts, begin jaren ‘80
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Familie van de Heuvel
Hoogstraat 53
Vader Janus van de Heuvel en moeder Toos de Bresser
Kinderen: Harrie, Joke, Ad, Henk, Giel en Marijke
Wij hadden de leesmap met de Lach en de Piccolo
Hallo, ik ben Giel van de Heuvel. Wij kommen van Zilst. Dat wil zeggen, mijn vader
Janus en moeder Toos woonden eerst op het Akkereind 25. Daar zijn ook Harrie
(1940), Joke en Ad (1948) geboren. In 1949 zijn ze verhuisd naar de Hoogstraat 53 en
daar ben ik ook geboren, net als onze Henk en ons Marijke.
Onze buren waren de familie Senders en
de familie Gepkens. De laatste heb ik niet
echt gekend, want die zijn in 1958
weggegaan en toen was ik nog maar 3
jaar. Vervolgens kwam de familie Bierens
er wonen.
Mijn vader Janus was upperman en
metselaar en werkte in de bouw. De
meeste mensen kennen hem met zijn pet
scheef op zijn hoofd. Hij had op zijn arm
een tatoeage van een anker, nog uit de
tijd dat hij op de vaart zat. Ook op zijn
borst had hij een mooie tatoeage, maar
die zag je normaal gesproken niet.
Je kunt zeggen dat hij stoer was en zijn
tijd ver vooruit, want tegenwoordig
hebben veel jongens en meisjes ook een
tatoo.
Janus en Toos 25 jaar getrouwd
Ook mijn moeder was haar tijd ver vooruit, want zij rookte al Golden Fiction
sigaretten en dat was in die tijd niet zo gebruikelijk voor vrouwen.
Vroeger hadden we het niet breed en om wat bij te verdienen werkten mijn moeder
en mijn zus Joke thuis aan het ophalen van losse draden in textiellappen van de
Groof. Dan kwam het stukmenneke zo’n lap stof brengen en werd dat op een tafel in
de kamer genopt.
Het was bij ons thuis altijd gezellig en een soort zoete inval. Onze Ad had zijn
vrienden, Jozef Oosterbosch, Harry Belvroy, Franske Kuijpers en die kwamen graag,
want wij hadden de leesmap met de Lach en de Piccolo , pikante blaadjes voor die
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tijd. Er viel altijd wel een spelletje te doen of een potje te kaarten. Onze Ad was wel
de sportiefste thuis, want die voetbalde altijd op straat mee. Onze Ad, met zijn blonde
kuif was een echte pingelaar; altijd “leien met de bal”.

Ad en zijn leesmap

Toos, Janus en Marijke

Op zijn verjaardag kreeg hij eens van Henkie van Lieshout een zoute droptip van
5 cent en daar was al een stukske van afgebeten door hemzelf.
Ik was bevriend met Harry Manders, Jantje Cuppens en Jan van de Voort. Harry
Manders was misdienaar en daar hebben ze mij ook een keer voor gevraagd.
Tenminste, er was een tekort aan misdienaars en pastoor van Wely vroeg in de klas
wie dat wilde doen. Hoewel ik nooit naar de kerk ging, stak ik mijn vinger op want ik
wilde het wel eens proberen. Blijkbaar was ik geen topkandidaat voor meneer pastoor
en dat ging toen mooi niet door.

Adje naast meester Beelen.
Verder nog o.a. Jan
Bazelmans, Tiny Louwers,
Henk vd Bosch, Leo
Borghouts, Cor van Delft,
Tonnie Kremers en Keesje
Senders
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Giel 11 jaar

Nelly Senders en Joke van de Heuvel

Van mijn 9e tot 14e jaar werkte ik al bij Piet de Bont en bracht ik brood rond. Ik was
ook bij de harmonie L’Union Fraternelle en speelde op de klaroen. Een soort trompet
maar dan met één ventiel.
Wij hadden een lange tuin, maar deden daar niet veel mee. Onze vader was niet echt
een tuinman, hij werkte liever in de bouw tot het donker werd. Hij heeft later nog
samen gewerkt met Sjef Cuppens, ook metselaar en samen hebben ze het huis in de
Plateelstraat gebouwd, waar we rond 1970 naar toe verhuisd zijn. Sjef kwam daar nog
wel eens buurten over den bouw.
Toen ik 16 was, werkte ik op de Plastic fabriek. Later ben ik de bouw ingegaan en,
evenals onze Ad, tegelzetter geworden. Daarna had ik een eigen tegelzetbedrijf in
Veldhoven. Op jonge leeftijd werd ik verliefd op An Bierens en nu zijn we al meer
dan 40 jaar gelukkig getrouwd. Onze Henk is vrachtwagenchauffeur geweest en ons
Marijke is getrouwd met een politieagent.
Giel van de Heuvel
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Toos en Janus met scheve pet

Neef, Joke, Toos, Franske, Giel en
Marijke en nog net te zien Janus

Giel van de Heuvel en
An Bierens trouwen in 1971
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Familie Gepkens
Hoogstraat 55
Vader Nol Gepkens en moeder Martha van Gestel
Kinderen: Jan, Rieky, Jack, Noud en Jos
Ze zei altijd Arnold, maar als ze kwaad was, zei ze Nol
Wij woonden op Hoogstraat 55, naast familie van de Heuvel en familie van Helmont.
Onze vader Nol, bekend van gymnastiekvereniging “Voorwaarts”, wilde emigreren
naar Amerika. Daar woonde al één van zijn broers en hem ging het goed.
Ons gezin, vader, moeder en 5 kinderen vertrok half september 1958 naar de USA. De
reis ging van Rotterdam met de “SS Waterman” naar Le Havre in Frankrijk. Dan de
Atlantische oceaan over naar Halifax in Canada en tenslotte naar New York;
aankomst 25 september 1958. Daarna met de trein via Chicago naar Salt Lake City in
de staat Utah. De hoofdstad van het mormonengeloof.

Boven: Jack, Jan en Rieky

Onder: Nol, Jos, Martha, Noud

De heenreis was met onze ome Bernard uit Waalre, zijn vrouw en drie kinderen. We
waren allemaal zeeziek en sliepen met een heel gezin in één hut, 10 dagen lang. De
heenreis kostte ons niks, want die werd gesubsidieerd. Het werd door de overheid
gestimuleerd om te emigreren toentertijd.
Ons moeder had heimwee van de eerste dag dat we daar waren. Ze kwam amper
buiten.
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We kwamen eerst in een
gemeubileerd huis boven een
winkel te wonen. Die winkel was
al een supermarkt, dat hadden ze
in Nederland nog niet. Je kon
zelf alles pakken.
Wat later woonden we in een
mooi Amerikaans huis met een
“car” voor de deur.
We gingen ‘s zondags ook naar
de kerk. De katholieke kerk stond
garant voor ons. De bisschop
daar vond het mooi, want er
kwamen ineens 11 katholieken
bij. De katholieke kerk was nog
in ontwikkeling daar, naast de Mormonenwereld. In de Mormonenkerk mochten we
niet komen. De Mormonen waren heel streng, niet roken of drinken en ze stonden
10% van hun salaris aan de kerk af.
We zijn in juni 1959 weer terug naar Nederland vertrokken uit Salt Lake City. Toen
ging de reis 2 dagen en nachten in de Greyhoundbus via Detroit (USA) naar Montréal
(Canada). Op woensdag 3 juni 1959 vertrok de boot de “MV Seven Seas” van
Montréal-Quebec naar Southampton (Engeland) en daarna naar Zeebrugge (België).
Einde zeereis, met de VW Bus weer naar tante Mina toe in de Broekweg 222 in Zeelst.
Bij ons tante Mina kon alles. Onze opa van Gestel woonde er al en wij kwamen er
met 7 man bij. Ons vader en moeder waren vroeger daar al ingetrouwd en later zijn
ons Rieky, onze Jack en ons Noud er ook nog ingetrouwd.
We zijn eigenlijk niet geëmigreerd, maar hebben een lange en schitterende vakantie
gehad. En nog Engels geleerd ook. De terugreis moesten we wel zelf betalen en men
wilde zelfs het geld van de heenreis terugvorderen. Maar dat heeft ons vader via de
vakbond voor elkaar gekregen dat dat niet nodig was. We moesten aan ons pap
beloven dat, als we later gingen werken, we allemaal bij den bond zouden gaan. Het
was een mooi avontuur geweest.
We zijn later in de Kapelstraat in Meerveldhoven gaan wonen.
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Voorwaarts

Familie Gepkens in Salt Lake City
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Maar ook aan onze jeugd in de Hoogstraat 55 hebben we goede herinneringen. Onze
Noud en onze Jos zijn daar nog geboren. Wij zijn daar in 1949 komen wonen, dus
hebben daar 9 jaar gewoond. We kwamen daarvoor van de Broekweg, waar we bij
tante Mina inwoonden.
’s Morgens moesten we als kind om half acht naar de mis, nuchter, anders mochten
we niet ter communie. Naar huis om te eten en dan via de Willibrordusstraat naar
school. Soms kwam tante Mina ons achterna om te controleren of we wel een
borstrok aan hadden en zo niet, dan moesten we weer naar huis. Die borstrokken
breide ze zelf.
Midden jaren vijftig werd in de Hoogstraat riolering aangelegd en de straat lag vol
met van die grote gresbuizen, heerlijk voor de jeugd om in te spelen. Op een gegeven
moment was onze Jos verdwenen en ons moeder was in paniek. Bleek hij in zo’n pijp
te zitten. Onze Jos is wel eens vaker weg geweest; dan was hij met Wim Bazelmans
naar de kermis in Oers geweest, zonder wat te zeggen. Ons moeder ongerust en onze
Jos de grootste lol.
Vliegeren in de Hoogstraat op het voetbalveld.
Bij Jo Siebers konden we vliegerlatjes halen, die
kon je lekker buigen, een stokske erachter en
een goeie toom en hup de lucht in. We
klommen over het hek om op het voetbalveld
te komen. Als ons vader floot om half zes en hij
kon goed fluiten, dan moesten we meteen naar
huis om te eten.

Nol, Noud, Martha en Rieky bij nr 55
Ons vader was gymnastiekleraar bij “Voorwaarts” en heel fanatiek. Er waren flink wat
leraren bij “Voorwaarts” zoals Janus de Lepper, Henk Oerlemans, Piet Rombouts,
Toon van Lieshout, Janus van Santvoort en de lange Wim de Greef. Voor de meiskes
kwam Nilliske Schenkelaars; een klein menneke, die kwam helemaal op de fiets van
het Gelderlandplein uit Strijp.
Natuurlijk moesten wij ook bij de gymnastiek en wij moesten beter zijn dan de rest.
Wij gingen niet graag want we moesten ook altijd opruimen. Onze vader zei altijd,
dat hij nog eens met één van zijn jongens de reuzenzwaai aan de rekstok zou willen
maken. Als hij niet tevreden was, mopperde hij op ons bij “Voorwaarts”. Uiteindelijk
zijn ons Riek en onze Jack de beste turners geworden.
Thuis moesten we ook oefenen. Op zelfgemaakte houten klossen moesten we
handstand tegen de muur doen. Als ons vader thuis mopperde en ons moeder was het
er niet mee eens dan zei ze fel : “Arnold, dat doede bij Voorwaarts, maar nie hier!”.

Ze zei altijd Arnold, behalve als ze kwaad was zei ze Nol.
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Ze heeft op een keer van kwaadheid de houten klossen in de brandende kachel
gegooid. Ze nam ons wel vaker in bescherming. Onze pa stoeide graag met onze
Noud en dat ging er op. Noud kon nog zo hard knijpen, maar ons vader tikte nooit
af. Hij was oersterk. Een keer kneep Nol onze Noud zo hard, dat ons moeder riep
“Nou is het genoeg. Stop!” Ze stond net aan de afwas en gooide zo een bak water
over het stoeiende stel heen, ze waren meteen afgekoeld.

Rieky, Noud, Jan, Jos en Jack
Ons moeder was een lieve huisvrouw. Ze was er altijd als we uit school kwamen. Ze
werkte ook aan het stoppen van lappen textiel van de Groof. Dan kwam het
stukmenneke van de Groof met op zijn schouder zo’n rol van 50 meter grijs textiel,
die gerepareerd moest worden. Er hing een kaartje aan wat het opbracht als het klaar
was, soms wel 5 gulden. Met krijt was aangegeven waar een foutje zat. Ze voelde dan
met haar hand over de stof en haalde de draad op met een nopijzer. Wij noemden
dat een nopijzer, was eigenlijk een groot pincet. Ze gaf zelfs les bijvoorbeeld aan het
meiske van van de Moosdijk uit Steensel en misschien heeft ze Joke van de Heuvel
ook nog wel les gegeven.
Ze werkte in het kleine kamertje en soms kwam onze opa van Gestel het eten
klaarmaken: soep, erpel, vlees en groenten. Hij ging dan zelf bij tante Mina eten en
kwam om zes uur terug om naar het nieuws te luisteren op de radio. En dan moesten
wij stil zijn, ssssssst!
Ons vader werkte bij Velasquez in Meerveldhoven en was sigarenmaker. Hij werkte
per stuk en als het goed liep met de sigaren, begon hij vroeger dan normaal en bleef
ook overwerken. Later toen we weer terug waren uit Amerika is hij ploegbaas bij
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Velasquez geworden. Afwisselend met Janus Korenwienders draaide hij dan
nachtdiensten; dan moesten de machines gepoetst worden. Hij ging op de fiets naar
zijn werk en nam zijn hond mee.
Tegenover ons woonde Huub Loyen, daar brachten we onze schoenen naar toe, want
Huub was schoenmaker. Hij had een klein werkplaatsje achter zijn huis en daar geurde
het naar leer. Aan onze kant in die blok van vier hoge huizen woonden Nolleke van
Vroonhoven, Schijven, Remme en de Lepper. Jan en Tonnie Schijven waren goede
keepers bij UNA. Jan was wel een beetje een showkeeper, maar was zelfs op zijn 40e
nog een goeie.
Bij de Lepper hadden ze een beukenheg en er zaten veel hegmulders. Als we die aan
het vangen waren, kwam vrouwke de Lepper naar buiten om ons weg te jagen.
Verderop bij van den Berk was eerst een sigarenfabriekske, dat rook zo lekker naar
tabak. Net als bij Duc George tegenover tante Mina. Als om twaalf uur de sirene van
den Duc begon te loeien voor het schaft, dan hoorde je het klompgekletter op de weg
van de arbeiders die naar huis gingen om warm te gaan eten tussen de middag.
Bij Cuppens gingen we kinderuurtje kijken en ook bij Schoenmakers: Dappere Dodo,
tante Hannie en de Verrekijker. Later mochten we bij Sanders in de Broekweg naar
Schipper naast Mathilde kijken.
Ons vader zei:” Die van Bazelmans is ene rooie”, en ik heb dat nooit begrepen, want
ik zag hem vaak, maar hij had geen rooi haar. Later begreep ik dat hij voor de Partij
van de Arbeid was en dat rood de lievelingskleur was.
Tegenwoordig hebben we nog elk jaar een Gepkens-familiedag. Gezellig en dan
hebben we telkens iets origineels. De laatste keer hadden we allemaal een pet op met
de naam Gepkens erop. We zijn trots op onze familie.
Is toch mooi hè, dat praten over vroeger!
Jan, Jack en Noud Gepkens
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Receptie Voorwaarts 25 jarig bestaan 1956 Pastoor feliciteert Nol Gepkens, op de
achtergrond Wim de Greef en Janus de Lepper

Martha Gepkens neemt bloemen in ontvangst op de receptie van Voorwaarts
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Familie Lammers
Hoogstraat 56
Vader Theo en Moeder Annie Wouters
Kinderen Michel en Mattie
Hoe kom je met een kabel onder of over de straat?
Wij waren de familie Lammers.
Vader Theo, moeder Annie Wouters en de zonen Michel en Mattie.
Ons vader kwam uit Budel maar hij was “in de kost” bij een familie in Valkenswaard.
Vandaar dat hij ons mam, die uit Valkenswaard kwam, daar heeft leren kennen.
Via een “tussenstop” in Meerveldhoven d’Ekker kwamen wij in 1964 in Zeelst wonen.
Samen met buurman Burgers en hulp van familie, heeft ons vader een twee-ondereen-kap woning gebouwd op nummer 56. Onze buren aan de andere kant was de
familie Siebers. Schuin tegenover ons woonde een zus van onze moeder met haar
gezin, de familie Cuppens.

1976 Annie en Theo 25 jaar getrouwd

1963 Mattie en Michel

Ons vader was elektricien en werkte bij Philips. Hij had het bij Philips goed naar zijn
zin. Tijdens de opkomst van de televisie werd hij “hoogfrequent-monteur”. Anders
gezegd: hij hield zich bezig met alles wat met TV’s en de installatie ervan te maken
had.
Omdat hij bij Philips werkte, kreeg hij het voor elkaar om één van de eerste kleurentv’s op de kop te tikken. Maar dat had niet zoveel zin, want er waren (nog) geen tvuitzendingen in kleur. Je kon alleen zien dat het een kleuren tv was vanwege het
testbeeld; dat was wèl in kleur. Wij zaten dan soms urenlang naar het testbeeld te
kijken. De eerste uitzendingen in kleur waren de Europa-cup voetbalwedstrijden.
Onze huiskamer zat dan vol met voetballiefhebbers uit de buurt. Op een gegeven
moment werd het de tijd van de centrale tv-masten en ons vader plaatste er een in de
tuin. Zo’n enorm hoog ding gemaakt van een lantaarnpaal. Bewoners in de buurt
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konden dan op die mast aangesloten worden. Voordeel hiervan was: een perfect
beeld. Maar toen bewoners aan de overkant van de weg aangesloten wilden worden
was er een probleem; nl. hoe kom je met een kabel onder of over de straat? Gelukkig
was het destijds een tijd van: wat niet weet, wat niet deert. Aan vergunningen e.d.
deed men niet.
Dus werd er met een waterslang en een stalen pijp onder de straat door gespoten
zodat er een verbinding gemaakt kon worden met de overkant van de straat.
Een ander voordeel voor de bewoners was dat storingen vrijwel meteen werden
opgelost. En storingen waren er in die tijd nogal eens. Ons pa was hier altijd druk
mee, want zijn klanten gingen voor. Maar thuis bleven we soms wekenlang naar
diezelfde streep op het beeld kijken.......
Bij de familie Siebers hadden ze kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en daarom
trokken wij daar veel mee op. Vooral met Hans.

Theo, Michel, Annie en Hans Siebers

1966 Astra en Moortje, Mattie en Hans

In die tijd was er een TV-serie die Ivanhoe heette. Het ging over de ridder Ivanhoe.
Roger Moore speelde de hoofdrol en is daardoor beroemd geworden. We keken vaak
naar deze serie, samen met Hans en daarna probeerden we de verhalen na te spelen.
Hans interesseerde zich toen al voor techniek; hij presteerde het om van het blik van
groenteconserven een compleet werkend harnas te maken inclusief een beweegbare
helm die je omhoog en omlaag kon klappen. Maar om één harnas te maken had je
veel blik nodig; je kunt wel na gaan wat wij ’s avonds aten.......
Toen wij wat ouder werden, legde Hans zich toe op het ‘maken’ van ‘minibrommers’. Om een idee te geven van de grootte van zo’n ding; de wielen haalden
we van een step of een kruiwagen. Het frame laste Hans zelf in elkaar. Vervolgens
werd er bij de sloperij een Puch of Sachs motorblok gehaald en in het frame
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gemonteerd. Inclusief versnellingen! Wij reden dan naar de Brembocht om het
brommertje uit te proberen en te gaan “crossen”.
Omdat er bij de familie Siebers veel mensen over de vloer kwamen, was het er vaak
een gezellige drukte, waardoor wij bijna vaker bij de buren rondhingen dan thuis
waren. Er was altijd wel iemand die mee wilde doen met kaarten, tikkertje of
verstoppertje wilde spelen. Of midden op straat badminton wilde spelen totdat het
donker werd en we nauwelijks nog zagen waar we moesten slaan.
Een ander opvallende figuur uit die tijd was onze hond Astra. Wij kregen hem als pup
en is 17 jaar bij ons geweest. Ze had haar vaste stek op de oprit van ons huis. Van
daaruit hield ze de hele omgeving in de gaten. Daardoor “wist” ze precies op welke
tijden de buren bij elkaar koffie gingen drinken. Ze was in de buurt dan ook “kind aan
huis”.
Vooral bij de familie van Lieshout, onze buren aan de overkant van de straat, kwam
ze regelmatig “op de koffie”. Er was dan altijd iets te halen in de vorm van een koekje
of iets dergelijks. Maar soms waren de koekjes op en werd ze zonder iets weer naar
huis gestuurd. In zo’n geval kon je er van op aan dat er dan een hondenpoep bij de
buren in de voortuin lag............
Verder deed Astra geen vlieg kwaad, met één uitzondering: Jana Vingerhoets, de
“melkboerin”, die regelmatig door Astra bij de enkels werd gegrepen. Maar gelukkig
was de schade nooit erg groot, want Jana droeg altijd ten minste 4 of 5 paar
sokken.........

Hoogstraat vlagt voor het zilveren paar

Matti en Michel

Wij hadden jarenlang twee kersenbomen in onze achtertuin staan. Toen deze te groot
werden voor onze tuin, werd besloten ze om te zagen. Henk van Lieshout, zoon van
Harrie en Til, bood zich aan als vrijwilliger om de bomen, tak voor tak, te snoeien en
in stukken te zagen en te kappen. Hij was daar behoorlijk bedreven in (we hebben het
over zo’n 35 jaar geleden). Momenteel heb ik (Mattie) ook een aantal bomen in mijn
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tuin die veel te groot geworden zijn, dus ik ben van plan om op het 50-jarige feest
Henk vriendelijk doch dringend te verzoeken om weer eens wat vrijwilligerswerk te
komen doen. Als hij al die tijd flink is blijven oefenen, moet hij nu een expert zijn in
het rooien van bomen.
Onze ouders hebben ons altijd gestimuleerd om op school goed ons best te doen en
zoveel mogelijk te leren. Mede daardoor zijn we beide goed terecht gekomen. Michel
heeft de Pedagogische Academie gedaan en Mattie de Technische Universiteit
Eindhoven, afdeling Werktuigbouwkunde (waarschijnlijk toch enigzins beïnvloedt
door de mini-brommers van Hans Siebers.......).
Michel (60) heeft nog lang in de Hoogstraat gewoond op nummer 61A, een klein
huisje dat onze oom Sjef Cuppens zelf had gemetseld bij hem achter in de tuin.
Momenteel is hij woonachtig in Elst (Utrecht) en werkzaam bij KCH (Kennis Centrum
Handel) in Ede, een organisatie die zich bezighoudt met de professionele ontwikkeling
van mensen. Hij werkt o.a. bij het expertisecentrum voor de ontwikkeling van
beoordelingsinstrumenten, toetsen en examens.
Michel woont samen met Carla en ze hebben geen kinderen.
In zijn vrije tijd is hij vaak aan het klussen, koken of computeren.
Zijn favoriete vakantiebestemming is Griekenland (kan hij meteen het nieuwe
nationale gerecht van Griekenland uitproberen: Accept Gyros...........).

Franka en Matti, Marianne en Michel 1975 bij Gradje Schepers
Mattie (56 jr) woont in Riethoven en is 23 jaar werkzaam geweest in de precisie
industrie, waarvan 18 jaar voor een Amerikaans High Tech bedrijf, wat zich bezig
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hield met het bouwen van hele nauwkeurige machines voor o.a.de chip- en
elektronica industrie.
Mattie woont samen met Franka en ook zij hebben geen kinderen (allebei veel te
druk.......).
Zijn hobby’s zijn sporten, fietsen, in de tuin werken, koken, lezen en vooral muziek.
Hij is verslingerd aan de elektrische gitaar en heeft zich toegelegd op het gebied van
de fusion muziek (een soort stevige, instrumentale jazzrock met veel improvisatie).
Enkele muzikale invloeden voor de (YouTube) liefhebbers: Yellow Jackets, Mike Stern,
John Scofield, Scott Henderson, Pat Metheny, Robben Ford, Allan Holdsworth.
Hieronder een “actiefoto”, genomen op het Eindhovense Jazz&Blues festival.

