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Stichting Ouderen Achter de Computer in Rucphen      (16 maart 2017) 

 
De start 
Eind 2001 kwamen er vragen bij de steunpunten voor ouderen om een cybercafe’s te ontwikkelen 
waar ouderen onder leiding van een paar kenners kennis konden maken met de pc en alles wat daar 
bij hoort. Met name Annet van der Veeken die toen de leiding had