Mattie Lammers op zijn elektrische gitaar

Het lijkt ons leuk om tijdens het 50-jarig feest weer wat oude verhalen en
herinneringen op te halen en bij te praten met nieuwe verhalen.

Michel en Mattie Lammers
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Familie van Helmont
Hoogstraat 57
Vader Piet en moeder Hanneke Senders
Kinderen: Willy, Martien, Toos, Betsie en Sjannie
Zo hou je een geit voor de gek.
De familie van Helmont heeft negen jaar gewoond op nummer 57, bekend als het
huis met de klimop aan de zijgevel. Ze kwamen in 1949 naar de Hoogstraat en zijn in
1958 weer verhuisd naar het d’Ekker.

Familie van Helmont : linksachter vader Piet, rechtsachter Willy,
vlnr voor Bep, moeder Hanneke met Sjannie op de arm en rechts Toos
Nadat in 1957 vader van Helmont veel te vroeg op 53 jarige leeftijd stierf in het
ziekenhuis, besloot de familie weg te gaan uit de Hoogstraat naar een huis met een
kleinere tuin. In de Hoogstraat waren de buren de families Gepkens en Manders.
Bij de familie Manders waren Fons en Rieky al ingetrouwd. In 1958 hebben ze nog net
de familie Bierens als buren leren kennen, nadat de Gepkens emigreerden.
Hun oudste zoon was Martien, geboren in 1926 en de tweede zoon was Willy van
1927. Willy zat in 1934 nog bij juffrouw Jo Senders in de 1 e klas, getuige het boekje
van juffrouw Jo.
141

Martien, ook wel Tinie genoemd, voetbalde bij UNA en hij is in 1950 uit Indië
teruggekomen. De Hoogstraat was toen feestelijk versierd met roosjes.
De 3 meisjes zijn Toos (1933), Betsie (1940) en Sjannie (1947). De meisjes zaten in
Zeelst op de Meisjesschool.
Vader Piet werkte bij den Das, de gebruikelijke naam voor sigarenfabriek Velasquez,
net als Harrie Oosterbosch en Nol Gepkens.
De familie van Helmont woonde aanvankelijk op Heuvelstraat 10 in Zeelst.
Toos is van voor de oorlog en kan zich nog goed herinneren dat ze woonde in het
huisje, daar waar de Hoogepat als zandpad op de Heuvelstraat uitkwam. Aan de
andere kant van de straat was de NCB, de Boerenbond. In de oorlog plaatsten de
Duitsers hun vrachtwagens van het vliegveld daar en men was bang dat er bommen
werden gegooid. Er zijn er ook een paar gevallen daarin de buurt.
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Heuvelstraat 10, rechts de Boerenbond. De Hoogepat er tussen is nog een zandpad
Toos moest al gaan werken toen ze nog geen 15 jaar was bij den Duc. Zo was dat
vroeger, leerplicht tot 15 jaar. Ze is later bij Philips gaan werken (ruim 7 jaar) en moest
daar stoppen omdat ze in verwachting was. Dat was vroeger ook zo. Later heeft ze
nog 25 jaar in Veldhoven bij de afdeling Hoorapparaten van Philips gewerkt.
Betsie zat bij Corry van Lieshout in de klas op de lagere school in de 5 e en 6e klas.
Betsie was een lief meisje, maar soms was ze opstandig en had de bokkenpruik op.
Dan moest ze van de zuster achter in de klas gaan zitten voor straf.
Sjannie was een nakomertje in 1947. Zij speelde met haar buurmeisje en klasgenootje
Rieky Gepkens. Andere klasgenoten waren Annie Eliëns, Hennie Habraken, Maria
Loyen, Carla Schoenmakers, Anja Schijven en Alice de Vries. Vriendinnen uit de straat
waren Ans en Lies Cuppens, Rieky Gepkens, Anja Schijven.
Twee deuren verder woonden Joke en Harry van den Heuvel. Bij van den Heuvel
aten ze wel eens karnemelkse pap met pruimen. En Toos stuurde Harry op zijn
klompen naar Til van Lieshout om te vragen hoeveel pruimen er in een half pond
gingen. “Honderd!”, werd er vanuit de woonkamer geschreeuwd.
In die tijd was het niet ongebruikelijk om varkens te hebben. Zo ook bij de familie van
Helmont. Verder ook kippen en vogels. De periode dat de huizen in de 17Septemberstraat gebouwd werden, was spannend, want daar kon je op de bouw
spelen. Het voetbalveld van UNA moest weg uit de straat en er werden ook huizen
gebouwd.
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Sjannie, Bep en Toos en de molen

Willy met Sjannie

Nog een paar deuren verder, in dezelfde huizen, woonde de familie Kox.
De Oma van Rikie Kox, Nel Kox- van Helmont was een zus van Piet.
De familie Kox had een tweeling, Tinus en Dorus, die leken sprekend op elkaar.
Mooi is het verhaal over de tweeling, die een nieuw pak nodig had voor de
communie. Moeder Kox had één van de twee meegenomen naar de stad om een pak
te kopen, want als het de ene pastte, dan was het ook goed voor allebei. Toen Tinus
met het pak aan door de winkel liep en zichzelf in de spiegel zag, zei hij: ”Och, kijk
daar komt onzen Dorus ook nog aan!” Hij had zich vergist, want hij had niet in de
gaten dat hij zichzelf zag.
Aan het eind van de straat woonde de familie Oerlemans en daar liep een zandpad
langs. Sjannie wijst op haar litteken bij haar rechteroog en vertelt dat ze dat daar
opgelopen heeft. Ze kreeg net fietsles van Betsie op de enige grote fiets op de
zandpad tussen Oerlemans en Bartels. De jongens van Kremers (Tinie of Tonnie)
waren daar stenen over de hoge ligusterheg aan het gooien. Een van die stenen raakte
haar recht op haar oog; en bloeden!
Ik heb ook nog zo’n aandenken van vroeger, vertelt Toos. Ik kon nog maar net lopen
en ons vader was hout aan het kappen in de schuur. Ons moeder bracht hem koffie en
brood. Ik was ontsnapt en liep de schuur in. Onze pa had mij niet gezien en raakte
met zijn bijltje mij op mijn hoofd. Ziehier mijn litteken.
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Later kwam daar Jan van Boekel, de melkboer wonen. Die kwam van het Akkereind.
Toos vertelt dat ze als kind, maar oudste van de meiskes, vroeger wel eens naar het
einde van het Akkereind naar de Biezenkuilen moest met de geit. De geit moest
gedekt worden door de bok. Het was de bok van Mieke Pompolie, die daar in een
boerderijke woonde met Jantje Meulendijks. Zij gruwelt nog van het schouwspel.
Er woonde in de Heuvelstraat een dove man met een geit. Die geit werd door ons
moeder altijd gemolken en dat ging goed. Maar toen ons moeder zwaar zwanger was
kon ze dat niet meer en moest onze pa dat doen. Maar die geit wilde dat niet en ging
recht overeind staan als onze pa maar in de buurt kwam en onze pa was bang van die
kwaai geit. Toen heeft Antje Louwers van de overkant, dat was ook zo’n klein
vrouwke net als ons moeder, de kleren van ons moeder aangetrokken en de geit liet
zich melken. Zo hou je een geit voor de gek.

Toos Dirks-van Helmont en Sjannie Dekkers- van Helmont

Toos

Soldaat Willy
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Familie van Delft
Hoogstraat 57
Vader Koos en moeder Jana
Kinderen: Joop, Piet, Fransien, Cor, Jan, Jos, Mia, Truus
Voetbal tot op het scherpst van de snede; bikkel en bikkelhard
Onze buren waren de familie Manders en Bierens.
Wij hadden 8 kinderen, 5 jongens en 3 meisjes. Hier een foto van de familie van Delft
genomen in 1954.

Op de foto staan van links naar rechts: Jos, Joop, vader Koos met Jantje op schoot,
Cor, Piet, moeder Jana met Maria op schoot, Truus en Fransien.
Hier een verhaal over de familie van Delft. Voordat de familie van Delft naar de
Hoogstraat verhuisde, woonde zij op de Kruisstraat tegenover het militaire kamp.
In januari 1959 met Driekoningen verhuisde zij naar de Hoogstraat.
De hele inboedel werd verhuisd op de platte kar van boer Verberne uit de Kruisstraat.
Voor de kar een echte en ouderwetse boerenknol. De beide buren Wim Bierens en
Harrie Manders hielpen ook een handje mee.
Voor het gezin van Delft was het in het begin erg wennen in de Hoogstraat, vooral
omdat Joop de oudste van het gezin op 19 oktober 1957 op 19 jarige leeftijd in
146

militaire dienst was overleden. Dit ongeval heeft diepe sporen achtergelaten in de
familie.

Cor van Delft, met Jos van Kemenade en Jan Oosterbosch
Maar de inburgeringstijd in de Hoogstraat heeft niet heel erg lang geduurd. De
jongens hielden zich bezig met voetbal. Het was één en al voetbal destijds in de
Hoogstraat, tot op het scherpst van de snede; bikkel en bikkelhard .
De meisjes brachten veel tijd door met hun vriendinnen in het patronaat bij de VKAJ.
Terugkijkend heeft de familie van Delft een gezellige tijd beleefd in de Hoogstraat. Er
wordt nog regelmatig over gesproken.

Cor van Delft heeft gevoetbald met de bikkels (zie
voet). Op de foto samen met Jan Oosterbosch
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Ik heb nog wel een paar leuke foto’s en een paar mooie verhalen.
Mijn kameraden in de buurt waren Jan Roosen, Ad van de Heuvel, Frans Kox, Piet
Senders, Bertje van der Linde. Ik kwam bij Adje van de Heuvel thuis en we gingen
cowboy spelen. Bij de mulder was een schuur vol met zakken meel en daar lagen we
tussen. Op een gegeven moment komt Toon er aan en die joeg ons weg natuurlijk.
Carnaval was ook een happening voor ons. We verkleedden ons en deden soms mee
aan de optocht. Jan van Keulen maakte dikwijls een ontwerp voor een
carnavalswagen, Doornroosje, Cleopatra, de Beatles. Jan was echt zo’n artistiekeling.

In 1963 samen met Wilma en Jan Roosen carnaval vieren
Als kind voetbalde ik al op straat en op het voetbalveld van UNA in de straat. Dat
was er toch nog net toen wij in de Hoogstraat kwamen in 1958. Bij UNA C1
begonnen en in 61-62 stond ik in B3. Ook bij de KAJ werd natuurlijk als ontspanning
dikwijls gevoetbald, zoals ook die keer dat we naar Goirle gingen. Ik kon niet mee,
want ik was ziek. Onze Pa zei: “Als je goed en wel beter bent, gaan we samen op de
bromfiets naar Goirle. Achter op de brommer met een kussentje”.
Mooie tijd ook bij de KAJ in het patronaat. Bij ons zijn ze erg muzikaal geweest; onze
Cor is een goede drummer geworden, eerst bij de “Evergreens”. In het patronaat in
1962 traden we zogenaamd op met het orkest de “Coasters”, maar we speelden
playback. Onze Piet verzorgde de muziek, zat achter het scherm met een draaitafel en
het was muisstil in de zaal. Dan werden we luid aangekondigd. Hij riep dan: “Hier
zijn de Coasters!”. Met daverend applaus begonnen we.
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Boven vlnr: Ad Coolen, Adriaan van de Boomen, Bert van der Linde, Jos Kusters,
Henk Kamps, Chiel Broens en Koos van Delft
Onder vlnr: Jan van Delft, Henk Vlemmix, Jo Hendrix, Roy Ogi, Cor van Hest en
Riny van Raay

Jan Bazelmans, Cor Tabak, Peter Liebregts, Frans Kox, Jan Roosen, Jan van Delft, Jos
Kusters, Kees van Gerwen, Jack van Lieshout, Ad Eikemans
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Een mooi verhaal gaat over de kapper. Ik had flink krullend haar en men had mij de
bijnaam Krulleke gegeven. De kapper was Bettgens, naast Piet de Bont. Zijn zoon
Lauw knipte toen ook al en die deed het goed. Maar vader Bettgens kon niet knippen.
Hij kon er niks van en dat wist iedereen. Als je daar binnen kwam (het was heel klein,
er stonden maar 4 stoelen), moest je altijd wachten. Als vader Bettgens klaar was, dan
riep hij: “Jaaaa, wie is er aan de beurt?” Iedereen bleef zitten, want niemand wilde
door hem geknipt worden. Ik was zo’n kleine snotneus en dan zei hij: “Krulleke, kom
de gij maar”.
In 1961 ben ik naar de ambachtsschool gegaan in Veldhoven om voor bankwerker te
leren. Daarna naar de Philips bedrijfsschool.
Deze foto’s zijn van 1968. Daarop een ouwe kersenboom achter in onze tuin en een
floretje. Het was een fijn brommertje, echt een mooi ding, gekocht van Jos van
Kemenade. Daarmee heb ik indruk gemaakt op Marian en we kregen verkering.
Marian kwam van het d’Ekker en heeft nog met Mieke van Kemenade samen in de
klas gezeten. We zijn in 1971 getrouwd.

Jan Floretje in 1968

Jan onder de kersenboom achter in de tuin

Met onze Cor samen maak ik nog elke jaar carnavalsmuziek en we hebben al
verscheidene CD’s gemaakt. Volgend jaar dinsdag 12 februari 2013 met carnaval
nemen we afscheid en treden we voor het laatst op met Santé in “de Kleine Man”.
Dan is het mooi geweest.

Jan van Delft
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Familie Manders
Hoogstraat 59
Vader Fons en moeder Rieky
Kinderen: Harry, Leny en Leon
Ik was misdienaar
Hallo, ik ben Harrie Manders en heb nog een paar mooie foto’s van vroeger.

Harry op de fiets, Rieky met Leny en Fons met Leon
Mijn vader heette Fons en mijn moeder Rieky, mijn zusje Leny en mijn kleinere broer
Leon. We woonden op nummer 59 naast de familie Cuppens en met Jantje Cuppens
speelde ik nog al eens. Aan de andere kant woonde de familie van Delft, die is daar in
1954 komen wonen. In dat jaar ben ik geboren.
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Familie Manders in de huiskamer
Ons gezinnetje woonde in bij mijn grootouders op Hoogstraat 59. Dat was heel
speciaal want wij hadden ook de beschikking over de bovenverdieping. Daar sliepen
we niet alleen, maar daar had mijn moeder ook haar naaiatelier. Zij heeft aan veel
meisjes uit de Hoogstraat en uit de buurt naailes gegeven. Op het kleine kamertje
stonden een paar naaimachines te ratelen en daar werden patronen uitgeraderd en
geknipt. Van voetbalbroeken tot damesjurken, maar vooral bruidsjurken. Want
bruidsjurken was haar specialiteit; menig bruidje heeft tot grote tevredenheid een
bruidsjurk van Rieky Manders gedragen.
Ik speelde ook nogal eens met Giel van de Heuvel. Bij Giel thuis kon je gezellig een
spelletje doen. En ik ben ook nog misdienaar geweest. Tegenover ons woonde de
familie Kuijpers, Harry werkte bij Electra met zijn VW busje altijd voor de deur.
Tegenwoordig woon ik in Hapert en ben gek op snelle sportauto’s, dat is mijn hobby.
Harry Manders
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Harry en Giel van de Heuvel

Leny en Harry op de kever
( let op de VW bus van Electra)

Rieky en Fons Manders met Harry en Leny
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Lies Cuppens, haar hond en cowboy Harry

Jantje Cuppens en Harry Manders (Hoogstraat 61A in aanbouw)
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Harry met oma Daris

Harry links als misdienaar
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Familie Cuppens
Hoogstraat 61
Vader Sjef Cuppens en moeder Gerarda
Kinderen: Ans, Lies en Jan
Ik krijg nu nog kippenvel als ik er aan denk!
Mijn naam is Lies Cuppens. Ik kwam in de Hoogstraat wonen in 1953 en woonde op
nummer 61. We kwamen van de Broekweg.
Onze buren waren Fons en Rieky Manders en de familie Kuypers.

Mijn broer en zus heten Jan en Ans.
Mijn buurkinderen waren Wim, Gerard en Diel Bazelmans, kinderen Kuijpers (aan de
overkant), Mieke v.d. Meijden en Marga van Os, kinderen van Delft.
Ik ben nu 64 jaar, dus geboren in 1948.
Mijn vader heette Sjef en mijn moeder Gerarda; ze kwamen uit Gastel en
Valkenswaard. Mijn vader was van beroep metselaar en mijn moeder huisvrouw.
Hij werkte bij diverse bazen en begon op zijn 50ste een aannemersbedrijfje waarin ook
Janus v.d. Heuvel meehielp.
Ik zat in Zeelst op de Lagere School van 1954 tot 1960. Ik herinner me nog juffrouw
Jo, juffrouw Hoeks, zuster Miriam en zuster Selvera.
Ik ken nog veel klasgenoten; we hebben jaren geleden nog met Annette Louwers en
Netty Schepers een reunie 6de klas georganiseerd. Mijn vriendinnetjes waren Sjan Dams
uit de Polkestraat en mijn vriendje was Diel Bazelmans.
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Toen ik 15 jaar was, kreeg ik verkering met Huub Herps uit Eindhoven. We zijn
getrouwd in 1966 in Strijp. We zijn gaan wonen in Hoogstraat 61A in Zeelst. Ik
werkte bij boekhandel Koonings op de Demer in Eindhoven en later voor Jeugdzorg
Eindhoven, in Veldhoven. Ook heb ik erg veel vrijwilligerswerk gedaan in Veldhoven
o.a. voor Vluchtelingenwerk en MAIC, het huidige Bureau Sociaal Raadslieden en de
Vietnamezenopvang destijds in Veldhoven. De laatste 10 jaar werkte ik voor SWOVE
op het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven.

Lies, Jantje en Ans
Mijn hobby’s zijn onze kleinkinderen, muziek, filosofie, zingen, lezen en de dieren in
onze grote tuin. De muziek waar ik van houd is klassiek maar ik houd ook van Eric
Clapton en vele andere tijdgenoten van hem. De boeken die ik mooi vind zijn
detectives en de film “One Flew over the Cuckoo’s nest” en de wat nieuwere “The full
Monty” en “Festen” vond ik ook heel mooi.
Nu woon ik al bijna 4 jaar in Budel-Dorplein. We hebben 3 kinderen en 7
kleinkinderen.
Ik herinner me van vroeger nog wel enkele verhalen: angst voor de “hegmulders” als
ik langs de beukenheg van Blankers naar school ging, ruimtevaardertje spelen op het
nog braakliggende veld naast Oosterbosch, Jana Vingerhoets met haar rode haren en
geruite schort op de fiets in de straat, Diel Bazelmans die voor het huis riep of ik
kwam spelen omdat hij zich zo verveelde (wat ben ik daar thuis lang mee geplaagd),
‘s avonds buiten spelen tot het donker is, brand in ons huis omdat ons pap kippen
wilde gaan houden en daarvoor onze slaapkamer even als kippenhok ingericht had
met petroleumkachel en houtkrullen op de vloer(!). Buren ontdekten de vlammen en
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wij werden uit de naastgelegen kamer geëvacueerd naar het huis van Bertje van
Keulen.

Jan en vader Sjef

Jantje met step

Maar vooral de sadistische buurman, die al mijn katten telkens vermoordde omdat ze
op zijn volière zaten. Dat was nog enigszins te begrijpen maar de volgende dag riep
hij me dan bij zich en zei: “Ik zag gisteren weer zo’n lief poesje en heb haar met ’n
hamer de kop ingeslagen en nu ligt ze op mijn kattenkerkhof”.

Ik krijg nu nog kippenvel als ik er aan denk!
Ik zou nog wel eens willen weten hoe het is met Diel Bazelmans.
Lies Cuppens
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Familiefoto met hond

Sjef was gek op honden

Sjef Cuppens met paard
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Familie Siebers
Hoogstraat 66
Vader Jo en moeder Nelly
Kinderen: Thijs, Geert, Riny, Marleen, Ans, Franca
Zomaar wat herinneringen aan de Hoogstraat

Mijn geboortewieg stond niet in Zeelst, maar het veel oostelijker gelegen Boxmeer.
Daardoor heb ik dus pas vanaf mijn achtste jaar mijn jeugd in de Hoogstraat
doorgebracht; wat ik me uit die periode herinner, was dat het een prachtige en
onbekommerde tijd was met alle ruimte die nodig was om al onze spelletjes die in die
tijd in waren, te kunnen spelen.
Ik ben voor het jubileumboek een beetje in mijn geheugen aan het grasduinen geweest
en heb gepoogd om voor mijn leeftijdgenoten uit de straat een aantal goed
herkenbare feiten op te diepen.

Thijs, Geert, Hans, Marleen, Ans, Franca, Riny
In april 1954 verhuisden wij vanuit Boxmeer naar Zeelst. Een wereldreis in die tijd.
Wat ik me nog herinner van het afscheid uit onze “oude” buurt is dat het gepaard
ging met nogal wat tranen van de verschillende buurvrouwen en natuurlijk van mijn
moeder.
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Na het afscheid nemen mochten de oudste kinderen achter in de verhuiswagen
klimmen (wat dus een gewone vrachtwagen was) om plaats te nemen tussen het
volledige meubilair; in die tijd was dat nog niet al te veel, zodat we zittend op een
paar stoelen van achter uit de vrachtwagen Boxmeer uit ons gezichtsveld zagen
verdwijnen. Niet lang daarna reden we over wegen waarvan we het bestaan niet eens
kenden. Later ben ik nog eens, gezeten achter de brede rug van mijn vader, op de
brommer, terug geweest maar ik herkende er helemaal niets van.
In Zeelst hadden mijn vader Jo Siebers en zijn jongere broer, dus mijn “ome” Harrie
Siebers, een flink stuk grond gekocht en daar een blok van 2 op laten bouwen.
Tegenwoordig heet dat deftig twee-onder-een kap, maar de prijs is er inmiddels dan
ook naar.
De verhuizing naar Zeelst was noodzakelijk geworden omdat “onze” vader een baan
had gevonden bij de timmerwinkel van Philips in Eindhoven. De dagelijkse reis van
Boxmeer naar Eindhoven nam destijds erg veel tijd in beslag en na rijp beraad in de
familie werd dus besloten om die kant op te gaan.
Na een in mijn herinnering voorspoedige reis arriveerden we in de Hoogstraat waar
het uitladen van de huisraad kon beginnen. Omdat een groot deel van het nieuwe
huis nog schoon gemaakt moest worden en de slaapkamers niet op tijd klaar waren,
werden de kinderen voor de nacht ondergebracht bij ome Harrie en tante Francien
die toen inwoonden bij de weduwe Bartels aan de Molenstraat. Later kwam in dit
huis Jan van Boekel te wonen.
Mevrouw Bartels kon brandwonden “overlezen”; wanneer je een brandwond had,
ging je naar haar toe en sprak zij er een gebed over uit. De pijn van de verbranding
verdween zodra de tijd tussen het verbranden en de “lezing” gelijk was aan de
periode erna.
Flink nieuwsgierig gingen we de volgende dag poolshoogte nemen in ons nieuwe
onderkomen. Het was in onze ogen super-de-luxe want er was zelfs een douchecel in
het huis. Weliswaar met zo’n half hoge gele ocriet waskuip erin, maar toch veel beter
dan de teil waar we het in Boxmeer mee moesten doen. En er was gas in het nieuwe
huis; uit ’n kraantje nog wel, terwijl in Boxmeer nog niet zo lang geleden door mijn
moeder op petroleumstelletjes werd gekookt.

Jo Siebers
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Onze achtertuin grensde aan korenvelden terwijl de familie Oosterbosch onze buren
waren. Tussen beide woningen lag een stuk grond van een paar honderd m2; in de
zomer groeide er graan en allerlei soorten groenten. De kinderen Oosterbosch en dat
waren er nogal wat, werden altijd ingeschakeld om de oogst binnen te halen. Later is
op dit stuk land de familie Lammers komen wonen en werd Jan van de Wildenberg
onze achterbuurman.

Het veldje en het huis van Oosterbosch naast ons in 1955
Wat later was het gedaan met de pret, want we moesten weer naar school; voor ons
een heel avontuur.
Op de (toen nog lagere) school kwam ik terecht in de 3e klas bij “meester” Bazelmans.
Mijn oudere broer Thijs werd ingedeeld bij meester Merks in de 5 e Klas. Ik kreeg van
mijn klasgenoten te horen dat meester Merks erg streng was, maar dat wij geluk
hadden met de heer Bazelmans die aanmerkelijk meegaander zou zijn. Dat gold
kennelijk niet voor mij en een aantal medeklasgenoten, want wij hebben aardig wat
uren op onze knieën zittend voor het bord doorgebracht.
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Het was in het begin wel wennen op school, want een aantal uitdrukkingen uit het
“Boxmeerse” zoals “boks” voor broek en “derren” voor meisjes waren in Zeelst in het
geheel niet bekend, terwijl anderzijds een aantal Zeelstse kreten mij weer totaal
vreemd voorkwamen. Al vrij snel raakte ik bevriend met Tom Oerlemans, Gerard
Bazelmans en Jan van Keulen die bij mij in de klas zaten en ook in de Hoogstraat
woonden.

Moeder Nelly Siebers

Francien en Nelly Siebers

In de 4e klas regeerde meester de Vries met harde hand; hij gebruikte hiervoor vaak de
lange meetlat die bij normaal gebruik nodig was om rechte lijnen op het schoolbord
te tekenen. In de 5e klas kregen we les van meester Klessens; van hem herinner ik me
dat hij dikke rookwolken van zijn sigaar de klas inblies terwijl wij bezig waren met
taal, rekenen of een dictee. Kom daar nu nog maar eens om. Ouders zouden een
aanklacht indienen! Tot slot kwam dan de 6e en laatste klas bij de heer van
Eijndhoven; daarna was het gedaan met de echte vriendschappen omdat we allemaal
naar verschillende scholen gingen en de contacten alsmaar losser werden.
Naast Oosterbosch, waar de Hoogstraat ophield, lag het voetbalveld van UNA; de
afkorting van Uitspanning Na Arbeid. Later noemden we dat wel eens gekscherend
Uitspatting na Arbeid.
Nadat UNA verhuisd was naar het nieuwe sportveld aan de Sportlaan hebben we nog
jaren op dit terrein kunnen voetballen en vliegeren. Voor de beste vliegers moest je
latjes hebben van Jo Siebers, die ze meebracht van Philips. Je kreeg er meteen het
gratis advies bij dat je de latjes niet mocht spijkeren maar samen moest binden met
163

een speciale steek, de “kruissteek”. Door te spijkeren werden vooral de grote vliegers
te zwak en konden ze bij het oplaten breken wat natuurlijk niet de bedoeling was,
want dan was al het knip- en plakwerk voor niets geweest. In een later stadium werd
er op het veld zelfs in eendrachtige samenwerking een crossbaan gegraven waar heel
veel gebruik van werd gemaakt. Er werden zelfs “wedstrijden” op eigen gemaakte
crossfietsen georganiseerd.

Jo Siebers haalt oud papier op
Onze andere buren waren de “Siebersen” met de neven Thijsje (om onderscheid te
kunnen maken met mijn broer Thijs) en Henk (of Henkie); daarnaast woonde dan
weer Huub Loyen, de schoenmaker. De kinderen van Loyen waren in die tijd in onze
ogen al erg oud en groot; Jan en Gerard voetbalden allebei bij UNA. Hun oudste
dochter emigreerde naar Zuid-Afrika; een land waarvan we toen nog niet eens wisten
waar dat lag en dat met aardrijkskunde op de lagere school ook niet ter sprake kwam.
De eerste jaren dat wij in de Hoogstraat woonden, was er nog geen trottoir; dat
maakte het voor ons kinderen ideaal om te knikkeren en te haktollen. In ons jargon
heette dat knellen. Net als met vliegeren waren we ook hier met onze familie in het
voordeel; de bij Philips gefabriceerde knellen waren gemaakt van een veel betere en
sterkere houtsoort dan die in de winkel werden verkocht. Bovendien beschikten ze
over een veel scherpere punt, waarmee andere knellen in tweeën konden worden
gehakt. Ze waren daarmee bijna onverslaanbaar.
Pas jaren later, nadat de straat van riolering was voorzien, werden er trottoirs
aangelegd. In de beginperiode moest de put in de tuin geregeld met de putemmer
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worden geleegd; in een latere periode kwam de “strontwagen” om ons van dit
onsmakelijke karweitje te verlossen.

Ome Harrie Siebers links met klarinet; verder nog Huub Aarts en Toon Kerkhofs bij
L’Union Fraternelle en rechts Corke Vercoelen

Mijn vader en ome Harrie speelden allebei klarinet bij de plaatselijke harmonie van
Zeelst: L’Union Fraternelle. Er werd wekelijks gerepeteerd bij Gradje Scheepers en
omdat er in die tijd nog geen muziekscholen waren, werd de muziekopleiding
verzorgd door leden van de harmonie. Zo ook door mijn vader die op
zondagmorgen zijn leerlingen ontving; ik herinner me nog dat Huub Janssen en zowel
broer (Marinus) als Jan Bressers hun opwachting bij ons maakten. Nu wil bij
beginnende leerlingen de klarinet nog wel eens een ongecontroleerd geluid
produceren waar onze oren zeer van deden en wij verruilden dan huize Siebers voor
de straat om daar te gaan spelen.
Tijdens de vakanties gingen we regelmatig met de fiets naar de bossen in Vessem om
daar “krutjes” te rapen. Het was dan een hele kunst om met zo’n volle zak achter op
de fiets weer heel thuis te komen, waar de inhoud dan aan de meestbiedende werd
verkocht. De verdienste kwam dan meestal bij Piet de Bont terecht, waar we er snoep
voor kochten.
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Midden jaren vijftig kwam ook in de Hoogstraat de TV in ons leven, maar er waren
nog maar enkele families die in het bezit waren van dit betoverende medium. Zo ook
de familie Schoenmakers, waar we ’s woensdagsmiddags tegen vijf uur verzamelden
om gezamenlijk naar programma’s als dappere Dodo en de ”verrekijker” te kijken en
stiekem verliefd te worden op hun knappe (maar voor ons ongenaakbare) dochter
Carla.
De herfst was voor ons altijd een heel spannende tijd, want dan werd er aan huis
geslacht. De slager kwam o.a. bij Oosterbosch langs om de varkens letterlijk en
figuurlijk een kopje kleiner te maken. Wanneer de haren en alle ingewanden van het
geslachte dier waren verwijderd, kon iedereen aan de slag met het maken van zult
(hoofdkaas), bloedworst en wat later verse worst. Inmiddels hing het karkas van het
varken op de “leer” waar het stempel van de keurmeester moest worden afgewacht.
Bij de familie Bazelmans hadden ze een grote vijver die vol zat met o.a. stekelbaarsjes
en zonnebaarsjes. Van pa Bazelmans mocht er wel in gevist worden, maar alleen met
een “piering” aan een draadje. Wanneer je dan beet had, viel de vis eraf en
beschadigde de bek van de vis niet door de scherpe angel.
Op 21 augustus 1957 waren we ’s morgens in de schuur bij Bazelmans circus aan het
spelen, waarbij ik de rol van “de sterkste man” toebedeeld had gekregen. Juist op het
moment dat ik op moest draven voor mijn act, werd ik door mijn oudste zus Riny
naar huis geroepen want we hadden iets nieuws in huis. Toen ik hard naar huis rende
en thuis aankwam, was daar mijn zus Franca geboren.
Geert Siebers
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Familie Siebers
Hoogstraat 68
Vader Harrie Siebers en moeder Francien
Kinderen: Thijs en Henk
Een bakfiets was voldoende voor de verhuizing
Mijn naam is Thijs Siebers.
Mijn vader, Harrie, kwam van Boxmeer, maar woonde al voor de oorlogsjaren op de
Binnenweg in Zeelst, waar hij in de kost was bij een zus van hem. Mijn moeder,
Francien, woonde al een groot aantal jaren op de Heuvel 15a, waar haar vader een
fietsenzaak had. Toen deze in 1949 overleed, werd de zaak verkocht aan Drieka de
Kort.
Ik ben geboren eind 1950 in Zeelst in het huis van weduwe Bartels (eigenlijk aan de
Molenstraat 12) waar later Jan van Boekel (de melkboer) woonde. Ook mijn jongere
broer Henk (1953) is daar geboren; hij woont momenteel nog steeds in Zeelst. Mijn
ouders trokken daar, na hun huwelijk, in 1948 in.

1953 Moeder Siebers met Thijs
en baby Henk in Molenstraat 12

Moeder Francien met Henk en Thijs
met houtje-touwtjejas, Heuvel juni 1957

Ik herinner me nog heel vaag, dat we in 1954 verhuisden van de Molenstraat naar een
nieuw huis in de Hoogstraat. Aangezien mijn ouders bij Bartels inwoonden, hadden ze
niet zo heel veel huisraad, dus een bakfiets was voldoende voor de verhuizing.
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Onze pa maakte steeds een plaatsje in de bak voor mij vrij, zodat ik telkens kon
“meeverhuizen”.
Vanaf 1954 woonden we dus in de Hoogstraat op nummer 68, naast het huis van
Huub Loyen, de schoenmaker en zijn vrouw Anna. Zij hadden 7 kinderen, allemaal
wat ouder dan ik: Gerard, Jan en Piet (de UNA-voetballers) en verder de meiden
Jackeline, Luus, Margriet en Ria. Onze andere buren waren ome Jo (een oudere broer
van mijn vader en timmerman van beroep) en tante Nellie. Zij hadden 6 kinderen,
Thijs, Geert, Riny, Ans, Hans en Franca.
Mijn vader werkte bij Philips en mijn moeder was administratief medewerkster bij
Velasquez, totdat ik me aandiende.
Ik zat in Zeelst op de Lagere School vanaf 1957 tot 1963, bij meesters Bosch, Beelen,
Bazelmans, de Vries, Klessens en van Eijndhoven.
Ik was lid van gymnastiekvereniging “Voorwaarts”, mocht soms bij VZOD
boogschieten en hield thuis postduiven.
In die tijd kwam er nauwelijks gemotoriseerd verkeer door de Hoogstraat, zodat de
straat één lange speeltuin was. Aan weerskanten stonden er bomen en er was nog
geen stoep. We voetbalden op straat en een paar jassen waren de goal.
Later werd het iets drukker en kwamen o.a. de visboer, Jana Vingerhoets
(aanvankelijk per fiets, later gemotoriseerd) en op zaterdag Harrie Waterschoot (de
schillenboer) de straat onveilig maken. Deze hield in die tijd op bij het UNA-terrein en
liep tussen Oerlemans en Bartels als zandpad verder. Zo kon je naar de gebr. Eliëns
(de kolenboer) en Kerkhofs (de mulder). Ik herinner me nog dat ik na schooltijd daar
ging spelen, helpen en/of in de weg lopen en als ik dan thuis kwam, kon mijn moeder
precies zien waar ik die middag geweest was.
Aan het eind van het voetbalpeike kwam je op de Kapelstraat bij “de Kleine Man” en
daar stond vroeger wel eens de kermis.
Onze pa en Tijn Kremers waren bij de handboogvereniging VZOD (Vreugde Zij Ons
Doel). Den doel was achter bij café Mieke van de Linden (later voetballer Jo van den
Heuvel) vooraan in de Kruisstraat. Zoon Hans Kremers had daar eens een keer een
boog gestrietst en die ging hij uitproberen op het voetbalveld in de Hoogstraat. Wijer waren heel wat belangstellenden uit de straat, er gebeurde weer eens wat- moesten
aan de kant, want hij schoot recht omhoog om te kijken hoe hoog hij kon komen.
Gevaarlijk en spannend!
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Er waren destijds twee handboogverenigingen, VZOD en één bij Bert van Keulen
achter. Als er een concours was, konden we een centje bijverdienen met pijlen rapen,
10 cent en soms zelfs een kwartje van de iets welgesteldere schutters zoals Willy van
Santvoort en Janus Vlemmix.

Aspirant VZOD’er

Duivendressuur door Thijs Siebers

Ook bij buurman Huub Loyen kon ik af en toe wat bijverdienen. Hij hield in zijn
gigantische achtertuin die helemaal tot de latere 17-Septemberstraat doorliep, nl.
schapen. Zij hadden echter onvoldoende gras te eten en moesten bijgevoerd worden.
Zo had Huub op het Djept een stukje grond gepacht waar hij bieten op verbouwde.
Die moesten na de oogst m.b.v. een door hem gemaakte handkar (een kist met twee
stevige fietswielen) naar de Hoogstraat getransporteerd worden. En daar kwam ik in
beeld. Na afloop kreeg ik altijd een kwartje van hem.
Bij verjaardagen kwamen o.a. ome Jo en tanta Nellie, Tijn en Mien Kremers op
bezoek. Met Henk en mij erbij was het in ons huiskamertje dan zo druk, dat we om
de beurt moesten ademen. De flessen
drank stonden dan op tafel; bier, sherry,
advocaat en natuurlijk een citroentje met
suiker voor Mien.
We keken televisie bij Jantje Cuppens en
Schoenmakers; meer tv’s waren er toen
nog niet in de straat. Later begon Harrie
van Keulen zijn tv-zaak op de
Heuvelstraat en kwamen er meer. We
keken o.a. Dappere Dodo, Pipo de clown,
Dorus, Toon Hermans enz.
Mien Kremers op bezoek
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Ik herinner me nog, dat we onze eerste pick-up kregen. Dat was een platenwisselaar
waar je wel een stuk of 7 of 8 platen kon opleggen en die vielen telkens als er een
plaatje klaar was, één voor één naar beneden. Er kwam steeds meer gewicht op de
draaitafel en de draaisnelheid werd, evenals de muziek, steeds lager en ging via 42,
40, 37 naar 33 toeren. Zo waren we op een bijzondere manier onze tijd toch nog
vooruit. Omdat we via een kennis derdehands plaatjes uit een jukebox (dus zonder
sterretje in het midden) konden kopen, moesten we telkens, bij gebruik van de
wisselaar, de paar sterretjes die we hadden, verwisselen.
Een rotkarwei!

Blokfluitles op school . Thijs staat 4e van links
Naast eerder genoemde hobby’s kwam er de muziek bij. Op de lagere school kreeg ik
blokfluitles van meester Beelen. Wij gebruikten als notatie het cijferschrift dat veel
moeilijker was dan het notenschrift. Toen het blokfluitonderwijs begon te lopen en er
veel spelers kwamen, werd er een prijsvraag uitgeschreven om een naam te bedenken
voor de blokfluitclub.
Na enkele weken rolde er “De Vrolijke Pijpers” uit, een naam die weliswaar erg goed
klonk, maar tegenwoordig wellicht met argusogen bekeken zou worden.
Verder werden er leden geworven voor harmonie L’Union Fraternelle en omdat de
club vooral klarinettisten nodig had, had je weinig inspraak in de keuze van een
instrument. De opleiding bestond uit een theoretisch gedeelte (waar je, onder leiding
van een dicterende meester Beelen, een half jaar lang één uur per week blauw moest
schrijven aan muziektheorie; er bestonden blijkbaar geen theorieboekjes!) en een
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praktisch gedeelte (klarinetles halen bij iemand van de harmonie die net iets beter
noten kon lezen dan jijzelf en die bovendien al wist welke kleppen je moest indrukken
of loslaten om een bepaalde toon te krijgen). Hoewel mijn vader behoorlijk klarinet
speelde, is het instrument nooit echt het mijne geweest.

Pa, schoolvriend Leo Bogaerts en Thijs 1968

Thijs speelt met de bal

Na de lagere school fietste ik dagelijks naar het Rythoviuscollege in Eersel en heb de
HBS doorlopen van 1963 tot 1968. Ik wilde toen eigenlijk iets met muziek gaan doen,
maar had daarvoor niet voldoende voorkennis en vaardigheden. Bovendien vond pa
dat ik eerst maar een vak moest leren; muziek was leuk als hobby, maar je kon er niet
van leven. Hij was immers ervaringsdeskundige. Daarom dacht ik: “het onderwijs lijkt
me ook wel wat” en ging naar de kweekschool aan het Hemelrijken in Eindhoven, die
toen voor het eerst Pabo heette. Ik zat daar van 1968 tot 1971 (het was een
ongedeelde opleiding, inclusief hoofdakte). In mijn eerste jaar daar, verongelukte mijn
vader op 16 oktober 1968. Hij werd bij het naar huis gaan van zijn werk door een
Philipsbus aangereden.
Na de Pabo moest ik helaas in militaire dienst tot eind 1972 en kreeg meteen daarna
een tijdelijke baan tot de zomervakantie aan de Aloysiusschool in Hoogeloon. De
directeur vond blijkbaar dat ik goed mijn best deed en ondanks het feit dat men liever
een vrouwelijke leerkracht had, kreeg ik na een half jaar alsnog een vaste aanstelling,
zonder dat ik me hoefde te laten ombouwen.
Dit leuke werk heb ik 3 1/2 jaar gedaan, maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het
niet gaan kan. Van mijn eerste drie maandsalarissen kocht ik een derdehands piano,
schreef me in bij de Veldhovense Muziekschool en studeerde als een gek om de
toelatingseisen voor het conservatorium te halen. Piano was namelijk een verplicht
bijvak voor de hoofdvakstudie Schoolmuziek. Na een jaar vooropleiding werd ik in
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1976 toegelaten tot het Brabants Conservatorium in Tilburg, waar ik in 1981
afstudeerde voor Schoolmuziek en in 1983 voor hafa-direktie.
In 1982 ben ik getrouwd met Anneke, die ik in Tilburg heb leren kennen en daar op
het conservatorium piano en blokfluit studeerde. We hebben in onze studententijd
o.a. in Tilburg, op de Kruisstraat en later op de Oortlaan in Veldhoven gewoond. Wij
wonen nu in Berlicum bij Den Bosch.
Tot voor kort werkte ik als muziekdocent op drie verschillende muziekscholen, als
vakleerkracht op verschillende basisscholen en leidde ik verschillende ensembles en
harmonie-orkesten.

Thijs met duif

Toon van Lieshout, Thijs Siebers,
Henk Roosen en Rudy Kremers

Nu ben ik sinds kort met prepensioen en speel ik, vaak samen met Anneke, op
freelance-basis contrabas in verschillende orkesten. Ondanks mijn voorkeur voor de
wat ‘serieuzere’ muziek heb ik onlangs een basgitaar aangeschaft met de bedoeling om
iets in de jazz- of popmuziek te gaan doen. Misschien is een “Very Old Highstreet
Sixties Band” een idee. Als dit laatste je aanspreekt en je ook iets in deze richting zou
willen doen, aarzel dan niet om mij via Henk van Lieshout, de grote motor achter het
hele Hoogstraatgebeuren, te benaderen.
Groet
Thijs Siebers
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Familie Loyen
Hoogstraat 70
Vader Huub Loyen en moeder Anna
Kinderen: Luus, Margriet, Gerard, Jackeline, Johan, Ria en Piet
Mijn vader Huub Loyen was schoenmaker
We zijn vanaf 1948 in de Hoogstraat in Zeelst komen wonen, we kwamen uit
Meerveldhoven. We hadden een kruidenierswinkeltje op de Provincialeweg langs het
spoorlijntje met kiepkarretjes, tegenover Nol van Herk, de fietsenmaker.
Mijn vader Huub was schoenmaker van beroep. Hij had achter aan het huis een klein
werkplaatsje en daar repareerde hij schoenen.
Mijn moeder Anna was huisvrouw, we hadden 7 kinderen, te weten Luus, Margriet,
Gerard, Jackeline, Johan, Ria en Piet. De 3 jongens Gerard, Jan en Piet voetbalden alle
drie bij UNA.
Luus is geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Tot 1954 waren ons huis en dat van
Oosterbosch de enige huizen aan die kant van de straat, verder stond er nog niets.
Onze Jan heeft van 1984 alleen in het huis gewoond en in 2006 is het huis verkocht .
Op de foto voor ons huis: Luus, Ria, Jackeline en Margriet (beneden).
Jackeline Loyen
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Achter op de plaats bij de familie Loyen

Jan, Gerard en Piet Loyen, voetballers van UNA
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Familie Blankers
Hoogstraat 71
Vader Martinus en moeder
Kinderen: Toon, Harrie, Trudo en Maria
Hij had het geluk in de Anjerloterij een huis te winnen
Hoe lang bestaat de Hoogstraat al? Voor de oorlog stonden er al een paar huizen. We
kregen van Jan Blankers een foto van het huis van zijn grootouders omstreeks 1925.

1925 Toon, Harrie en Trudo, Oma, Maria en opa Martinus Blankers
Op de achtergrond zien we het huis van van Straten, dat van 1922 is.
Het lijkt op de foto dat de hoge huizen, nummer 63 tot en met 69 toen nog niet
gebouwd waren. Ook de huizen van Huub Loyen (nr.70) en Harry Oosterbosch
(nr.50) zijn van voor de oorlog. Het lijkt er op dat de Hoogstraat vroeger een
zandpad was met alleen de 5 huizen genummerd 50, 70, 71, 81 en 83.
175

Op de foto bij het huis zien we Trudo Blankers als een jongen van ongeveer 7 jaar.
Trudo heeft later nog aan de zijkant van dit statige huis gewoond, op nummer 71A.
De vroegere varkensstal was omgebouwd tot woning, klein maar fijn. Tot hij in de
jaren 50 in de Anjerloterij het geluk had een huis te winnen , dat gebouwd is in het
Muggenhol 12, later Vijverstraat genoemd. Het was in een radioprogramma “In
Holland staat een huis” met de familie Doorsnee.
Op het huis heeft jarenlang met ijzeren letters “Huize Anjer” gestaan.

Ome Trudo en tante Cor krijgen te horen dat ze 'n huis gewonnen hebben
De familie Blankers had een enorm lange tuin, wel tot aan Duc George. Het was een
soort kweekboomgaard met veel kerstbomen. In 1960 werd de Hoogstraat geschokt
door een triest voorval. Tinus Blankers werd tussen de kerstboompjes achter in de tuin
door Trui (zijn derde vrouw) gevonden; gestorven aan een hartstilstand.
Jan Blankers, zoon van Harrie, heeft tot zijn 7e jaar in de Willibrordusstraat 26
gewoond, zat nog op de kleuterschool bij zuster Magdalena en in de 1 e klas bij
juffouw Jo. Hij woont nu in “Huize Anjer” in Zeelst.
Wij zijn Jan Blankers zeer erkentelijk voor het afstaan van de prachtige foto’s van zijn
familie.
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Op de familiefoto zie je vader Harrie met 'n hondje op 'n kussen zitten
Een van de eerste families die in de Hoogstraat woonde, was de familie Blankers.
Oma - Johanna Allegonda Sengers geb.12-09-1879

ovl.03-01-1944 65jaar

Opa - Martinus Blankers

ovl.11-02-1960 73jaar

geb.29-09-1887

Harrie en Dien Blankers, de ouders van Jan.
177

Antonius Blankers geb.02-02-1913
ovl.09-10-1978 65jaar

Maria Blankers geb.03-04-1919
ovl.12-04-1936 17jaar

Harrie Blankers

Trudo Blankers

geb. 03-01-1915

ovl. 15-05-1989 74jaar

geb. 06-05-1917

ovl.22-02-1980 63jaar
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Trudo was later bevriend met Jan Slaats en Jan de Lepper uit de Broekweg en in hun
jonge jaren waren ze dikwijls bij het wielrennen te vinden.

1938 Links wielrenners Jan de Lepper en Gerard Slaats, Trudo Blankers met
zwarte hoed, Jan Slaats 2e wielrenner van rechts

Harrie Blankers linksboven en Driekske Kuijpers rechtsboven
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Familie Kuijpers
Hoogstraat 72
Vader Driek en moeder Mina
Kinderen: Harry, Jan, Toon, Wil, Frans en Ria
Ik heb allebei zijn ventielen eruit gedraaid
Als kind woonden we in het huis van café “De Kleine Man” in de Kapelstraat 114,
achter ons was het voetbalveld van UNA.
Ook hadden we 2 verrekes achter de café, die haalden we bij de NCB op de Heuvel.

Harrie Blankers links en Driekske Kuipers voor café “De Kleine Man”
Toen ik een kleuter was, kwam ik veel bij de buren. Bij “Wefke” van de Linden op
Kapelstraat 108 waar ik met de chow-chow honden speelde. Ik was er niet bang van;
ik ben eigenlijk nooit ergens bang van geweest. Daarom denk ik met plezier aan mijn
jeugd terug, want we hebben heel wat ondeugende streken uitgehaald vroeger.
In 1954 verhuisden we van ons café naar de Hoogstraat.
Ik, Frans, was toen 8 jaar, dus dat weet ik nog goed.
Op de Lagere School zat ik in de eerste klas bij meester Bosch. Mijn klasgenoten die in
de Hoogstraat woonden waren Henkie van Lieshout, Tom Oerlemans, Wimke van
Straten.
‘s Woensdagsmiddags gingen we dikwijls met een hele groep naar de bossen en
vermaakten ons opperbest.
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In de Hoogstraat kwam ik ook veel bij Toos van de Heuvel. Daar mocht bijna alles en
daar was het altijd gezellig. Toos rookte zelf ook een sigaretje.
We gingen op de fiets zelfs helemaal naar de vennen van Oisterwijk, via Oirschot en
Spoordonk. We speelden met roeiboten en hadden veel plezier. Wim Bazelmans
organiseerde die tochten dan.

Driek en Mina Kuijpers met hun kinderen Jan, Wil en Frans op de ezel
Schuin tegenover ons woonde de Lepper; daar waren geen kinderen. Hij werkte bij de
militairen en reed altijd op een motor. Hij bracht ook altijd van alles mee naar huis.
Bij hem kon je ook het één en ander kopen, tabak en zo. Op een dag stopten er
plotsklaps twee marechaussees en deden een soort inval. Ze namen van alles mee:
blikskes, levensmiddelen en van alles. Spannend!!
Bij de Lepper hadden ze een hele lange tuin, wel tot aan den Duc en er stonden
perzikbomen in. Daar zijn we een keer aan geweest. Ik kwam terug van de training
van UNA en daar stond politie aan de deur. Ik moest mee naar het bureau en de
politie zei: “Nou, zeg het maar”. Dat ging natuurlijk over die perziken. We moesten
naar de Lepper toe om excuus aan te bieden. “Kom maar binnen”, zei de vrouw van
de Lepper en we kregen meteen een kuukske.
Het ging er om dat we niet al die takken moesten afbreken, als we perziken
schoepten.
Eens zat ik met Jan Oosterbosch aan de kersen bij Pietje van Keulen in den boogerd.
Komt Pietje aan en begint onder de bomen door te lopen. Jan was groter dan ik en
kon nog net via een tak over de heg springen. Ik moest naar beneden komen en Pietje
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viet mij vast en ik rukte los. Hij zette zijn poot op mijne voet en sloeg met een stuk
hout. Ik had een blauw plek op mijne bil en moest over straat mee naar de Kater, een
politieman die in de 17-Septemberstraat woonde. Hij was gelukkig niet thuis. Toen
Pietje een keer bij ons thuis kwam –hij kwam met de fiets achterom- heb ik allebei zijn
ventielen eruit gedraaid.

Toon Kuijpers

Toon Kuijpers op het UNA terrein

Naast ons woonde Mart Bazelmans, die had een glazen broeikas. Daar ben ik wel eens
een keer betrapt en door de ruit gesprongen. Mart zag mij en deed een stap naar
voren en ik sprong door het glas.
Toen ik 14 was, gingen we dikwijls naar de Parisien, de bioscoop in Eindhoven. Dan
kwam er zo’n rechercheur binnen en omdat ik klein van stuk was, pikten ze mij er
altijd uit om te kijken of ik wel 14 was. Ik had dan een bewijs bij, een identiteitskaart
of zo, om te laten zien dat ik de leeftijd had.
De keuring voor militaire dienst weet ik ook nog heel goed. Ik stapte met Tonnie
Kremers en Cor Oerlemans in de bus op het Mariaplein om naar Breda te gaan voor
de keuring. Daar zaten we allemaal aan één lange tafel. Komt er zo’n hoge piet en ik
moest onder de meetlat: 1.57 m. Hij zei niks, maar we gingen koffie halen en weer
aan die lange tafel zitten om papieren in te vullen. Hij zette mij aan het hoofd van de
tafel en zei: “Hier zit de grote voorzitter! Hij is afgekeurd”.
Ik was te klein, want je moest minstens 1.61m zijn om in dienst te mogen.
Het is wel mooi, die herinneringen ophalen zo, hè!
Frans Kuijpers
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Driekske Kuijpers, Harry en Toon en oma van Veggel

Driek Kuijpers

Harry Kuijpers
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Ons vader, bekend als Driekske de Kleine Man
Ons gezin met 6 kinderen verhuisde in december 1954 naar de Hoogstraat 72.
Een nieuw huis in een blok van twee. Naast ons de familie Bazelmans. Aan de andere
kant woonde Huub Loyen, de schoenmaker. Onze vader, bekend als Driekske de
Kleine Man, besloot de café in de Kapelstraat op te geven en te verhuizen. We
begonnen een heel ander leven.

Ria Kuijpers
Ik, Ria, was de jongste en het enigste meisje in een gezin met 4 oudere broers. Ik ben
nog geboren in de Kapelstraat 114 naast Annie van de Linden met haar 2 chow-chows.
We verhuisden toen ik een kind van 4 jaar was. Mijn vriendin in de straat was Nel
Oosterbosch en ik speelde ook met Lea Harks. Bij mij in de klas zaten ook Rinie van
Boekel en Mien van Straten.
Ons moeder is lange tijd opgenomen geweest voor TBC in een sanatorium in
Bilthoven. Daar kwam ook Nella de Bont op bezoek, een vriendin van ons moeder.
Piet de Bont is onderweg nog met zijn auto in het water gereden en daar is Jan
Veraart, een oom van Lea Harks nog bij verdronken.
Achter in onze tuin hebben we nog een bungalow laten bouwen en daar heeft Harry,
mijn oudste broer (1931), nog lang in gewoond. Hij werkte bij Electra en reed met een
VW-bus rond. Onze Toon had al vroeg een motor en daar mochten we wel eens
meerijden.
Ria Sweegers- Kuijpers
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Ria met vriendin Nelly Oosterbosch

Ria 1e communie

Bram op t’Ende, Karel Schoenmakers
en Toon Kuijpers op UNA terrein

Harry en Toon Kuijpers
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Frans en Ria op de motor

Frans, Ria en Wil

Rond 1940 Mina Kuijpers met Jan en familie voor de kerk in Zeelst
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Familie Bazelmans en Kuijpers en bezoekers
Driek Kuijpers en Tinus Kox en het biljartteam

187

Familie Bazelmans
Hoogstraat 74
Vader Mart Bazelmans en moeder Toos
Kinderen: Wim, Gerard en Diel
Tijgers en konijnenkoppen
Ik kwam in Zeelst wonen in 1953 en woonde in de Hoogstraat 74.
Mijn naam is Wim Bazelmans. Wij kwamen van de Provincialeweg in Meerveldhoven.
Onze buren waren familie Gerard van Os en Driekse Kuijpers.
Mijn broers zijn Gerard en Diel.
Mijn buurkinderen waren o.a. Harry, Toon, Jan, Wil en Frans Kuijpers, en Ria …de
knapste…

Wim, Toos, Diel, Mart, Gerard Bazelmans bij de zilveren bruiloft
Ik ben geboren in 1942 en ben nu dus nu 70 jaar.
Mijn vader werkte bij de Hofnar sigaren en mijn moeder was huisvrouw.
Ik zat in Zeelst vanaf 1953 in de vijfde klas van de Lagere School en was bevriend met
Gerard Verwimp.
Ik was ook bij de KAJ, V.Z.O.D (handboogschieten) en UNA ( voetballen).
Ik ben eerst naar het Sint Joriscollege (HBS) in Eindhoven gegaan. Mijn buurman ,
Gerard van Os, was leraar op de Philips’ Bedrijfsschool en zei dat het beter was een
vak te leren.
Dat was in die tijd een hype. Ik ben toen na 1 jaar ook naar de bedrijfsschool gegaan.
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Ben daarna bij Philips gaan werken als matrijzenmaker. Later ben ik zelf op de Philips’
bedrijfsschool leermeester geworden, draaien, frezen enz.
Mijn hobby’s zijn gitaarspelen en begeleiden en trainen van de jeugd bij UNA.
Ik ga graag op vakantie naar Keukenhof, Mieke in de keuken en ik in den hof………..
De muziek waar ik van houd is o.a. country; vroeger b.v. Freddy Fender en gitaar:
Django. Ik houd van vele soorten muziek !!!!
De boeken die ik mooi vind …geen voorkeur. Ik lees vooral tijdschriften...
De film “Purperen vlakte” in het City theater 1958 vond ik ook heel mooi. Ik was
toen 16 jaar en zag mijn eerste film in het spannendste theater van Eindhoven. In 1965
ben ik getrouwd met Mieke Senders uit de Schepenenstraat en wonen nu al 9 jaar in
Meerhoven. We hebben 1 kind en 2 kleinkinderen.
Ik herinner me van vroeger nog wel enkele verhalen, namelijk….
Eens even kijken of er nog bekenden staan op die leerlingenlijsten van de Lagere
School. Daar staat mijn knapste broer nog op, onze Gerard. Niet te geloven en Diel
staat ook nog ergens. Onze Gerard die moest ik altijd helpen als hij ruzie had op
school. Wij zijn in 1953 in de Hoogstraat gekomen. De Hoogstraat was een geweldige
straat; er waren wel 100 kientjes. In die tijd was er nog geen televisie en daarom ging
men vroeg naar bed. Ik denk dat dat de oorzaak was; er was niks anders. Veel op
straat, slibberen, vooral voetballen en zo.

Mart Bazelmans in zijn knollentuin

Mart in zijn broeikas

O ja, en dan dat verhaal over onze vader met dat aanplakbiljet van de PvdA!
Die zat in een soort praatgroep die achter bij ons in de broeikas bijeenkwam. Pater
Leopold Verhagen kwam daar ook wel eens. Die hadden gesprekken…niet te geloven.
Ons vader was een rooie en dat wisten veel mensen in de Hoogstraat. Hij hing met de
verkiezingen een plaat van de PvdA voor het raam. Dat was me wat. Mieke mocht
eigenlijk niet met mij omgaan, want haar vader was van de KVP. Dat botste!
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Pastoor van Wely was er ook niet zo blij mee. Hij sloeg mij altijd met dat vierkante
houtje op mijn fikken. Eén keer weet ik nog waarom. Ik had met de knapste tweeling
van Zeelst op ‘t Witven in een roeibootje gezeten. Nelleke en Franka Tielemans, twee
beeldjes van meisjes. Ik me kapot roeien, maar ik had toch geen schijn van kans.
Daarna kwam pastoor van Wely aan de deur. Dat is de eerste en de laatste keer dat hij
aan de deur was; ons vader had hem zó weg.
Hoe ik Mieke eigenlijk ontmoet heb? Door de muziek en de KAJ. Mieke speelde op de
accordeon en ik op de gitaar. We hadden toen culturele dagen, we waren jong en het
was spannend. We traden dan op voor de vrouwenbond. Mieke speelde eigenlijk veel
beter dan ik, maar ik had eigenlijk weer meer lef. Zij speelde bijv. de bekende tango
Ole Guapa van partituur! Ik kon toen nog geen noot zo groot als een vrachtwagen
lezen. Ons Mieke durfde niet achter het gordijn uit te komen. Toen moest ik ze door
het gordijn duwen.

Toos, Mieke en Wim naar de kermis

Mieke Senders

Ons Mieke was 16 jaar en bij Voorwaarts. Is zelfs nog kampioen geweest. Nol Gepkens
vond het nog zonde dat ze wegging bij Voorwaarts. We hebben alles bij elkaar 5 jaar
verkering gehad. Wij zijn in 1965 getrouwd. Ik ben nog onder militaire dienst geweest,
22 maanden.
Mijn passie was voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Ik speelde de hele dag; tussen
12 en 2, na school en na het avondeten tot het donker werd.
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In die tijd van 1953-1954 trainden we ook echt met jongens uit de straat en een paar
uit de Kapelstraat zoals Broer Schellens, Broer en Jan Bressers. Wat ik later heel lang
voor UNA zou gaan doen, deed ik toen bij HVC. Mijn Pa schreef een clublied voor
HVC, de Hoogstraatse Voetbal Club. Jammer dat ik na 1956 niet meer mee mocht
doen bij HVC. Ik moest naar Eindhoven op de grote school. Intussen was ik, toen ik
13 jaar was, wel bij UNA gegaan. Je mocht niet eerder. In die tijd had UNA nog niet
veel jeugdleden en daarom mocht ik beginnen in B1. Later zijn nog verschillende
talenten van HVC bij UNA gegaan en daarvan hebben er ook nog enkele in UNA-1
gespeeld: Jan en Broer Bressers, Wim Bazelmans en Hans Kremers (1.92 m lang).

Karel Rutte, Jan Dekkers, Gerard Verwimp, Jan Bressers, Bert Klomp, Huub Jansen,…,
Leo Heijmans, Harry Fransen, Hr. van Lieshout, Hr. Scharpach.
Wim Bazelmans, Jopie van Lieshout, Frans Moonen, …, Noud Peters
Voetbalschoenen Quick waren in die tijd erg duur. Gelukkig trapte mijn broer Gerard
met links, zodat we met één paar vooruit konden. Ik was nl. rechts. Om goed te
kunnen mikken hadden we een afgezaagde boomstronk met daarop een leeg
conservenblikje en dan maar schieten. Mijn jongste broer Diel had ongeveer de leeftijd
van Ton en Henk, maar Diel was meestal reserve. Hij was wel een knoest. Brak zijn
been -wat je een straat verder kon horen- en hij gaf geen kik. Ook speelden we een
keer tegen Meerveldhoven aan de Broekweg, uitslag 2-2 (géén vechten na afloop).
Buiten het voetbal was er natuurlijk nog veel meer te beleven in Zeelst, met name bij
de KAJ in het oude patronaat. Vooral de culturele dagen in het Katholiek Leven in
Eindhoven waren heel groots, beroemd en fantastisch met afgevaardigden uit de hele
provincie. Voor een hele grote jury moesten de diverse artiesten hun kunsten
vertonen, soms muzikaal, dan weer op een ander gebied. De jury zat op de voorste rij
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voor de beoordeling en de punten. Een voorval dat ik nooit vergeet. Omdat ik in die
tijd al een paar akkoorden op de gitaar kon spelen, was ik een van de afgevaardigden
van Zeelst. Het nummer Jailhouse Rock van Elvis zou ik ten gehore brengen! Maar het
2e akkoord dat ik speelde was niet goed. Vááááls, hoorde ik vanaf de voorste rij en
wist dat ik niet tot de prijswinnaars hoorde.

Fiel Harmkens, Riet Schellens, Wil Oosterbosch, Wim Bazelmans en Cor vd Weiden
Later hebben we nog met Wil Oosterbosch (drums), Fiel Hermkens (accordeon) en ik
het eerste KAJ-orkest gevormd. Regelmatig werd er opgetreden in het oude patronaat.
Nog iets later werd het orkest uitgebreid met Wil van Genesen en Wil Bazelmans!
We noemden ons “De Zingende Zwervers”. We hadden destijds ook een zangeres er
bij. Zij heette Riet Schellens en zij was weer bevriend met Cor. Hij kon mooi
accordeon spelen. Omdat we regelmatig optraden in het oude patronaat, kwamen er
ook veel buitendurpse jongens dansen, o.a. uit Valkenswaard en Eindhoven. Hieruit
zijn verschillende huwelijken voortgekomen. Er waren veel jongens uit Zeelst die
baalden, want die buitendurpse jongens kwamen de mooiste meiskes wegbietsen uit
Zeelst.
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Mijn vader is gestorven in 1973. Hij was altijd politiek erg geïnteresseerd en een echte
Partij van de Arbeid-man. Dat was in het katholieke Zeelst nogal gedurfd. Het mooiste
verhaal stamt uit die periode, toen er die gevechten waren tussen KVP, PvdA en VVD.
Peter Kuipers woonde recht tegenover ons, in die hoge huizen op de hoek.
Ik was natuurlijk van de PvdA, net als mijn vader, een rooie rakker. Peter was een
keiharde VVD- er. Op een gegeven moment waren die verkiezingen en we hadden
van tevoren al gesprekken gehad. Steggelen en zo. Afijn, toen was het verkiezingstijd
en hij hing een grote VVD- poster voor het raam. Hij heel triomfantelijk. Ik bel op
naar die vent van de PVDA: “Breng eens vlug een heel grote poster van de PvdA. Vijf
minuten later kwam die vent al met zijn poster. Peter reageerde nogal fel: “Wat is dat
nou”, zei hij. Toen had ik hem zuiver.

Toos Bazelmans legt een steen voor de aanbouw aan het huis
Vroeger was alles KVP, dat was standaard. Dat moest van de pastoor. Je moest
katholiek stemmen. Ze waren de baas, hè. Ze dachten dat alles mocht, ongelofelijk.
Weet je wat ik het gemeenste vond, ook van die pastoors? Dan moest je biechten.
Dan hoorde hij de biechten van die meiden en dan wist hij precies waar hij moest zijn.
De dokters waren ook een beetje brutaal. Wij hadden eigenlijk dokter Willems, maar
die ging met vakantie. Toen kwam Bolsius op kraamvisite van onze Mark op de
Pietershoek. In een noodwoning, daar zijn we begonnen. Dan kwam hij binnen en
pakte gewoon een sigaret van tafel. Die vroeg niks. Hij pakte gewoon en ging t.v.
zitten kijken als er voetballen op was. Even later vroeg ie waar de zieke was.....Hij
kwam ooit binnen met zijn hond, een herdershond. Hij gaf daar niks om. Ze hebben
ooit zijn tas weggehaald uit zijn auto. Toen heeft hij een hond aangeschaft. Diezelfde
hond lag ook in de spreekkamer en daar was niet iedereen van gediend. En er zijn
veel mensen die schrik hebben van een hond. Andere mensen hadden dokter Jansen
als huisarts. Met zijn zoon Huubke Jansen heb ik nog ooit gevoetbald, dat was een
felle. Hij kwam al vroeg in A1, met Leo Heijmans, Frans Moonen in de goal, met Jopie
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van Lieshout, Noudje Peters. Dat was een jong talentje. Leo Heijmans was wel met
afstand de beste.
Ik heb nog 5 jaar les gegeven op de Philips’Bedrijfsschool; zagen, frezen, boren enz.
Het was een mooie tijd en het was dankbaar om te zien hoe leerlingen hun vak
leerden, allemaal jonge gasten. En soms ging het niet goed met een werkstuk en dan
zei ik: “Er zijn twee soorten mensen: Tijgers en konijnenkoppen”. En dan moet je zelf
maar eens nadenken waar je bij hoort”. Bij mijn afscheid hebben we nog mooie foto’s
gemaakt.
De reünie van 25 jaar van buurtvereniging de Hoogstraat is in 1988 gevierd in “de
Gouden Appel”. Het 40-jarig jubileum is in 2003 gevierd bij Sint Joris. Het is altijd een
geweldige buurtvereniging geweest. Ik heb nog veel teksten van liedjes van toen wij
op die avond zongen. Ik zal nog eens zoeken.

Wim, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
En hoe dat ging met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau?
Ja, dat was fantastisch, ik wist nergens iets van. Ik zat op een vergadering van de jeugd
van UNA. Om negen uur zei de voorzitter van de jeugd: “Mensen willen jullie blijven
zitten, want er gaat nog wat gebeuren!” Daar komt de burgemeester uit de
bestuurskamer en de familie er achter aan. En een orkestje. En zo kreeg ik de
onderscheiding. Ik was echt overdonderd en ontroerd.

Wim Bazelmans
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Familie van Os
Hoogstraat 78
Vader Kees van Os en moeder Miets
Kinderen: Lenie, Ria, Jan, Marga
Ik denk dat ik de frikandel-speciaal heb uitgevonden
Wij zijn in 1954 in de Hoogstraat komen wonen, wij kwamen van de Heuvelstraat 41.
Ik was een kind van 10 jaar. Ik heb 3 zussen: Ria, Lenie en mijn jongere zus Marga.

Ria , Lenie en Jan met vader en moeder van Os en Marga ertussen
Naast ons op 80 kwam oom Gerard, een broer van mijn vader en aan de andere kant
Henk Oerlemans en zijn gezin. Dat was een broer van Frans Oerlemans van nummer
41. Oom Gerard en tante Gre hadden 7 kinderen.
Dus ik heb mijn teenagertijd in de Hoogstraat doorgebracht. Het was een mooie tijd,
want we speelden nog veel buiten en hadden veel vrienden. Ik trok veel op met Jan
Oerlemans en Henk Heijmans. Gerard Bazelmans kwam in dat jaar in de Hoogstraat
wonen en kwam ook bij mij in de klas. We voetbalden op het UNA terrein bij ons in
de straat.
Tegenover de “Kleine Man”, daar woonde Broer Schellens, langs het
Vingerhoetspeike. We gingen over de heg om de appels weg te halen. Op de HVC
foto van 1956 sta ik nog met biebop haar samen met Broer Schellens, Broer (Rinus)
Bressers en Jan Bressers. Dat waren 3 ingehuurde krachten voor het elftal van de
Hoogstraatse Voetbal Club HVC. Ik had toen een flinke bos haar. Overigens nu nog.
“Dat komt van de friet, daar groeit je haar goed van”, zei Piet de Bont altijd.
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Ik kocht bij Piet van die kleine frikandellen en nam mayonaise erbij.
“Wat doe je nou? “, vroeg Piet. “Die eet ik zo op” zei ik, “dat doe ik thuis ook altijd”.
Ik kocht er soms wel acht. Ik denk dat ik de frikandel-speciaal uitgevonden heb!
Overigens heb ik me dikwijls kapot gelachen met de groep gehandicapten, die bij Piet
binnenkwam. Die kinderen kwamen van “het Honk” en hadden soms een hond bij
zich. Ze gingen op de vensterbank zitten en zeiden “Piet, doe maar “ en Piet gaf die
hond dan ook friet. Betalen deden ze niet. ‘s Zaterdags kwamen hun vaders om te
betalen. Dan was het afrekenen, Piet keek of Nella er niet was, en zei: “Geef maar vijf
gulden”. Piet was erg sociaal. Ik ging met Toos van Kemenade vaak een eindje
wandelen en dan gingen we friet halen. Jammer dat zoon Wally de friettent niet over
wilde nemen.

Jan Oerlemans, Ria, Henk Heijmans, Lenie en Jan
onder Mieke vd Meijden en Marga
Vroeger konden we nog vliegeren. Ik weet nog dat we met het vliegeren de klos
draad over de elektrische draad voor de verlichting moesten gooien. Ik kon dan de
klos mee naar de plaats nemen. Vervolgens kijken wie het verst en het hoogst komt.
Het touw liep gewoon over de straat, bijna 100m, bijna de helft van de straat. En dat
met een knipvliegertje, waarvoor we een klosje garen bij moeders weghaalden.
Er was vroeger nog geen stoep, dus ruimte genoeg om meske te pikken en te knellen.
De vader van Geert Siebers maakte die knellen bij Philips. Dat ging soms hard aan toe
en we probeerden met de harde en spitse punt van onze knel de knellen van anderen
“door te hakken”.
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Begin jaren 60 ging ik om met Henk Heijmans. We vierden carnaval en hadden veel
plezier. Ik werd verliefd op een meisje uit de straat n.l. Toos van Kemenade. Verliefd,
verloofd en getrouwd.
Jos, de broer van Toos, vertelt dat hij in 1959 16 jaar was toen hij in de Hoogstraat
kwam wonen. Toen waren er nog geen stoepen. “Wij Veldhovenaren hebben Zeelst
nog ontwikkeld”, beweert hij! “Want kort nadat wij er waren, werden er stoepen
aangelegd”. Ahum!!

Carnaval
Leo Heijmans kwam ook in de familie, want hij trouwde met Joke, de zus van Toos.
Bij Leo staat een beeldje op de kast met het trotse opschrift “UNA-man van het jaar”.
Hij was natuurlijk een goede voetballer van het eerste van UNA.
Jan van Os
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Zo herinner ik mij de Hoogstraat
De Hoogstraat, een eenrichtingsstraat, liep bij Oosterbosch en Oerlemans dood tegen
het voetbalveld aan. Alleen een smal zandpad tussen het voetbalveld en het perceel
van Jan van Boekel was de verbinding richting de Kapelstraat.
De smalle straat bestond uit klinkers met daarnaast zand met wat bomen. Dit zand
was ideaal om er ‘britsen’ met een houtje op te tekenen, een schoenpoetsdoosje met
zand en je kon heerlijk spelen. Ook voor ‘landje pik’ was dit de juiste ondergrond.
Daar er nog geen auto’s, brommers etc. waren (hooguit zo nu en dan een paard met
wagen), was het voor kinderen een prachtig speelterrein.
Er was nog geen riool, dus kwam de putjesschepper een paar maal per jaar de gierput
bij het toilet leeg maken.
Veranderingen.
Een paar jaar nadat wij daar zijn komen wonen is het voetbalveld verhuisd naar de
huidige locatie aan de Sportlaan en is de Hoogstraat totaal veranderd. Op de plaats
van het voetbalveld werden huizen gebouwd. De hele straat ging overhoop, bomen
werden weggehaald, we kregen riolering en er werd een nieuwe straat met trottoirs
aangelegd. Hiervoor heeft de gemeente aan onze zijde van de straat bij diverse
bewoners een stukje grond van de voortuin gekocht.
De televisie kwam en de eersten die -voor zover ik me dat kan herinneren- een TV
kochten, waren onze buren de familie Henk Oerlemans.
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag mochten diverse kinderen bij hen naar het
kinderuurtje komen kijken. Zaten we allemaal voor de TV op de grond.
De eerste auto kwam en deze was eigendom van Harry van Keulen. Volgens mij een
busje omdat hij dat nodig had voor zijn werk.
Niet lang erna heeft mijn vader een brommer gekocht, een NSU Quickly.
Venters die ik me herinner uit die tijd zijn o.a. de scharensliep.
Ook kwam er ooit een karretje waar je ‘krukels’ (ik noemde ze snotterbellen, dus at ik
deze niet) kon kopen. ‘Krukel’ is een klein schelpdiertje, dat je er met een speld uit
moest halen.
‘Jan de Gruyter’ kwam iedere week de boodschappen opnemen en bracht deze dan
de volgende week bij je thuis.
Schillenboer Waterschoot en melkboer van Boekel kwamen met paard en kar langs de
deur. Eénmaal per jaar kwam er een pater aan de deur en gaf dan een ‘prentje’ met
beeltenis van één of andere heilige en hoopte dan dat je hem hiervoor wat geld gaf.
Deze paters kwamen volgens mij van de Coenraad-parochie uit Eindhoven en liepen
altijd (zomer of winter) met sandalen. Ze mochten geen sokken dragen.
Later kwam ook nog van Kleef met een vrachtwagen. Hij verkocht kistjes fruit en had
aan ons een goede klant.
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Marga, Mieke van de Meijden en Ria met de NSU Quickly
De familie Kuipers opende een winkeltje naast van Straten, de naam was geloof ik het
‘Zuivelpaleis’. Hier kon je bijna alles kopen wat je dagelijks nodig had.
Zelfs als je zondags iets miste, mocht je rustig achterom komen en werd dan
vriendelijk geholpen.
Onze overburen (familie Blankers) wonnen in één of andere loterij een huis. Deze
woning is gebouwd in de Vijverstraat.
Het huis in de Hoogstraat hebben zij toen verkocht aan familie v.d. Wegen. Zij is daar
later een groentewinkel gestart en deze bestaat tot heden toe nog steeds. Hij wordt
gerund door dochter Marij.
Als laatste op de hoek de cafetaria met eigen gesneden friet, erg lekker.
Wat betreft ons gezin.
In december 1954 is ons gezin bestaande uit Kees en Miets van Os met de kinderen
Ria, Lenie, Jan en Marga van de Heuvelstraat 41 naar de Hoogstraat 78 verhuisd.
Hier hebben de 2 broers Kees en Gerard van Os een twee onder een kapwoning laten
bouwen.
Om de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden hebben zij zelf de fundering
uitgegraven met hulp van jongeren van de KAJ.
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De familie van Os bij de kippen in de Heuvelstraat

Kinderen van Os: Ria, Marga, Jan en Lenie
Toen wij verhuisden was ik 7 jaar, Jan 10 jaar, Lenie 13 en Ria 15 jaar.
Ria en Lenie hebben na de huishoudschool tot hun 15 jaar intern gewerkt in een
klooster ergens in Woensel en kwamen vaak maar 1x in de 14 dagen in het weekend
naar huis. Daarna zijn beiden bij Philips gaan werken. Onze vader werkte daar ook.
Later zijn Jan en ik daar ook terechtgekomen.
In het begin heb ik gespeeld me mijn overbuurmeisje Anja Schijven. Zij is kort nadat ik
daar kwam wonen verhuisd en is Mieke van de Meijden daar komen wonen. Wij zijn
toen vriendinnen geworden; we deden eigenlijk alles samen.
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Fundering graven voor het nieuwe huis in 1954
Later is Mieke verhuisd naar d’Ekker en zijn we na de lagere school ieder naar een
andere vervolgopleiding gegaan. Hierdoor gingen we ieder onze eigen weg en
verwaterde de vriendschap. Je speelde altijd buiten met andere kinderen uit de straat
en kwam wel eens bij hen thuis. Maar bij Mieke thuis was het meer eigen.

Mieke en Marga
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We waren bij het Genoveva gilde, met als leidster Annie van Aspert

We zijn met een bus ooit naar St.Antonus op kamp geweest
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Ik geloof dat kapelaan de Mast dat had geregeld omdat hij daar gewoond had.
Ik weet nog dat onze eerste taak was een juten zak met stro vullen. Dat werd ons
matras.

We hebben toen ook al carnaval gevierd in het Patronaat
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Met de school hebben we ook ooit het toneelstuk “Repelsteeltje” in het Patronaat
opgevoerd. Bij welke gelegenheid dit was weet ik niet meer. Ik mocht kabouter zijn,
had geen tekst maar moest alleen een liedje met de groep zingen. Tekst: “Ik ben blij
dat niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet!”
Mieke en ik zijn onder begeleiding van mijn zus Lenie met de fiets helemaal
naar Groesbeek (bij Nijmegen) gefietst.
Daar hebben we een week bij kennissen gelogeerd.

Mieke en Marga op de fiets naar Groesbeek
Jan heeft ook vaste vrienden gevonden en wel Jan Oerlemans en Henk Heijmans.
Zij hebben samen veel ondernomen.
Ik sukkelde vaak achter hen aan om te zien wat zij gingen doen, maar daar was mijn
broer niet zo blij mee. Ik werd dus regelmatig weer naar huis gestuurd.
In 1961 zijn wij als familie voor het eerst op vakantie gegaan. De vrienden van Jan en
Mieke mochten ook mee. De reis ging naar Renesse in Zeeland. Dat was een hele
onderneming. Er werden 2 oude legertenten gehuurd met daarbij een sobere
uitrusting. Een kookstelletje, matrasjes, dekens etc.
Dit allemaal en bagage werd met een vrachtwagen van van Gent&Loos naar Renesse
gebracht. De meeste personen gingen met de brommer. Lenie, Mieke en ik gingen met
de bus en de trein. Het was wel een leuke vakantie.
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1961 Vakantie in Renesse met Jan Oerlemans, Henk Heijmans, Jan en Lenie van Os,
onder Marga, vriend, Mieke en vader Kees van Os

Een jaar later zijn we weer op dezelfde manier naar Renesse geweest, maar dan met
onze buren Ome Gerard, Tante Gré en de kinderen.
Tot zover een beetje informatie over het wel en wee van de familie van Os.
Ik heb in de Hoogstraat een fijne jeugd gehad.
Marga van Os
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Familie Oerlemans
Hoogstraat 80
Vader Henk en moeder Nellie van Keulen
Kinderen: Hans, Tiny, Ria en Hennie
Daar zaten de knapste meiden uit de straat
Mijn ouders hebben elkaar gevonden hier in Zeelst en ze hebben daar met hun broers
en zussen goede jaren doorgebracht. Bij ieder waren er negen.
Vader woonde in de Korteweg 10, waar ze na hun trouwen voor een paar jaar
introkken. Daarna trokken ze bij moeders ouders in de Molenstraat in. Ze woonden
tegenover de confectiefabriek naast de familie Tops. Mijn vader werkte bij de DAF.

Trouwfoto 28 aug 1948

Gouden Bruiloft 1998

In hun jonge jaren waren ze ook goed bevriend met Piet en Annie Rombouts.
Daarmee gingen ze, als het een beetje weer was, met de kano op de Dommel roeien.
Romantische tochten maken, denk ik, wetende dat de dames niet eens konden
zwemmen.
Harrie en Leo van Keulen kregen rond 1954 het plan om een eigen huis te bouwen en
wel in de Hoogstraat en dat is dus de periode, dat ze in de bloei van hun leven
kwamen. De nodige jaren hadden de drie families ieder vier kinderen, wel een erg
gezellig stel bij elkaar. We hebben daar samen vele mooie jaren doorgebracht. In die
tijd nog met een aparte meisjes- en jongensschool.
En je weet hoe dat vroeger allemaal ging, al die jongens en meiden die met elkaar
speelden in die jaren. We hingen veel in de hoek van familie Roosen, Moonen en van
Kemenade. Daar zaten de knapste meiden uit de straat en maar lol trappen voor
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zover dat ging. Ome Harrie en ons vader kochten als eersten televisie. Nou dat was
wat in die tijd! Leuk hoor, de hele straat kwam kijken, ook de meiden dus!

De 3e klas bij meester Bazelmans met nog 8 jongens uit de Hoogstraat:
Martie van Keulen, Rudy Kremers, Henk Roosen, Tiny Oerlemans, Ad Keeris, Noud
Gepkens, Jan Cuppens, Thijs Siebers
Verder zijn we in de zomermaanden met soms wel twee of drie gezinnen in onze
jonge jaren naar Renesse in Zeeland gaan kamperen.
Dit ging in het begin gewoon met de bus, want een auto was te duur in die tijd.
We waren daar ook maar met een paar tenten. Iedereen verklaarde ons voor gek!
Weer of geen weer, wij waren er altijd, ook in de tijden dat we verkering kregen.
En ja hoor, de aanhang ging ook mee, een geweldige periode als ik daar aan terug
denk. Later gingen mijn ouders in de Daf en de rest van het kroost met aanhang op de
brommer naar Renesse.
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Daarna vlogen we allemaal uit, trouwden en vonden een eigen stek.
Behalve onze jongste Hennie, die leerde voor kok en zocht het al vrij snel verder weg.
Hij kon geen woord engels, alleen yes en no, en hij zei dan “Dat leer ik ginds wel”.
Hij was net 21 jaar. Enfin, ook dat is allemaal goed gekomen. Na 2 jaar in Canada
gewerkt te hebben, kwam hij drie weekjes naar huis op vakantie.
Direct daarna weer werken voor een paar jaar als kok op de Bermuda-eilanden.
Daarna gelijk door naar Australië, waar hij ook zijn liefde vond. Ze kregen daar samen
twee kinderen.
Dat alles was dus een goede reden voor onze ouders om daar eens op de koffie te
gaan, dat snap je wel. Nee, niet zomaar een paar weken, een half jaar.
Nou ze hebben daar geweldig genoten, want inmiddels zijn ze er al elf keer geweest.
De laatste keer was nog met de kerst 2009. Tiny en Pa en Ma naar Adelaide en in
januari 2010 weer terug naar huis. Het was geweldig, zeker omdat pa al 89 was.
Naar alle verwachting is ons Hennie 26 januari a.s. hier in Nederland.
Het zal voor hem mooi zijn om oude bekenden uit de Hoogstraat weer terug te zien.
Wij hebben altijd erg genoten van de buurtfeesten, want die zijn er veel geweest.

Een krantenknipsel van 6 november 1991: Henk en Ad Oerlemans worden gehuldigd
en benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mijn vader is zowat zijn hele leven lid geweest van gymvereniging “Voorwaarts”. In
1984 was Henk Oerlemans 50 jaar lid van het in 1931 opgerichte “Voorwaarts”. Henk,
vroeger fervent turner en met de tijd uitgegroeid tot kundig trainer, komt men nog al
eens ergens tegen. Door de jaren heen niet alleen als trainer, maar ook als jurylid.
Henk is tevens in het bezit gesteld van diverse onderscheidingen, waaronder de
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N.K.G.B. bondsspeld en het zilver van de Orde van Oranje Nassau, geridderd namens
de koningin.

Voorste rij: de bezoekers uit Voerendaal, Limburg.
Achterste rij vlnr: Hein van Hest, Noud van Lieshout, Piet Neggers, Henk Oerlemans,
Huub Smits, Antoon van Lieshout, Martien Dankers, Nol Gepkens, Wim de Greef en
Janus de Lepper (leider).
Op 28 augustus 1998 hebben mijn ouders hun gouden bruiloft gevierd en tien jaar
later hun diamanten bruiloft.
Samen hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van onze vader n.l. op
23 maart j.l. Verder houden wij de zorg over moeder die nog steeds op haar 88e jaar
zelfstandig woont. Hopelijk kan zij er ook bij zijn 26 Januari 2013.
Ik hoop zo jullie een goede kijk gegeven te hebben over ons leven, waar ik natuurlijk
nog wel uren over door zou kunnen praten.
Tiny Oerlemans
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Familie van Straten
Hoogstraat 81
Vader Toon en moeder Dora van den Berk
Kinderen: Wim, Marij, Mien en Jan
Ik heb per ongeluk zijn hok in brand gestoken
Ik ben Jan van Straten. Mijn moeder Dora van den Berk werkte voordat ze trouwde
bij Duc George. Ik ben de jongste van ons gezin; mijn broer Wim (1946) is de oudste
en ik heb nog twee zussen, Marij en Mien.

1950 Marijke, Mientje, Jantje en Wimke van Straten
Mijn opa en oma van den Berk woonden op nr. 83 en wij woonden op 83a. Daar
aan de gevel, ben ik nog geboren. Later toen ik ongeveer 6 jaar was zijn we naar nr.81
verhuisd. In het begin hadden we de wc nog buiten en binnen was voorin het klein
kammerke, dat alleen ‘s zondags gebruikt werd en bovendien als de pastoor of de
kapelaan (Robben) op bezoek kwam.
Opa en oma hebben hun huis aan Piet Kuypers verkocht en zijn bij ons in komen
wonen. Ik heb veel met Frans Kuypers gespeeld in die tijd. Daarnaast woonde Jantje
van den Berk, beter bekend als stout Jantje. Jantje is nog dikwijls bij ons geweest. Hij
kwam wel eens mee eten; volgens hem was tante Doortje zijn tweede moeder.
Ik weet nog dat ik niet naar school wou. Toen waren in de Hoogstraat net de bomen
gekapt. Eén boom lag aan de gevel en daar ging ik op zitten met mijn gebreide broek,
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want ik wilde niet naar school. Dan kwam ons moeder met de mattenklopper achter
me aan.

Toon van Straten

1968

Duivenhok

Ik ging ook veel met Martie van Keulen om. Wij gingen altijd bij van Keulen tv kijken
naar Dappere Dodo en Coco en de vliegende knorrepot, dat weet ik nog wel.
De van Keulens waren -volgens mij- de eersten in de straat die een tv hadden.
Ik was natuurlijk niet stout, maar braaf Jantje, alhoewel… Ik heb met Martie en Frans
samen per ongeluk Piet Kuypers zijn hok in brand gestoken. Ik was toen een kind van
een jaar of 6. In dat hok zaten varkens en die hebben het helaas niet overleefd. Ik
verstopte me en stond hier achter de deur want de politie kwam me zoeken. Gelukkig
waren we verzekerd.

Boven: Mien, Ans Siebers, Marij
Onder: Mia van Delft, Henny de Lepper en Jan
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Ook kwam ik wel bij Hans en Thijs Siebers. Met Thijs en Jacky Boogers haalden we
oud papier op en kochten daar toen een drumstel van. We gingen dan bij ons thuis
muziek maken. Thijs nam dan ook zijn banjo mee. Met Hans Siebers heb ik skelters
gebouwd.

Wim, Marij, Jan en Mien van Straten
Mijn vader Toon van Straten was timmerman en ook duivenmelker. Als ‘s zondags de
duiven moesten komen, mochten we nooit achter spelen want dan kwamen de
duiven. Dorus Oosterbosch liep dan elke keer van ons naar Harry van Keulen en
andersom. Hij moest dan verslag komen uitbrengen hoe laat ze zaten met hun duiven.
Hij heeft nog wel eens een prijs gewonnen; meestal waren het geldprijzen. Ik heb nog
een plaat van zijn prijs met zijn kampioensduif uit 1953.
Toen ik 16 was ben ik met mijn vader mee naar de bouw gegaan; ik was ook
timmerman. Ik heb bij de harmonie van Zeelst in de drumband gezeten samen met
Henk Roosen en Rudi Kremers en nog vele anderen. Toen ik trouwde, ben ik zeven
jaar weggeweest uit de Hoogstraat en nu woon ik er nog steeds.
Iedereen komt hier achterum, net als vruuger. We hebben nog een nieuwe garage
bijgebouwd, die is gezet toen ik dit huis kocht. Ons vader en moeder hebben nog 11
jaar hier gewoond. Daarna gingen ze naar het bejaardenhuis en vervolgens naar huize
Sele.
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Jantje van Straten op de kleuterschool
Mijn zussen Marij en Mien wonen ook in de Hoogstraat. Ons Marij is getrouwd met
Kees van Gerwen en ons Mien met Henk van den Bosch.
Ik heb samen met mijn vrouw Mieke een zoon en een dochter en twee kleinzoons
waar we veel van genieten.
Jan van Straten

Kampioensduif
van A. van Straten 1953

Jan op de brommer
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1946 Toon en Dora van Straten

Boven: Gouden Bruiloft opa en oma

Opa en oma van den Berk
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Familie van Keulen
Hoogstraat 82
Vader Leo en moeder Maria Louwers
Kinderen Frank, Tiny, Maria en Leonie
Nog hoor ik hem roepen: “Konijnevelluh, konijnevelluh…”
Ik, Tiny van Keulen (1950), ben geboren in de Kruisstraat, maar op 3 jarige leeftijd
gingen mijn vader Leo, zijn broer Harrie en zus Nelly bouwen in de Hoogstraat. Wij
bewoonden samen met de familie Oerlemans de tweekapper terwijl Ome Harrie en
tante Betsie in de vrijstaande woning woonden.

Mijn vader en moeder

Na het lof aan de hand van mijn moeder

Ik herinner me in de straat de Robiniabomen met mooie witte bloemen maar ook de
venijnige stekels! Later werden ze gerooid en werd in de straat trottoir aangelegd
behalve bij Oosterbosch om onduidelijke reden. We speelden op straat en hadden
twee speelveldjes. Een veld lag tussen het huis van Tante Betsie en dat van de familie
Harks. Later heeft Toon Slaats en de familie van Zerbst daar gebouwd. Het andere
veld lag tegenover het huis van Jan van Boekel, de melkboer. Heerlijk konden we
daar spelen en kazematten graven totdat o.a. de familie Roosen en van Kemenade
roet in het eten gooiden en daar gingen bouwen.
We gingen bijna altijd hardlopend naar school en de wijkzuster heeft aan mij de
handen vol gehad om de kapotte knieën en ellebogen te repareren. Ik ruik de trekzalf
nog!
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Hij hi gereje…
Toen onze vaders en moeders naar goed Rooms gebruik gezegend waren met een
aantal snotneuzen was het normaal dat met Sinterklaas de schoen of klomp gezet
werd. In alle vroegte na een onrustige nacht stonden we op om te kijken wat ie
‘gereje ha’. Nadat we de cadeaus uitgepakt en bewonderd hadden gingen we naar
onze neven en nichten naast ons om te kijken wat zij gekregen hadden van de
goedheilig man. Ik weet nog dat ik op een ‘gereje’(dames)fietsje werd gezet en
prompt de tegenover ons liggende heg van Tinus Blankers inreed. Toen iedereen van
de schrik bekomen was had Tiny Oerlemans intussen de kop van mijn chocolade
Sinterklaaspop opgegeten!

Hij hi gereje

Tiny met het gereje fietske

Wim Bazelmans, die jarenlang voor Sinterklaas speelde in de Hoogstraat, zorgde er
wel voor dat hij met zijn Pieten eindigde bij Ome Harrie en tante Betsie. Dan ging zijn
baard af en werd er menig borreltje genoten. De baard werd de volgende morgen
door een van ons teruggebracht!
Appels, kersen en merels
Ome Henk Oerlemans had in zijn tuin kersen- en appelbomen. Lang voordat deze rijp
waren kregen we de waarschuwing deze niet te plukken. Dat deden onze Frank en ik
ook niet… we aten voorzichtig het vruchtvlees weg zodat alleen het klokhuis bleef
hangen! Toen de kersen rijp waren moesten die beschermd worden tegen de vogels
en Tiny Oerlemans had daar wat op gevonden… een windbuks! Met een welgemikt
schot werd op zekere dag een merel geschoten die bij ons in de heg een nest had met
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jongen. Vol woede heb ik het nest met jongen en al tussen de soep en aardappelen
gezet bij Ome Henk en tante Nelly die net aan tafel zaten. “Was dat de bedoeling?”
schreeuwde ik en ik moest later van mijn vader op mijn ‘blote knieje’ excuses gaan
aanbieden. Ik heb dat niet gedaan.

Hans Oerlemans, Tiny, Frank en Tiny Oerlemans in Wonderland
Knikkeren
Met Maria Oerlemans heb ik vaak geknikkerd. Mijn moeder had een rijgzak gemaakt
en daarin zaten glazen stuiters. De wat grotere waren vijf kleine stuiters waard en ze
waren allemaal prachtig gekleurd. Met onze hakken draaiden we een gaatje langs de
ligusterheg waar nu de fritestent is en met verhitte koppen knikkerden we daar alsof
ons leven ervan af hing. In diezelfde heg frommelden we in het voorjaar de meikevers
of ‘mulders’ uit de grond en deden ze in potjes. Wat sappige beukenblaadjes erbij en
zo namen we die mee naar school. Sommigen kinderen bonden naaigaren aan de
pootjes en lieten de kevers daarna vliegen. Ik heb dat nooit gedaan… vond dat zielig.
Tinus Blankers
Ik denk dat het in de beginjaren zestig is geweest toen onze Frank en ik aan tafel zaten
te eten toen er enige consternatie in de straat was. Wat was er gebeurd? Tinus
Blankers was achter in zijn tuin dood aangetroffen en werd op een ladder naar binnen
gedragen. Waarbij Frank, prikkend in zijn gebakken eitje, de woorden sprak: “Die
neemt onze voetbal niet meer af!”
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Konijnevelluh
Nu doen we bijna alles online maar vroeger kwamen de eerste ‘ZZPers’ nog bij de
mensen thuis of woonden in de straat. Jan ‘De Krant’ voorzag ons van het Eindhovens
Dagblad en de schillenboer Harrie Waterschoot met zoon Niekie kwamen de
aardappelschillen ophalen met paard en wagen. Eliëns bracht de kolen rond die later
in het donker uit de schuur geschept moesten worden. De muizen sprongen je
tegemoet. Dat kwam misschien ook wel omdat onze Frank en ik de tamme muizen
niet meer wilden en ze daar hadden losgelaten!
Bij Maria Kuijpers werd de zuivel ingeslagen en bij van der Weegen de groenten voor
zover je die niet zelf verbouwde. De toetjes kwamen in de vorm van ijs van Tinus
Kox. De ‘Spar’ kwam op zaterdagmiddag de boodschappen brengen en rond de Kerst,
toen nog veel mensen hun konijn of van de jager gekregen of haas thuis slachtten,
reed er een handkar met bijbehorend schuw menneke door de straat die schreeuwend
vroeg om konijnenvellen. Nog hoor ik hem roepen: “Konijnevelluh, konijnevelluh…”
Jan van Boekel, de melkboer, bracht melk en eieren bij de mensen. Toen tante Betsie
eens, gebogen over het aanrecht, een speelse tik op haar kont kreeg van Ome Harrie,
zei ze zonder op te kijken: “Tien eieren Jan!” Het paard van Jan speelde ook nog
voor wekker. ’s Morgens werd het uit de wei gehaald door Jan en klepperde met
enige vaart naast de fietsende melkboer huiswaarts. Toen ‘ut perd’ tien minuten later
met een zware kar achter zijn kont langs ons huis kwam gesjokt was dat het sein voor
mijn vader en broer Frank om naar Philips te vertrekken waar zij werkten.

Robinia’s in de straat

Tiny en Frank
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Kerk
We kunnen er niet onderuit. De kerk en het Roomse leven speelde een grote rol in
ons dagelijkse leven. Mijn opoe in de Molenstraat rende tijdens onweer, bewapend
met Buxustakken, door het huis en zegende alles wat los en vast zat. Wij kinderen
moesten vaak naar de kerk en ‘s zondags ook nog naar het lof! Door de week kregen
we van die gele miskaartjes die je op het eind van het jaar inleverde. Je moest er dan
wel genoeg hebben om in aanmerking te komen voor een felbegeerd prentje of
boekje. Je durfde amper ziek te worden want dan had je wellicht niet genoeg kaartjes
op het eind van het jaar!
Vermeldenswaard is misschien nog dat ik verliefd was op Mieke van Kemenade. Dat
denk ik tenminste want toen we moesten oefenen voor het H. Vormsel en we telkens
naar de kerk gingen zorgde ik er wel voor dat ik naast Mieke kwam te lopen op weg
naar de communiebank. Dan kon ik stiekem naar haar kijken. De meisjes liepen rechts
in een rij en de jongens links of andersom. Dat weet ik van verliefdheid niet meer…
Tiny van Keulen

Met de familie in de kerk
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Familie Kuijpers
Hoogstraat 83
Vader Piet Kuijpers en moeder Maria Egelmeers
Kinderen : Frans, Gerrie, Peter, Marijke, Wilma, Gerard, Beppie en Arie
Onze schimmel is nog jaren door Sinterklaas gebruikt
Op 17 oktober 1956 kochten onze ouders Piet en Maria Kuijpers-Egelmeers het pand
Hoogstraat 83 en 83A. Op dat moment kwamen ze met 3 kinderen vanuit de
Heistraat naar het “dorp”: Frans, Gerrie en Peter. In de Hoogstraat zijn daarna
Marijke, Wilma, Gerard, Beppie en Arie nog geboren.
Vader was toentertijd melkboer en met paard en wagen bezorgde hij vnl. in Strijp.
Onze schimmel Usance is ook nog verschillende jaren door Sinterklaas gebruikt tijdens
zijn intocht in Zeelst en zelfs een paar keer in Woensel.

Piet Kuijpers de melkboer en zijn paard Usance
Gezien de grootte van de tuin werden er wat kippen en in het begin zelfs nog varkens
gehouden in 2 schuren achter het huis.
De zijwoning 83A werd eerst verhuurd aan An en Noud Venmans, die later naar
Tongelre verhuisden. Na hun verhuizing kwamen opa en oma Kuijpers samen met
tante Bep op 83A wonen.
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Opa en oma Kuijpers hebben in 1969 hun 50
jarige bruiloft vanuit de Hoogstraat gevierd,
waarbij de buurt een speciale avond
aangeboden kreeg bij Bert van Keulen. Uit een
krantenartikel blijkt dat de buurtvereniging toen
gezorgd heeft dat de hele straat kon vlaggen
door aan ieder huisgezin de Nederlandse
driekleur te verstrekken. Na het overlijden van
opa en oma is tante Bep er nog een tijd blijven
wonen.
In de beginjaren lag de grond tegenover ons nog
braak en hadden we als jeugd dus extra
speelruimte. Er reden in die tijd ook maar
weinig auto’s door de straat. Later zijn daar de
families Slaats en Serbts komen wonen in een
blok van 2.
In 1958 werd de winkel geopend: “het
Zuivelpaleis”, die door moeder met soms wat
hulp bestierd werd. De nadruk lag er op melk,
kaas en zuivel en vers gesneden vleeswaren.
Vader heeft voor veel feesten en feestjes speciale
vlees- en kaasschalen gemaakt, welke begin 60er jaren met de fiets bezorgd werden.
De opening van de winkel vond plaats door een
inzegening van de toenmalige pastoor van
Wely.
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Zoals gebruikelijk hielpen we thuis met zijn allen
zoveel mogelijk mee in het bedrijf.
We gingen mee met de wagen, anderen hielpen
in de winkel en ‘s avonds werd de wagen gelost,
schoongemaakt en weer geladen.
Vele kruidenierswaren werden ingekocht via de
SRV groothandel en toen ons paard versleten
was, werd in 1971 dan ook een kleine elektrische
Spijkstaal Rijdende Winkel aangeschaft, die in
1973 vervangen werd door een grotere SRV
wagen. Helaas werd kort daarna in 1974 mijn
vader geveld door een hernia, waarna ik nog
even de Rijdende Winkel bemand heb tot medio
1975.
Bruidegom komt voor ons Gerrie 1974
Bij ons deed, omdat we een zaak hadden, de telefoon (met draaischijf) al vroeg zijn
intrede. Je had toen nog een netnummer met 3 cijfers, wij hadden 737. Vele
buurtbewoners maakten gebruik van die telefoon bij ons in de kamer, onze ouders
hadden er ook een teller op laten zetten om met iedereen goed te kunnen afrekenen.
Dikwijls moest één van ons ook iemand in de buurt gaan roepen om aan de telefoon
te komen. Op een gegeven moment gingen er ook vriendjes of vriendinnen bellen
voor de jongelui in de buurt, maar dat was niet de bedoeling.
De winkel is een paar keer aangepast aan de veranderende economie, want in het
begin werden nog heel veel producten “los” verkocht zoals dat heet. Op het laatst
konden klanten in de winkel ook artikelen zelf pakken terwijl dat in de begintijd uit
den boze was.
In de loop der tijd was het huis natuurlijk wel wat verbouwd van binnen, zoals een
grotere kamer, andere badkamer en keuken enzovoort, maar de buitenzijde was
nagenoeg al die tijd hetzelfde gebleven. Doordat wij om beurten het huis uit gingen
kwam er steeds meer ruimte en de laatste kinderen hoefden niet meer met zijn vieren
op een kamer te slapen, zoals mijn zussen lange tijd gemoeten hebben. Zoiets kun je je
in deze tijd niet meer voorstellen, want elk kind heeft zijn eigen kamer.
Wij lagen altijd in tweepersoons- en/of stapelbedden, maar met wel veel lol voor het
slapen gaan. Er werd wel eens naar boven geroepen (houten plafonds) dat het stil
moest zijn boven. Je ging naar bed om te slapen.
Vader en moeder verkochten het huis op 30 september 1994, het was veel te groot
geworden voor 2 personen en pa kon de grote tuin achter vanwege zijn hernia ook
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niet meer bijhouden. Van lieverlee was hij ook steeds meer voor de kerk gaan doen;
hij deed de administratie voor het kerkhof en was koster.

Familie Kuijpers
Op Arie na (hij woont in Leiden), zijn we allemaal in Brabant blijven wonen.
Beppie ging via Boxmeer naar Biest-Houtakker, Gerard bleef in Veldhoven, Wilma
bleef ook in Veldhoven, Marijke ging via Veldhoven naar Hapert, Peter woont in
Waalre, Gerrie via Veldhoven naar Middelrode, Frans vertrok naar Nuenen.
Frans Kuijpers
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Familie van Keulen
Hoogstraat 84
Vader Harrie en moeder Betsy van de Akker
Kinderen: Riny, Jan, Martie en Marijke
Ze was een echte fuchsialiefhebster
Ik ben Marijke (57) en woonde samen met mijn zus Riny (71) en mijn broers Martie
(61), Jan (67) en onze inmiddels overleden ouders Harrie en Betsy in de Hoogstraat
84. Het was 1955 toen ik als enige van het gezin was geboren in de Hoogstraat.

Harrie en Betsy van Keulen
Naast ons woonde een broer van mijn vader en daarnaast weer een zus. We waren
heel close met elkaar. Veel buiten spelen met iedereen in de straat maar vooral met de
kinderen van van Keulen, Oerlemans, van Straten, Slaats, Kuijpers en Roosen.
Mijn vader dreef een winkel met televisies, radio’s, grammofoonplaten en witgoed in
de Heuvelstraat. In de wijde omtrek was hij bekend vanwege het repareren van TV’s
en radio’s.
In de winkel werkte Margriet Loyen; zij was ook een beetje ‘n tweede moeder voor
het gezin. Ze stond altijd voor ons klaar. Helaas veel te jong gestorven.
Harrie was een fervent duivenliefhebber. Er kwamen veel duivenmelkers over de
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vloer wanneer er weer een wedstrijd werd gevlogen. Hij stond bekend om zijn goede
duiven en won vaak prijzen.

Martie, Marijke, Riny en Jan van Keulen
Mijn moeder’s tuin was altijd een ware bloemenzee. Ze was een echte
fuchsialiefhebster. De duiven pikten graag een bloemetje als Betsy het niet zag.
Ik kan me herinneren dat er bij ons thuis vrijwel elke week een feestje werd gevierd;
veel gelach en gezelligheid. Mijn ouders waren heel lieve en sociale mensen, iedereen
was welkom en als je trek had in mijn moeders befaamde soep werd die geserveerd.
Ik heb een heel fijne jeugd gehad, waar ik nog vaak met veel plezier aan terugdenk.
Een tijd zonder Smartphones, Twitter, E-mail en social media. Heerlijk!
Samen met mijn zus zijn we de eigenaren van een boetiek in damesmode op de Markt
in het mooie Eersel en boven de boetiek is een galerie waar beeldende kunst van
mijzelf en veel andere kunstenaars wordt geëxposeerd.
Marijke van Hedel- van Keulen
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Betsy, Harrie en Jo Kuijpers

Harrie en Betsy van Keulen

Betsy met schoonzus en Maria en Leonie Marijke en Betsy, Jantje, Toon en Dora

Sneeuwwitje, 7 Dwergen en
ontwerper Jan van Keulen

Marijke van Keulen in de 6e klas rechtsonder

226

Marijke als Sneeuwwitje en de 7 Dwergen

Kindercarnaval in de Hoogstraat

Vlnr: Jopie en Wim, Betsie en Martie van Keulen, Margriet en Anna Loyen,
en achter Jan van Straten en Toon van Lieshout
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Familie van den Berk
Hoogstraat 87
Vader L. van den Berk en Marietje
Kind: Jan
Er was altijd wel wat met ”da menneke”
Als één van de oudste bewoners van deze straat wil ik graag enkele anekdotes
toevoegen aan het ongetwijfeld leuke Hoogstraatboek; een goed initiatief.
In de tijd dat wij lid waren, was Buurtvereniging De Hoogstraat al zeer actief, vooral
voor de jeugd. In het bestuur zaten toen o.a. Jan Nabben en voorzitter was toen -als
ik mij niet vergis- Koos van Delft, die dit werk lang gedaan heeft.
Mijn vader werkte met een aantal broers als sigarenmaker in het huis aan de
Hoogstraat 87. Er werd toen in Zeelst en omstreken de kost verdiend met weven en
sigaren maken, dus het was niet zo gek dat mijn vader toen in de sigarenfabriek
BERKO (aan de Hoogstraat 87) ging
werken. Het fabriekje heeft daarna
nog een tijdje leeg gestaan, heb ik mij
laten vertellen, waarna het omstreeks
1954 verbouwd werd tot woning.

H
Hier was sigarenfabriek BERKO
Toen mijn vader trouwde met Marietje Horsten uit Eindhoven -hij was inmiddels 40
jaar oud- is hij - na een tijdje in Eindhoven op kamers te hebben gewoondteruggekomen naar Zeelst. Ik was inmiddels al geboren.
Het sigarenfabriekje werd verbouwd tot huisje, ingericht en betrokken door het jonge
gezin. Mijn vader ging daarna bij Philips werken als ramenwasser.
Mooie bijkomstigheid was dat ze destijds verrast werden door Burgemeester Ras met
de mededeling dat de 1280e gasaansluiting van Veldhoven aangesloten zou worden
op het nieuwe woonhuis van de familie van den Berk aan de Hoogstraat 87. Dat
was op zich nog niet alles. Ze kregen er ook een passend cadeau bij, namelijk een 2pits gasfornuis en een geiser. Dat was een leuke start waar ze blij mee waren.
Helaas zijn er na mij geen kinderen meer bij gekomen. Dat is wel jammer, want enigst
kind zijn is niet leuk. Althans dat is mijn ervaring geweest in de jaren erna.
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Ik had er graag nog een broer of zus bij
gekregen. Veel gezelliger, zeg ik dan. Dat
alleen uitte zich ook in de jaren daarna
want er was altijd wel wat met ”da
menneke” aan de hand in die jaren dat ik
opgroeide; ik was ginne makkelijke
namelijk.
Zo weet ik nog dat -als de school uit wasveel kinderen die door de Hoogstraat naar
huis moesten, bang waren dat ze lastig
gevallen werden door “stout Jantje”. Hij
had het dan vooral gemunt op de meiskes.
Dat is mij in de navolgende jaren dan ook
terecht nagedragen. Gelukkig werd er in
die jaren “corrigerend gedrag”
toegepast door de grotere jongens, anders
was er van mij niks terecht gekomen.
Klein Jantje van den Berk
Enkele dingen die ik nooit vergeten ben, waren: de brand bij ons langs. Er stond bij
Kuijpers een hooischuur in de fik, de vlammen dreigden over te slaan, maar achteraf
viel dat mee. De step die ik gewonnen had met een ”ballonnenwedstrijd”; de ballon
was in Frankrijk terug gevonden.
Gespeeld werd er ook volop in de straat. Naast ons woonde een groot gezin
(Kuijpers) waar ik veel mee op trok.
Toen ik opgroeide en ‘s zaterdags er ook ging werken, mocht ik er daar ‘s middags
blijven eten en ja dat was een belevenis voor mij; ”un vol toffel“ daar hè.
We gingen in de winter samen een slibberbaan maken; daar werden dan vele uren
versleten. Ik weet nog dat ons moeder in de pauze’s tussen schooltijd het brood
nabracht, want ik was er toen al eentje die er graag bij was.
Ook voetballen in de speeltuin na schooltijd was één van mijn bezigheden, dit
gebeurde dan achter de Boerenleenbank in de speeltuin op de Kruisstraat of op de
Valgaten.
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Als er iets te doen was in de straat of ergens anders, was ik er altijd wel bij (ik stond
graag veur op). De busreisjes die er georganiseerd werden naar Bokrijk in België waren
leuk.
Ook de Zomeravondcompetitie tussen de verschillende Zeelster straten was altijd
spannend. De Hoogstraat was elk jaar wel met een goed bezet team aanwezig waar
menig straat voor vreesde. Er werd dan bij de ”De Hut” op het scherpst van de snede
gestreden om uiteindelijk de beste straat te worden van Zeelst.

Familie van den Berk
Op muziekgebied waren wij zeker paraat. Denk maar aan ons Wimke Bazelmans, die
menig feestavond met zijn orkest tot een gezellig einde bracht. En ook vele jaren als
Sint onze kinderen bezocht, hij had over iedereen wel wat te vertellen. Maar ook niet
te vergeten Cor van Delft waar ik, toen ik klein was, altijd ging luisteren als hij achter
in den hof aan het oefenen was. Dit heeft dan ook zijn sporen nagelaten in de
buurtvereniging. Wat te denken van de Schlageravonden die door de gezamenlijke
Buurtverenigingen werden gehouden bij “St Joris”, waar we 2 keer eerste waren
geworden (met de liedjes “Maar vanavond gaan we kienen” en een vertaling van een
nummer van Raymond van het Groenewoud ) en de emmer zult konden gaan rond
delen. Hier was ook Wimke present met zijn orkest. Ook hebben we aan “DE GROTE
OPTOCHT” met carnaval een keer meegedaan met een wagen waar ons Dorien een
hoofdrol vervulde als Zangeres Zonder Naam.
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Zilveren Bruiloft

Potje kaarten

Ik woon dus mijn hele leven al in de Hoogstraat en heb daar een fijne en
ongedwongen jeugd beleefd. Inmiddels ben ik al weer 32 jaar getrouwd met ons
Dorien en onze twee kinderen zijn inmiddels al uitgevlogen. Nu breekt er een tijd aan
waarin we gaan genieten van ons eerste kleinkind, dat regelmatig te vinden is in de
Hoogstraat.
Ik kijk ieder jaar uit naar de reünie met de oud-bewoners van de Hoogstraat bij café
“de Kleine man”.
Jan van den Berk

231

Familie Harks
Broekweg 211
Vader Janus Harks en moeder Miet
Kinderen: Dook, Ans en Lea
Misschien krijgt ons vader een standbeeldje in Zeelst
Op de zijgevel van ons huis hing het bordje Hoogstraat. We woonden dan wel in de
Broekweg, maar veel van mijn jeugd heb in de Hoogstraat gespeeld. Daar had ik ook
mijn vriendinnen Ria Kuijpers en Nel Oosterbosch. Ik, Lea, de dochter van Janus
Harks de toneelspeler, ben trots op mijn vader en hij krijgt misschien wel een

standbeeldje in Zeelst.

Janus, Ans, Lea, Miet en Dook Harks
De meeste mensen kennen wel het kleine houten huisje achter in onze tuin, dat
gemaakt is voor ons tante Sjaan die daar veel naaiwerk deed. Soms moest ik het
naaiwerk naar klanten brengen, zoals naar vrouwke Kub in de Polkestraat. Die
woonde in zo’n klein huisje langs het Vingerhoetspeike en ze was oud en liep krom.
Als kind was ik er bang van en dacht dat het een heks was. Toch kreeg ik altijd een
snuupke.
Bij Vingerhoets moest ik wel eens eier halen en dan kwam Janus tevoorschijn met zo’n
enorme bos rooi haar, daar had ik gewoon schrik van, zunne kop had die. En dan
haalden ze wat uit die diepe put, daar werd ik gewoon bang van.
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Ons tante Sjaan, een zuster van ons
moeder, liep met een stok. Ze kwam veel
bij Toos van de Heuvel om te kaarten,
dat deed ze graag.
Schuin tegenover ons in de Hoogstraat
woonde Jan van de Berk. We noemden
hem stout Jantje, omdat hij altijd zo
lekker ondeugend was. Ik hoor zijn
moeder nog roepen: “Jantje, kom naar
huis!”
Achter ons woonden Bets en Harrie van
Keulen, met hun kinderen Jan, Martie,
Marijke en Riny. Jan had altijd veel
fantasie en groef op het toen nog open veldje tussen ons en hun huis allemaal gleuven
en maakte er met verkeersborden een verkeerstuin van. Daar kregen we onze eerste
verkeersles. Jan was een creatieve jongen en is later kapper geworden in Eindhoven.
Wat ik me nog goed herinner is de gouden bruiloft van de familie Remme uit de
Hoogstraat. De straat was versierd met vlaggen en bumkes; het was in 1954 en ik was
toen 5 jaar. Veel kinderen uit de Hoogstraat waren bruidsmeisje en ik was
teleurgesteld dat ik dat niet mocht zijn. Mijn zus Ans mocht wel.
Ook de thuiskomst van de familie Gepkens bij hun tante Mina in de Broekweg
tegenover den Duc in 1959 kan ik me nog goed herinneren. Ze waren geëmigreerd
naar Amerika en kwamen binnen een jaar weer terug. We stonden met veel kinderen
gespannen te wachten en zongen “Oom Nol is weer terug uit Amerika, uit Amerika,
uit Amerika”.
Trui Blankers stuurde me wel eens naar Nard
Senders op de Kapelstraat om een boodschap. Ik
was 7 jaar en moest ruwe ham meebrengen.
Thuisgekomen zei ze, dat het te vet was en moest ik
terug om te ruilen. Dat deed ik niet graag.
Mijn broer Dook was flink wat ouder dan ik en
speelde met Thijs Siebers en Toontje Verstappen.
Tegenover ons woonden de gebroeders
Verbaandert; zij voetbalden bij UNA in het eerste.
En natuurlijk jager Pietje van Keulen met zijn
kersenboomgaard waar hij de jeugd steeds uit
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moest jagen. Als hij kwaad was, sloeg hij met een stuk hout.
Dat is toch leuk, hè, die herinneringen ophalen!
Lea Duijsters- Harks.

Ans Harks en vriendin Mieke van de Meijden

1954 Gouden Bruiloft familie Remme, bruidsmeisjes Joke Senders en Ans Harks
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Familie van der Linden
Kapelstraat 108
Vader Toon van der Linden en moeder Annie Weiss
Kinderen: Fredie en Mia
Ik weet nog goed…
Mijn naam is Mia van der Linden. Tegenwoordig heet ik Mieke van Lippen, omdat ik
getrouwd ben met Jan van Lippen. Ik kwam in Zeelst wonen in 1947 en woonde in
de Kapelstraat op nummer 108, naast café “de Kleine Man”. Onze tuin kwam vroeger
achter uit op het voetbalveld van UNA. Dat clubje speelde dus bij ons achter de heg
en ons pap zat boven op de mutsert naar de wedstrijd te kijken. Dat was toen
eretribune, ja leuk hè!!
We kwamen via Strijp van Son. Daar hadden
we een café. In de Kapelstraat waren
melkboer van de Bliek en Driekse en Mina
Kuijpers onze buren. Mijn broer Fredie -bijna
10 jaar ouder dan ik- heeft lange tijd gediend
in Indië in het leger. Mijn buurkinderen
waren o.a. Pieter en Nico van de Bliek, Wil
en Frans Kuijpers. Maar ik speelde vroeger
met Jet, Lea en Wieske Geene. Zij woonden
iets verderop in de Kapelstraat.
Ik ben nu 75 jaar, dus geboren in 1937. Mijn
vader heette Toon van der Linden en
mijn moeder Annie Weiss. Mijn moeder was
huisvrouw en mijn vader werkte lange tijd in
de Luciferfabriek.

Toon en Annie van de Linden, Kapelstraat 108
Hij werkte later als opzichter bij de bouw van de nieuwe woningen op het oude
voetbalveld aan de Hoogstraat, de 17-Septemberstraat, de Sportlaan en de
Schepenenstraat.
Ja, dat weet ik nog wel. De hele buurt kwam spullen weghalen als onze pa de andere
kant op liep. Dat was een fikse schadepost.
Van onze klas is er na 25 jaar nog een reünie geweest bij Bert van Keulen, daar heb ik
nog een foto van. Ik was ook bij “Voorwaarts”.
Ik zat in Zeelst vanaf de 4e klas op de Lagere School (1948 tot 1951).
In diezelfde tijd waren ze in de Hoogstraat bezig met het grondwerk voor de 10
nieuwe huizen (5 blokken van 2). In 1949 kwam Harrie van Lieshout in de Hoogstraat
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op nummer 49 wonen. Dat was familie want Harrie’s moeder was een zus van mijn
vader. Henkie van Lieshout was toen nog maar 2 jaar. Ik weet nog wel -ik was nog
maar 11 jaar en nog klein- dat ik Henkie ooit moest dragen. Dan kwiekte hij als een
verreken, want hij had heel veel last van hoestbuien. Hij had kinkhoest en moest
hoesten en overgeven en riep: ”Kolenbak, kolenbak”!
Leerlingenlijst
Als ik zo de leerlingenlijst van de 3e klas lagere school van de jongens zie, dan herken
ik er nog flink wat van. Er zaten 55 jongens in de klas.
Kijk, hier Jan Gepkens uit de Hoogstraat 55. Van zijn vader, Nol Gepkens, heb ik nog
turnles gehad. Dat gezin is naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Met zo’n grote
passagiersboot vanuit Rotterdam. Ik weet nog heel goed, het afscheid bij
“Voorwaarts”, Nol was zo gelukkig. Ik weet nog dat ze heel vlug terug gekomen zijn;
moeder had heimwee.
En hier Koppens van de Blaarthemseweg. Die woonde in Villa de Woeste Stal. Eén
van die jongens heette Ben en is priester geworden.
Kapelstraat 114 dat is Wil Kuijpers want Franske Kuijpers is veel jonger.
Janus de Lepper uit de Binnenweg was ook bij Voorwaarts. Och, kijk hier, Toon van
Oirschot (van 1945) van het Akkereind 17. Die ken ik nog goed. Coen Loyen van de
bank, woont tegenwoordig in Oerle in de Paleisstraat en is getrouwd met Dimph
Kuijpers uit de Broekweg.
En hier nog een aantal foto’s van vroeger.
Ja, Toos van de Heuvel, die ken ik nog goed. Jozef Oosterbosch, die kan ik me nog
herinneren, ze noemden hem vroeger Jufke. Ons moeder zei: wat een knappe jongen
is dat toch, hij heeft zo’n mooie wimpers. Die woonden in het eerste huis na het
voetbalveld. Ja, inderdaad op Hoogstraat nummer 50. Die moeder is gestorven in het
kinderbed. Dat heb ik gezien… met het kindje lag ze daar.

Franske Kuijpers met Skippy en Lucky
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Hier is Franske Kuijpers. Hij woonde naast ons. Ik weet nog goed dat Franske veel bij
ons was. Hij was nog klein, een jaar of twee. Het was een mooi menneke met die
witte krullekes. Een keer had hij in zijn broek gepoept. Dat was ons moeder haar
schuld. “Zullen we eens doen wie het eerste in zijn broek heeft gepoept, Franske?”
“Eerst gij”, zei hij tegen ons moeder en ons moeder liet een scheet. “En nou gij”, zei
ons moeder en toen deed Franske in zijn broek. Ons moeder riep dan uit het
keukenraam: “Mina, hij kon er niks aan doen, hè. Hij was te laat”. Mina kon ook wel
hard roepen hè.
Heintje en Toon Verbaandert voetbalden allebei bij UNA.
Thieu Baetsen uit 1943 van de Heuvel woont nu op de Locht in Veldhoven. Hij heeft
een groot transportbedrijf. Jan moest een keer rattenvergif uitzetten in een heel klein
boerderijke, daar woonde hun moeder in. Ik reed daar met het autootje met vergif en
Thieu kwam me achterna en klopte op het raam. Hij kende me nog.
Ik weet niet hoe lang het Akkereind was. Helemaal op het eind van het Akkereind
woonde Tony van Oirschot. Daarna kwamen de Biezenkuilen en het Severeind. Daar
heeft Mieke Pompolie nog gewoond. Zij deed in olie en kwam met paard en oliekar
rond. Ze was getrouwd met Jantje Meulendijks, een echte Zeelstenaar. Daar waren
natuurlijk al die olievaten van.

Mieke Slaats met Jantje Meulendijks met de oliekar in Zeelst
Kijk, daar is Piet de Bont. Wij zeiden dan: “Ik heb zin in een Esjee van Peedebee
oftewel een sjaslik van Piet de Bont”. Ik weet nog dat Piet de Bont dikwijls bij Dikke
Riet in Waalre kwam en dat hij ‘s avonds op de terugweg in een sloot is gereden.
En weet jij nog dat bij Raaymakers uit de Hoogstraat zo’n jonge gast was die met een
motor of brommer is verongelukt ? Hij was in dienst en reed altijd hard.
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Jet, Wies en Lea Geene vooraan Franske Kuijpers en Betsie Schel, Annie, Stien en Leo
Moonen achteraan ik. De kinderen uit de Kapelstraat moesten zwaaien op de foto
naar ons Fred die zat toen nog in Indië
En Annie Raaymakers heeft nog met onze Fred gevreeën. Annie en Jan Raaymakers
hebben bij ons gespeeld op de accordeon toen onze Fredie uit Indië terug kwam.
Opa en oma Wijnands, die ken ik nog wel van die grote perenboom naast het
Vingerhoetspeike. Hij deed een fles om een bloesem en liet dan een peer in een fles
groeien. Dat was wel zo bijzonder zo’n peer in een fles. Toen opa en oma Wijnands
60 jaar getrouwd waren, dat moet rond 1966 geweest zijn, was ons Anita nog
bruidsmeisje. Ze trouwden in een gouden koets. In dat huis daar woont Jan
Oosterbosch nu. Daar woonde vroeger ook de familie Schel, Betsie en Broer Schel.
Haar oudere zus was één van de eersten, die op één van de wasserijwagens van de
Ozon reed. Ze ging altijd de babywas ophalen. Dan had ze een schuifdeurke en het
stuur aan de andere kant, want dat was makkelijker met in- en uitstappen.
Er was ook nog wasserij Spoli, een afkorting van Spoormans-van Lippen. Dat was
familie n.l. de opa van Jan. Heel vroeger heette het Spoormans-Euler, want zijn oma
was een Duitse. En ons vadder heeft nog met de hondenkar van de Spoli gereden. Hij
haalde in Veldhoven de was op.
Bij Geene ging ook iedereen televisie kijken. Zij waren zowat de eersten die begin
jaren 50 tv hadden. Ferdinand Geene die werkte bij Philips op de afdeling
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ontwikkeling. Daarom had hij ook de eerste televisie. Hij kreeg een televisie van
Philips. Ferdinand had die tv helemaal zelf gebouwd. Als hij het niet deed, sloeg hij er
met een stok op. We kwamen daar dikwijls; bij Wieske, Lea en Jet. Onze Fred was
nog getuige toen Ferdinand trouwde. We hebben nog altijd contact met de familie
Geene.

Wachten op de wielrenners van de ronde van Zeelst die door de Kapelstraat komen;
Diny Aarts, Koosje Leemans, Truus Nas, Mia vd Linden, Stien Moonen, Riek Senders
Woonde daar ook niet ene Waterschoot? Ja, Addie Waterschoot zien we nog
regelmatig. Die is tegenwoordig altijd bij UNA. Addie Waterschoot komt nog
regelmatig hier op de koffie. Soms brengt ze haar moeder Mien mee en dan weten we
alle nieuwtjes over Zeelst weer.

Mieke van Lippen-van der Linden
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Familie Belvroy
Schepenenstraat 42
Vader Paul en moeder
Kinderen: Netty, Magda, Harry, August
Op een ander is het altijd lekkerder !
Onze familie Belvroy kwam in 1958 van Indonesië naar Nederland. We verbleven
voorlopig in Eindhoven aan de Limburglaan tegenover drukkerij Vrijdag en we waren
blij dat we in 1960 een ruim huis kregen toegewezen in de Schepenenstraat in Zeelst.
Een mooi huis gebouwd op de middenstip van het oude voetbalterrein.
Onze buren waren de familie Carli en de
familie Smits. Wij hadden 4 kinderen, 2
jongens Harry en August (ze noemden hem
ook Oes) en 2 meisjes Netty en Magda, die
ze toen wel Titi noemden.
Bij Carli hadden ze 13 kinderen, dus een
gezellige drukte.
Mijn straatvriendjes waren vooral die van de
Hoogstraat zoals Jozef Oosterbosch, Frans
van Kemenade, Frans Kuijpers en Ad van de
Heuvel.
Mijn vader werkte bij Hagou, de
magnetenfabriek en mijn moeder was
huisvrouw. Ik zat in Zeelst op de Lagere
School en kwam bij meester Klessens in de
vijfde en bij meester van Eijndhoven in de
zesde klas.
Ik was ook bij de KAJ en ik voetbalde bij
UNA bij de junioren B2.
Toen ik 18 was ging ik onder dienst bij de luchtmacht.
Ik ging met mijn vrienden uit Zeelst wel eens dansen in Oirschot. Een keer waren we
met zijn zevenen in het Fiatje 600 van Jufke Oosterbosch. We hadden wat geld bij
elkaar gelegd voor de benzine. Toen kocht je nog 2 liter voor een gulden.
In Oirschot, bij het dansen, leerde ik mijn vrouw Wil kennen. Ik vroeg of ik ze naar
Best mocht brengen, daar woonde ze. “Mij Best”, zei Wil en zo is het gekomen. We
hebben samen nog 3 jaar bij Tops op het Muggenhol ingewoond. We waren
verdrietig toen we Zeelst verlieten en naar Eindhoven vertrokken.
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Mijn hobby’s zijn nu vooral computeren, vroeger vissen en voetballen. Ik ga graag op
vakantie naar Sterksel. We hebben daar een heerlijke vakantiewoning.
De muziek waar ik van houd, is country en western, ook Jim Reeves.
Vroeger las ik veel boeken. Die van Arendsoog en Witte Veder vond ik spannend.
En de films The longest day en De kanonnen van Navarone vond ik ook heel mooi.
Nu woon ik al vanaf 1960 in Veldhoven.
Ik heb lang bij Philips gewerkt maar ben inmiddels gestopt. Ik reed de laatste jaren
met een busje veel voor het MMC-ziekenhuis.

Harry en Jozef Oosterbosch
Ik herinner me van vroeger nog wel enkele verhalen, namelijk:
Wij hadden een vast clubje vrienden; Jufke, Adje, Franske en ik. Op een dag politie
aan de deur en ons moeder deed open. Het clubje vrienden was gesignaleerd bij de
Lepper en had aan de perziken gezeten. Mijn moeder zegt nog tegen de politie: “ Dat
doet onze Harry niet, kijk maar binnen, we hebben fruit genoeg”. Er stond een schaal
vol met fruit. “Ja, mevrouw”, zegt de politieagent, “op een ander is het altijd
lekkerder”. Het mooie was, ik was er toevallig niet bij geweest, maar moest toch op
het politiebureau komen. Ik was onschuldig, maar omdat we zo’n hecht clubje waren,
werd er maar van uitgegaan dat ik er bij was geweest. De politieagent dreigde ons dat
we -bij herhaling- het politiebureau met een tandenborstel zouden moeten
schoonmaken.
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In 1966 lag ik gelegerd in de Snijders Kazerne in Nijmegen. Ik stond op wacht bij de
poort en daar komt plotseling een bekende van de Hoogstraat uit Zeelst voorbijlopen.
Ik roep “Hée Henkie”. Hij kijkt …en jawel hoor: Henkie van Lieshout. Hij was
studentje in Nijmegen en woonde naast de kazerne op kamers. Wat een toeval!
Voor een operatie lag ik in het ziekenhuis in “Oog in Al” in Utrecht en daar krijg ik
onverwacht ziekenbezoek van Henkie. Hij moest net gekeurd worden voor militaire
dienst. De keuring vond plaats in de Kromhout kazerne en hij was dus in de buurt.
De buurtvereniging van de Hoogstraat maakte vroeger een carnavalswagen. Elk jaar
een ander thema. Wij als stoere jonge knapen werden in 1963 voor het karretje
gespannen. We trokken als slaven de kar van Cleopatra met behulp van lange
touwen. We waren arme slaven, gehuld in jute zakken en blote benen. Het idee uit
Egypte was mooi, maar daar is het ook warmer dan hier in februari in Nederland: we
barstten van de kou!
Op de foto zijn nog bekende trekslaven te zien: Wim van Straten, Jozef Oosterbosch,
Henk van den Bosch, Frans Kox, Jan Oosterbosch, Frans van Kemenade, Diel
Bazelmans, Harry Belvroy, Jan van de Berk?
-

Cleopatra en de slaven
Harry Belvroy
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Bij Toos van de Heuvel kwam ik graag

Jan v Delft, Kees v Gerwen, Rinus v
Oorschot, Harry Belvroy, Frans Kox,
Piet Senders, Bertje vd Linden
.

Harry Belvroy op stap met Jozef Oosterbosch
en Ad van de Heuvel
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Waar is de tijd gebleven?
Een diepe zucht slaakt Jan Vingerhoets na een lang gesprek over vroeger.
Waar is de tijd gebleven? Dè waar vruuger. Het is allemaal voorbij.
Jan is een zoon van Willem Vingerhoets van de Polkestraat 28 uit Meerveldhoven.
Willem was een broer van Jana, die we allemaal goed gekend hebben.
Jana en haar broers Jan en Janus woonden in hun boerderij op nummer 26. Naast
haar boerderij woonde broer Willem, vader van 10 kinderen, 2 jongens en 8 meisjes.

Vroeger het Vingerhoetspeike

Jana Vingerhoets

Eigenlijk kwam ik (Henk) bij Jan eventjes op bezoek voor wat foto’s van zijn tante
Jana en haar boerderij. Omdat in zoveel Hoogstraatverhalen ook Jana als een
bijzondere vrouw werd genoemd, dacht ik, het zou mooi zijn om er wat foto’s van te
hebben. Na anderhalf uur was ik nog niet weg, zo gezellig was het.
Jan en zijn vrouw tonen trots alle albums met schitterende foto’s van de Polkestraat
en de boerderij van Jana en haar broers. Dat is nog niet alles, want aan de muur hangt
van beide boerderijen een schilderij. Jan vertelt: “In de zomer staan hier buiten twee
miniatuurboerderijen in de tuin, precies nagebouwd zoals het vroeger was. Wij
hebben daar zelf nog 29 jaar gewoond, en het is 21 jaar geleden dat we daar weg
gingen”.
Jan heeft lang in Zeelst gewoond en speelt nog regelmatig accordeon samen met Wim
Bazelmans en Cor van Delft. Hij kent veel mensen uit de Hoogstraat.
Ook omdat hij vroeger de post heeft rond gebracht. Zijn vrouw Mien van de Ven
komt van het Djept en was vroeger bevriend met Pieta Senders. De familie Senders
woonde vroeger ook op het Djept en zijn in 1949 naar de Hoogstraat verhuisd.
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Jana, Jan en Willem Vingerhoets vinden we nog terug op een schoolfoto uit 1920.
Jana en haar twee broers Jan en Janus waren ongetrouwd en hadden kippen voor de
eieren en koeien voor de melk. Jana ging in het begin op de fiets met melkbussen en
eieren en kwam zo bij de mensen aan huis. De klant was koning, je werd er altijd
geholpen, op welk uur van de dag ook. Indien nodig ging Jana ‘s-avonds nog een
paar eieren naar een klant brengen. De Vingerhoetsen hebben hun leven lang hard
gewerkt. Ze moesten alles zelf doen: koeien melken, kippen verzorgen (ook de zolder
zat vol kiepen) en niet te vergeten aardappels rooien en de groentetuin verzorgen.
Dan waren er nog veel fruitbomen: appels, kersen, peren noem maar op.
Daar komen de verhalen van de Hoogstraatjeugd los over het stelen van appels en
peren. ‘s Avonds om 19 uur was de kust veilig, want dan was het Rozenkrans bidden.
Ze waren erg vroom, gingen ‘s zondags naar de kerk en Jana ging zelfs eenmaal in
1953 op bedevaart naar Kevelaer.

De boerderij van Jana, Jan en Janus Vingerhoets aan de Polkestraat
Op de boerderij was het een gezellig rommeltje. De wc was buiten. Buiten was wel
een put, maar in de stal was een pomp met een loden pijp en daar moesten ze water
halen. Er was in de boerderij eigenlijk geen keuken met een aanrecht. In de winter
kookte ze op de plattebuiskachel. Ze aten dikwijls aardappelen met botersaus. Soms
zaten de katten op tafel. Janus had in de keuken alles donker blauw geverfd. Vanuit
de keuken liep je de koeienstal in.
Ze sliepen in een bedstee met deurtjes en een kruisbeeld boven het bed. Voor was een
goeikamer, maar daar kwamen ze zelden of nooit. De voordeur ging bijna nooit
open.
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Toen Jana moeilijker met de fiets kon, kwam er een gemotoriseerde driewieler op
accu’s. Een keer was de kar kapot en is de tractor er voorgezet. Zo zijn ze de klanten
af gegaan.
Toen Jana ouder en zwakker werd, is ze eerst naar Bladel in een tehuis gegaan. Ze had
het daar goed naar haar zin; ze kon anderen nog een beetje helpen en de bloemen
water geven. Omdat ze eigenlijk te goed was voor dat tehuis is ze naar Huize Sele
gegaan. Ze ging in gezondheid achteruit, mocht geen zout en geen suiker en moest
aan de zuurstof. Ze kon moeilijk tegen alleen op een kamertje zitten.

Jana kookt het eten

De plattebuiskachel

We hebben Jana in herinnering als een hardwerkende boerin, altijd vriendelijk en
behulpzaam voor iedereen. Jana met haar rode haar, in haar schort en op klompen,
en de broers Jan en Janus met een wilde bos rood haar.
We zijn Jan en zijn vrouw Mien dankbaar voor de prachtige foto’s uit die tijd.
Want van de Polkestraat van vroeger is niets meer over. De boerderijen zijn weg en
alleen foto’s herinneren nog aan hoe het toen was.
“Toch is het schoon hè, herinneringen ophalen van vruuger!”
En met dat afscheidswoord zeg ik houdoe en tot ziens.
Met dank aan Jan en Mien Vingerhoets.
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Jana

Jana in de bedstee

Jana met kat

Winter in de Polkestraat
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Hallo, mijn naam is Mentor
Ik woonde ook in de Hoogstraat, op nummer 49 en ik was de Mechelse herder van
de familie.
Ik hoorde dat de oud-bewoners van de Hoogstraat wat mogen vertellen over de tijd
dat ze daar gewoond hebben. Dus die kans grijp ik met vier poten aan.
Ik woonde daar van 1957 tot 1961. Wat ik daar allemaal niet heb meegemaakt.
Ik had een hok achter op de plaats en daar heb ik bijna mijn hele leven doorgebracht,
een houten hok met gaas. Soms mocht ik los.
Ik was er als waakhond. Iedereen kwam achterom en als het vreemden of dieven
waren, moest ik beginnen te blaffen. Niet dat er iets te halen viel, want ze hadden
kind noch kraai. Nou ja, kinderen wel, 4 stuks en de vijfde kwam ook nog. Maar
daarover later meer.
Ik heb heel wat afgeblaft, want het was een zoete inval bij de familie. Het liefst was ik
los geweest en had het bezoek in de broek gebeten, maar dat mocht dan weer niet.
Voor Harry moest ik uitkijken, want als ik iets deed wat hem niet beviel, kon ik een
schop onder mijn kont krijgen en dan joekerde ik.
Ja, ik was een jongen, een reu noemen ze dat bij ons.
Ik mocht één keer per dag los en dan gingen we een rondje wandelen. Soms met
Harrie, maar het liefst ging ik met Henkie aan de wandel. Of met zijn zusje, Annie, dat
was een lief meisje.
Henkie was een jaar of 12; hij was mijn beste
vriend en van hem mocht ik loslopen. Geen
riem of niks. Leve de vrijheid, ik kon gaan en
staan waar ik wilde en het liefst zat ik bij de
mensen in de tuintjes. Lekker poepen, zodat
er flink op de ramen geklopt werd. Dat was
altijd een heerlijk moment voor mij. Henkie
liep dan snel door en deed of hij niks
gehoord had.
We hadden een vaste ronde, weer of geen
weer. Van de Hoogstraat door de
Schepenenstraat. Vooraan in de
Schepenenstraat rook het altijd lekker naar
bami en nasi. Daar woonden mensen uit
Indonesië en daar kreeg ik wel trek van.
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Via de Sportlaan naar de rolschaatsbaan. Dat was een redelijk stil straatje, want er
stonden geen huizen. Wel een lange ligusterheg, die nooit geknipt werd. Ideaal voor
vrijende paartjes; ik verschoot me af en toe kapot van al dat geritsel als ik ze betrapte.
Verder via de Jacobsdreef naar de Aerdmennekesbaan. Henkie was wel nieuwsgierig,
want soms bleef hij minutenlang voor het raam van mensen naar de tv staan kijken. Er
waren nog niet veel mensen met tv. Ik maar wachten.
Ik weet nog goed dat het regende dat het goot en dat Henkie van zijn moeder een
plastic regenkapje geleend had. Hij leek net een meisje! En warempel, daar wordt hij
…aangesproken door een jongeman die wilde met hem flirten. Toen Henkie begon te
praten, schrok de flirter van de jongensstem.
Het mooiste vond ik als we een andere hond tegenkwamen. Ik moest altijd goed
kijken of het een goeie of een kwaaie was. Want af en toe was het nodig om eens
flink een robbertje te vechten, dat deed ik het liefst. Een goede vriend van me was
Blacky Krimmers. Die heeft eens gevochten met de bouvier van tegenover en dat had
hij beter niet kunnen doen.
Via de Koning Kyrie weg, met die houten kabouterhuisjes door de Christiaansdreef,
daar woonde familie. Ome Jo en tante Truus, als we die zagen even zwaaien en dan
weer verder. Langs het voetbalveld van UNA weer terug naar huis. Het rundje met
het hundje duurde wel drie kwartier.
Ik vond het heerlijk om te wandelen. Soms kwamen we van die bangerikken tegen,
die al schrik hadden als ze me zagen. “Doe die hond aan de lijn!”, riepen ze dan.
Wie ook bang van mij was, was de bakker. Toontje van Bussel kwam achterom en die
enkele keer dat ik los mocht, beet ik hem in zijn broek. Hij had het niet op mij, maar
hoe meer schrik hij had, hoe meer lol ik had. Een keer liet hij het brood uit zijn
handen vallen. Soms zat er een vreemd luchtje aan.
En dan was er het melkmeisje, Jana heette ze en daar had ik ook wel een hapje van
gelust. Die was ook bang van mij. Die stak eerst voorzichtig haar kop om de hoek om
te kijken of ik wel vast zat. Als ik dan die vuurrode haarbol om de hoek zag komen,
schrok ik zelf zo erg dat ik in mijn binnenhok kroop.
En dan vrouw Koster, die hoeste en proestte dat het een lieve lust was. Ze keek altijd
nieuwsgierig, maar ik heb haar nooit iets gedaan. Ze leek me niet zo’n lekker hapje,
vrouw Koster.
Ik lees van de jeugd van toen allemaal zielige verhalen over straf op school en dat ze
werden geslagen. Nou, ik dan! Ik heb ook wel eens klappen gehad, daar is dat gezeur
van die jeugd van vroeger niks bij. Daar lusten de honden geen brood van. Dat
noemden ze africhten en gehoorzaam worden en als ik eens een keer terugbeet, kon
ik nog meer klappen krijgen.
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Zomer en winter, in de vrieskou. Het was om dood te vriezen in de winter. Gelukkig
had ik een klein binnenhok en kreeg ik een haffel stro. Dan ging het nog enigszins.
En honger geleden, hou op! Ik hoorde de familie aan tafel zitten smikkelen en
rammelen met messen en vorken en het water liep me dan al uit de mond. Ik begon
dan met mijn bak te rammelen, want ik barstte van de honger. Wat er dan overbleef,
kreeg ik dan. Het beste hadden ze zelf al opgegeten. Soms kreeg ik pens van de slager,
dat was smullen.
Naast ons woonde Senders, zij hadden een Duitse herder. Een rotbeest! Dat is een keer
bij ons op de plaats gekomen en wij aan het vechten. Hij kwam nooit meer terug. Bij
Senders hadden ze ook kippen. Alhoewel ik wel eens zin had in een kippetje, bleef ik
daar toch maar mooi van af. Tommie, mijn voorganger, was zo’n fel klein hondje en
had al eens een kip gepakt. Harrie heeft er toen voor gezorgd dat dat geen tweede
keer gebeurde. Hoe weet ik niet, maar ze hebben Tommie niet meer gezien daarna.
Dus een gewaarschuwde hond telt voor twee.
Toen de vrijer van Stien voor de eerste keer bij ons kwam, regende het dat het goot.
Baasje Harry en moeder de vrouw Til zaten met opa en opoe te kaarten en de vrijer
was kletsnat en stond zich in de bijkeuken af te drogen. “Mag hij binnenkomen? “,
vroeg Stien en van binnen werd geroepen: “Ja hoor, een hond laat je met dit weer
nog niet buiten staan!”. Ze legden wat geld bij elkaar en de vrijer moest meteen naar
de Kleine Man jenever halen. Ik zat buiten in mijn hok en de regen waaide naar
binnen.
Mijn verhaal eindigt triestig, maar het is niet anders. Op een dag kwam er weer een
kindje bij in de familie, het vijfde, en dat kreeg alle aandacht. Het leek wel of ik niet
meer bestond. Ik blaffen en doen, maar hoe meer ik tekeerging, hoe erger het werd.
Ik beet van nijd en jaloezie het hout van mijn hok kapot, tot bloedens toe. Dat had ik
niet moeten doen. Want een paar dagen later mocht ik mee in de auto en brachten ze
me naar het asiel. Daarmee was mijn mooie tijd in de Hoogstraat voorbij. Ik zie nog
Henkie staan met tranen in zijn ogen, maar hij kon er ook niks aan doen.
Mentor
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HVC, dat is een clubje !

Wim Bazelmans leerde de jeugd van de Hoogstraat voetballen, koppen en een balletje
stoppen. Hij stelde een elftal op en het werd een straatclubbie. We noemden ons
HVC, de Hoogstraatse Voetbal Club. De vader van Wim schreef zelfs een clublied, dat
de jongens van de Hoogstraat nog steeds kunnen zingen, nu nog!

HVC in 1956 met staand vlnr: Jan van Os (met bebop), Jan Oosterbosch, Rinus
Bressers, Broer (Lambert) Schellens, Henkie van Lieshout, Tinie Kremers, Wim
Bazelmans
Zittend vlnr: Jan Oerlemans, Jan Bressers, keeper Gerard Bazelmans, Tom Oerlemans
en Tonnie Kremers. Op de fiets Leo Borghaerts.
Meester van Eijndhoven kwam in 1956 op het lumineuze idee om de straatjeugd
tegen elkaar te laten voetballen; schoolvoetbal om een wisselbeker.
De finale was op het UNA voetbalterrein bij ons in de straat. Onze ome Albert van
Os, die trainer bij Brabantia was, kwam kijken en ik was vreselijk trots.
Ik had zelfs echte Quick voetbalschoenen, met elk 6 noppen eronder, gekocht bij Jan
Louwers op de Kruisstraat. Piet hielp met passen.
We hadden enkele ingehuurde krachten uit de Kapelstraat, Jan en Rinus Bressers en
Broer Schellens; “ Schel” zeiden we. We speelden de finale tegen CZN uit de
Willibrordusstraat. Toen de meester aan aanvoerder en keeper Noud van Zoggel
vroeg wat voor naam hun club moest krijgen, zei hij „Wij hebben geen naam, wij zijn
de club zonder naam!”. En daarmee was de naam CZN, Club Zonder Naam
vastgelegd.
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Gerard Bazelmans was keeper en aanvoerder
van HVC en we wonnen de finale! We
hadden de beker! Groot feest! Hup naar het
patronaat om de beker in ontvangst te
nemen van Piet Rijkers en daarna juichend
door de straat. Bij iedere voetballer mocht de
wisselbeker een week voor het raam staan.
Na 3 jaar achter elkaar winnen, mochten we
hem houden.
Gerard Bazelmans ontvangt de beker
van Piet Rijkers
In 1957 was Jan Oerlemans aanvoerder, maar dat verhaal kennen we al van Jan zelf.
Toen kwam 1958. Ik, Henkie, zat in de 6e klas en meester van Eijndhoven vond dat
ik aanvoerder van HVC kon zijn. Ik was apetrots en we kwamen weer in de finale.
Die werd niet meer op het UNA terrein gespeeld, want dat werd net afgebroken om
daar nieuwe huizen op te bouwen. Eén voor de familie Kremers!

HVC-CZN 1956 Aanvoerder Noud van Zoggel en Gerard Bazelmans voorop
We gingen naar het terrein van Marvilde achter textielfabriek de Groof aan de O.L.
Vouwedijk. We kwamen met 1-0 voor en tegen aartsvijand Willibrordusstraat gingen
op de overwinning af. In de laatste minuten maakt Tom Oerlemans in een reflex
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onnodig hands. Een blunder! De scheids legt de bal op de stip. Wij woest op Tom
Oerlemans! Nou dat weer!
Het werd gelijk, dus ieder 11 strafschoppen. De spanning was te snijden. Ik nam de
allerlaatste strafschop en die moest erin, anders verloren we. Ik miste bijna nooit.
Coen Broens stond in de goal en stond als een zwarte panter klaar. Ik neem een
aanloop en schiet … over.
Mijn wereld stortte in! Wat een drama!
Maar we bleven zingen:
-HVC dat is een clubje, staat overal bekend
- Bij regen, storm en onweer, is HVC present
- Dan schieten ze tegen de palen, en dan weer tegen de lat
- Dan roepen de jongens van HVC, we hebben pech gehad

Diel Bazelmans heeft de beker nog bewaard en we hebben hem nog eens opgepoetst.
Een tastbare herinnering aan een geweldige tijd!
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Het boekje van juffrouw Jo
Bij een bezoek aan mijn oude schoolvriend Jan Alders in Maarheeze, zegt Jan tegen
me: “Hier tegenover in de straat woont er één uit Zeelst!”
Zoiets maakt mij natuurlijk razend nieuwsgierig.
Ik (Henk) loop naar de overkant van de straat en maak kennis met Wim de Greef, die
vroeger jarenlang in het Muggenhol heeft gewoond. Wim is inmiddels 80 jaar en is
getrouwd met Liza Gebuurs. Zij weet ook nog veel over Zeelst. Het blijkt dat zij rond
1956 nog gewerkt heeft bij de Ozon met onze tante Truus samen.
Er komen foto’s tevoorschijn van Zeelst en “Voorwaarts”, ik kijk mijn ogen uit!
Wim is vroeger ook lid van “Voorwaarts” geweest en laat uit die tijd nog een oude
foto zien. Daar staat hij nog jong op en nu herken ik hem duidelijk van vroeger.
Natuurlijk kende hij Nol Gepkens en Henk Oerlemans, oud bewoners van de
Hoogstraat. Hij kent veel mensen, met name ook omdat hij vroeger de meterstanden
van de elektriciteit opgenomen heeft bij de mensen thuis. Mij kent hij niet en vraagt
argwanend: ”Bende gij dur eigenlijk wel eene van Zilst?”. Ik moet toegeven dat ik in
Veldhoven geboren ben, maar vertel dat ik vanaf mijn tweede jaar al in de
Hoogstraat heb gewoond. Hij toont een paar prachtige foto’s van schoolklassen van
de Lagere School nog zo te zien van voor de oorlog. Juffrouw Jo Senders en meester
Kees van de Bosch staan er nog jong op.

Oude schoolfoto met rechts Juffrouw Jo Senders en meester Kees van de Bosch
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Dan komt er een schriftje tevoorschijn, het boekje van juffrouw Jo. Ik snuif er eens
aan en ruik dat het al een oud boekje is. Wim vertelt trots dat dit een schriftje is,
waarin juffrouw Jo bijhield wie er bij haar in de klas zaten. Geschreven met een mooi
handschrift zie ik de namen. De leerlingenlijst begint bij 1929 en eindigt in 1955. Het
zijn de leerlingen uit de eerste klas. Het begint met kinderen geboren in 1922 en op de
eerste bladzijde zie ik al meteen een bekende: Oerlemans Henk, geboren 23-2-‘22,
woonachtig Hoogstraat 10 !! Dat is natuurlijk Henk Oerlemans van “Voorwaarts”, die
later woonde op Hoogstraat 80, maar dat was na 1954.”Hoogstraat 10 bestaat niet”,
beweer ik, ”want dat zou tussen Schoenmakers nr.6 en Oosterbosch nr.50 geweest
moeten zijn. Misschien op de plaats waar het voetbalveld van UNA in de Hoogstraat
was van 1948 tot 1958? Overigens heette het stukje Hoogstraat 2, 4 en 6 vroeger
Molenstraat”. Ik vertel Wim dat ik met een boek bezig ben over de Hoogstraat van
toen. Wim duikt meteen dieper in zijn doos met foto’s.

Eerste bladzijde uit het boekje van juffrouw Jo:
schooljaar 1929-1930; Henk Oerlemans 8e van boven
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Het blijft een tijdje een mysterie. Ondertussen vind ik nog meer
mensen in het boekje die op vreemde nummers in de
Hoogstraat gewoond hebben: zoals Fons Manders op nr 48,
Piet Sanders op nr 8, Piet en Jos Vercoelen op 2A. Ik besluit
Wim en Liza nog eens te bezoeken en ga weer op de koffie in
Maarheeze. Wim is een echte doe-het-zelver, knutselt van alles
van vogelkooitjes tot kunstwerken en raakt niet uitgepraat over
Zeelst. En hij zegt: ”Het mysterie is opgelost: de Korteweg
heette vroeger Hoogstraat!!!”. Dat is een ware ontdekking, daar
wil ik het fijne van weten.
Wim de Greef
Ik krijg al het vermoeden dat het waar kan zijn, omdat ik Jan Oerlemans (van
Hoogstraat 41) hoorde vertellen dat zijn opa en oma in de Korteweg woonden. Dat
zijn de ouders van zijn vader Frans. En omdat Henk Oerlemans een broer is van zijn
vader, kan dat heel goed kloppen. Tiny Oerlemans, de zoon van Henk, bevestigt
inderdaad dat zijn grootouders in de Korteweg woonden en zijn vader als kind daar
vroeger ook. Henk is daar zelfs later ingetrouwd in 1948.
En dan komt Thijs in beeld. Voor het nakijken
van de tekst en voor het verbeteren van de
foto’s, heb ik Thijs Siebers bereid gevonden.
Thijs, die vroeger naast Huub Loyen woonde en
eens schoolmeester in Hoogeloon is geweest, was
genegen dat te doen. Via internet vliegen de
foto’s en teksten over en weer en het boek knapt
er enorm van op. Via skype hebben we een soort
hotline en kunnen ook zo bijpraten over de
Hoogstraat.
Al pratend over de Korteweg, kent Thijs nog een
medemuzikant Henk van Kruysdijk, die daar nog
woont. Ik bel die Henk op en ja hoor, hij
bevestigt dat het waar is. De Hoogstraat begon
vroeger bij de Heuvelstraat, liep dan de
Kapelstraat over, langs de mulder en Eliëns, langs
Bartels en zo de huidige Hoogstraat in.
Henk schrijft: “Ik heb een oude akte gevonden
van mijn opa (zie bijlage) toen hij ons huis kocht
in 1944, hierop zie je dat het toen Hoogstraat 8
was, nu Korteweg 8.”
Thijs tovert meteen een oude kaart uit 1917
tevoorschijn en daarop is duidelijk te zien dat de
Korteweg in één lijn doorliep naar de
Hoogstraat. En dat heel vroeger in 1917 de
Hoogstraat zelf ook anders heette: Molenwegje!
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En nog mooier is de ontdekking, dat Rikie Kox aan het begin van de Korteweg op 1A
woonde. Het was het begin van haar huwelijk met Peter Verbeek en hun eerste
dochter Anita is daar geboren. Op het huisje stonden de letters “’t begin”. Ze besefte
toen niet dat dit het punt was, waar de Hoogstraat heel, heel, heel vroeger begon!!
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Kaart uit 1917 toen de Hoogstraat nog Molenwegje heette

1e klas Lagere School met meester van de Bosch
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Even napraten
Het was een plezier om het boek te maken. Een opleving om na soms meer dan 50
jaar weer oude bekenden te zien. We hebben allemaal wat gemeen: onze jeugdtijd in
de Hoogstraat. We speelden op straat, kwamen bij elkaar over de vloer en zaten bij
elkaar in de klas. We rookten stiekem ons eerste sigaretje.
Zo ga je in gedachten terug in de tijd. De jeugdperiode is natuurlijk mooi om aan
terug te denken, omdat we jong, gezond en sterk waren. We hadden geen zorgen.
Van de zorgen die onze ouders hadden, waren we ons niet altijd bewust. Veel dingen
veranderden juist in die periode en waren nieuw en spannend.
Na 50 jaar is alles anders. Een aantal van onze jeugdvrienden is helaas al overleden en
het is nog uitzonderlijk als onze ouders nog leven. De gesprekken gaan meestal over
kleinkinderen, pensioen en wat we mankeren. Terugkijkend is het toch een boeiende
periode geweest, de jaren 50 en 60. We waren jong en wilden wat.
Kenmerkend voor die tijd zijn de grote gezinnen. Tegenwoordig kunnen we ons niet
meer voorstellen hoe dat ging met slapen en eten. Het was de tijd dat de katholieke
kerk nog veel invloed had op het Roomse Leven; ze stimuleerde het krijgen van veel
kinderen. Bovendien was ze (en is vaak nog) tegen geboorteregeling. Aanvankelijk
was er geen pil of zo, maar toen die kwam, was de kerk er tegen. Veel mensen gingen
zondags naar de kerk; vrouwen en meisjes met hoed of hoofddoekje en we vonden
dat gewoon.
De jaren zestig hebben gelukkig echt wat veranderd.
Moeders zorgden voor de kinderen en waren thuis als de kinderen uit school kwamen
om een boterham te eten. De huisvrouw met schort aan had hard te werken; de was
koken, ophangen aan de draad om te drogen, strijken en vouwen. Maandag: wasdag.
De matten werden geklopt, aanmaakhoutjes gekapt en dagelijks werd de kolenkachel
aangemaakt in de winter. Boodschappen doen op de fiets en naar huis, eten koken,
tafel dekken en na afloop alles afwassen in de gootsteen.
De meesten weten niet veel meer van de periode “Bewaarschool”. Het was vroeger
niet verplicht, dus niet alle kinderen werden in bewaring gegeven. We zijn ons meer
bewust van de lagere school en de herinneringen aan meesters en juffen zijn vaak nog
levendig. Vooral de straffen en mishandelingen op school staan nog in het geheugen
gegrift. Opvallend waren de grote klassen en de vele zittenblijvers. Tot je 15 e was je
leerplichtig en sommigen gingen daarna direct aan het werk. Vooral de
boerenkinderen. Velen gingen na school naar de ambachtsschool, een vak leren;
bakker, timmerman, metselaar, bankwerker. Meisjes gingen vaak naar de
huishoudschool. “Meisjes hoeven niet door te leren, die gaan trouwen en krijgen
kinderen”. Dat was zo’n opvatting. Doorleren was voor de rijke lui.
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Het verlaten van de lagere school was voor veel kinderen een enorme verandering in
hun leven. De nieuwe school was buiten het dorp, er werd een (derdehands) fiets
aangeschaft, je kreeg andere klasgenoten die niet uit Zeelst kwamen. Er ging een
andere wereld open.
Wat goed was, waren de verenigingen in die tijd: KAJ, VKAJ, Voorwaarts, L’Union
Fraternelle, padvinderij, UNA. Veel kinderen brachten hun vrije tijd met anderen in de
vereniging door. Daar leerde je door sport en spel, omgaan met anderen.
In de zestiger jaren werd het ook iets beter, de maatschappij veranderde. Men
verdiende meer geld, de meeste mensen hadden werk. Bij Philips, de sigarenfabrieken,
in de bouw of elders. De kinderen die gingen werken, gaven hun weekgeld af aan de
ouders. Van kostgeld was nog geen sprake en wie er over begon had heibel in de tent.
De komst van de televisie midden jaren 50 was een ware sensatie. Er kwamen ook
steeds meer auto’s in de straat en paard en wagen verdwenen uit het straatbeeld. Als
we 16 werden, wilden we een brommer. Het was de tijd van de nozems, petticoats en
getoupeerd haar voor de meisjes. Spijkerbroek, hotpants, minirok en bikini kwamen.
Fuiven met druipkaarsen en jongens met lang haar.
Rock & Roll en veel mooie muziek, feestjes, scharreltjes, verkeringen; het was een
vrolijke tijd. Een aantal van ons heeft zijn liefde in de straat of in de buurt gevonden.
Niet iedereen had toen een fototoestel. Daarom zijn er niet overal foto’s van.
Niettemin is het gelukt om een schat aan fotomateriaal te verzamelen; het kan niet
allemaal in het boek. Foto’s zeggen vaak veel meer dan woorden en daarom is het
boek zo rijk geïllustreerd.
Het valt niet mee om waarheidsgetrouw in alle verhalen te zijn. Tenslotte moeten we
terug in gedachten hoe het was en ons geheugen is niet altijd feilloos. Zo trof ik
mensen die 100% zeker waren dat Sjean Roosen Cleopatra was, terwijl anderen
100% zeker wisten dat het meisje van van de Hurk was geweest.
Er zullen beslist nog onjuistheden voorkomen in het boek en het is voor mij 100%
zeker dat er iemand zal zeggen: “Er klopt niks van dat boek!”
Nou ja, dan hebben we altijd de foto’s nog.
Ik dank de jubilerende buurtvereniging dat we als oud-bewoners op de feestavond
mochten komen. Ik dank mijn vrouw Hanneke die tien keer of meer het boek heeft
nagelezen op taalfouten. En Thijs Siebers(Hz) die taalkundig enorm veel heeft
verbeterd en de foto’s heeft bewerkt. Met name dank aan allen, die de moeite hebben
genomen in de schoenendozen en albums te duiken voor de prachtige foto’s. En
natuurlijk voor de schitterende verhalen: De Hoogstraat heeft geschiedenis geschreven!
Henk van Lieshout
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Wie woonde waar?
Hoogstraat jeugd
50 en 60-er jaren
33 John Nabben
35 Ton Keeris
35 Rien Keeris
35 Ad Keeris
35 Wil Keeris
35 Lucy Keeris
35 Maria Keeris
35 Jan Keeris
35 Els Keeris
35 Jack Keeris
39a Mien van Boekel
39a Riny van Boekel
39a Marjan van Boekel
41 Cor Oerlemans
41 Jan Oerlemans
41 Tom Oerlemans
41 Henriette Oerlemans
43 Annemie vd Voort
43 Wouda vd Voort
43 Rieky vd Voort
43 Jan vd Voort
43 Zus van de Voort
43 Netty van de Voort
43 Wim vd Voort
45 Jan Habraken
45 Corrie Habraken
45 Hennie Habraken
45 Wil Habraken
45 Maria Habraken
45 Frans Kox
45 Jan Kox
45 Rikie Kox
45 Lia Kox
45 Rob Kox
45 Paul Kox
45 Thea Kox
45 Ria Kox
45 Nel Kox
45 Tiny Kox
47 Frits Koster
47 Riek Koster
47 Leida Koster
47 Jan Koster

47 Bernard Koster
47 Antoon Koster
47 Lies Koster
47 Dora Koster
49 Henk v Lieshout
49 Corry v Lieshout
49 Stien van Lieshout
49 Annie van Lieshout
49 Emmy van Lieshout
51 Mia Senders
51 Harrie Senders
51 Joke Senders
51 Nelly Senders
51 Tiny Senders
51 Pieta Senders
51 Mien Senders
53 Harrie van de Heuvel
53 Giel vd Heuvel
53 Ad vd Heuvel
53 Henk vd Heuvel
53 Marijke vd Heuvel
53 Joke van de Heuvel
55 Jacky Gepkens
55 Jan Gepkens
55 Noud Gepkens
55 Jos Gepkens
55 Rieky Gepkens
55 Familie Bierens
57 Tinie van Helmont
57 Wil van Helmont
57 Sjannie van Helmont
57 Toos van Helmont
57 Betsie van Helmont
57 Joop van Delft
57 Piet van Delft
57 Fransien van Delft
57 Cor van Delft
57 Jos van Delft
57 Jan van Delft
57 Mia van Delft
57 Truus van Delft
59 Leon Manders
59 Leny Manders
59 Harry Manders
61 Jan Cuppens
61 Lies Cuppens
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61 Ans Cuppens
65 Jan Schijven
65 Tonnie Schijven
65 Anja Schijven
65 Tiny Schijven
65 Mieke vd Meijden
71 Trudo Blankers
71 Harrie Blankers
71 Toon Blankers
81 Wim van Straten
81 Jan van Straten
81 Mien van Straten
81 Marij van Straten
83 Beppie Kuijpers
83 Frans Kuijpers (Pz)
83 Gerrie Kuijpers
83 Gerard Kuijpers
83 Peter Kuijpers
83 Marijke Kuijpers
83 Wilma Kuijpers
83 Arie Kuijpers
87 Jan van de Berk
91 Wil Louwers
91 Netty Louwers
2 Gerard Verwimp
2 Chris Verwimp
6 Carla Schoenmakers
6 Karel Schoenmakers
6 Annie Schoenmakers
42 Els Raaymakers
44 Harrie van Houtum
46 Hans Kremers
46 Tiny Kremers
46 Tonnie Kremers
46 Rudy Kremers
46 Frans Kremers
46A Jan Roosen
46A Marian Roosen
46A Wilma Roosen
46A Dinie Roosen
46A Sjean Roosen
46A Corrie Roosen
46A Annelies Roosen
46A Henk Roosen
46A Yvon Roosen
46A Willie Roosen
46A Ton Roosen
48 Frans Moonen

48 Pierre Moonen
48 Mia Moonen
48 Stien Moonen
48 Jan Moonen
48 Gerrit Moonen
48 Leo Moonen
48 Wil Moonen
48 Annie Moonen
48 Tonnie Moonen
48A Frans v Kemenade
48A Jos v Kemenade
48A Toos v Kemenade
48A Joke v Kemenade
48a Wilhemien v Kemenade
48a Mieke van Kemenade
50 Henk Oosterbosch
50 Mia Oosterbosch
50 Theo Oosterbosch
50 Frans Oosterbosch
50 Nel Oosterbosch
50 Jozef Oosterbosch
50 Jan Oosterbosch
50 Piet Oosterbosch
50 Wil Oosterbosch
50 Nico Oosterbosch
50 Cor Oosterbosch
50 Lucie Oosterbosch
52 Jopie van Baren
52 Frans van Baren
52 Ineke van Baren
54 Yvonne Burgers
54 Inge Burgers
54 Jan Burgers
54 Ingrid Burgers
54 Gerrie Kuijken
54 Leny Kuijken
54 Piet Kuijken
54 Marlies Kuijken
56 Mattie Lammers
56 Michel Lammers
66 Thijs Siebers (Jz)
66 Geert Siebers
66 Hans Siebers
66 Riny Siebers
66 Franca Siebers

66 Marleen Siebers
66 Ans Siebers
68 Henk Siebers
68 Thijs Siebers (Hz)
70 Jackeline Loyen
70 Margriet Loyen
70 Luus Loyen
70 Ria Loyen
70 Jan Loyen
70 Gerard Loyen
70 Piet Loyen
70A Henk vd Bosch
72 Jan Kuijpers
72 Harry Kuijpers
72 Toon Kuijpers
72 Wil Kuijpers
72 Frans Kuijpers
72 Ria Kuijpers
74 Wim Bazelmans
74 Gerard Bazelmans
74 Diel Bazelmans
76 Monique van Os
76 Renee van Os
76 Louise van Os
76 Gerard van Os
76 Fons van Os
76 Marcel van Os
76 Lucien van Os
78 Jan van Os
78 Marga van Os
78 Leny van Os
78 Ria van Os
80 Hans Oerlemans
80 Ria Oerlemans
80 Henny Oerlemans
80 Tiny Oerlemans
82 Tiny van Keulen
82 Maria van Keulen
82 Frank van Keulen
82 Leonie van Keulen
84 Jan van Keulen
84 Martie van Keulen
84 Marijke v Keulen
84 Riny van Keulen
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Enkele reacties:
Het lezen in het boek tovert telkens een glimlach op mijn gezicht.
Het is een heel mooi boek geworden!
Succes van het boek is niet meer te stoppen.
Een boek dat ik met trots in mijn boekenkast heb staan en nog vaak zal inzien!
Het is echt een superboek!!! We hebben er al volop van genoten.
Hardstikke mooi! Nostalgie in optima forma.
Schitterend, prachtig, het boek over onze straat !!!
Wat een verrassing, het prachtige boek van de Hoogstraat.
Mijn complimenten voor de prachtige uitgave van het boek.
Al lezende in het boek komen er toch weer veel herinneringen naar boven.
Nu zit ik in het boek te lezen en heb in mijn eentje al zitten schateren van het lachen.

Henk van Lieshout (geb. 1946)
groeide op in de Hoogstraat van het dorp Zeelst.
Hij heeft goede herinneringen aan zijn jeugd .
Het verzamelen van verhalen en foto’s
uit de jaren 50 en 60 is zijn hobby.
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Buurtvereniging,
zijn de anekdotes en foto’s verzameld en in boekvorm gestoken.
Het boek is een feest van herkenning.
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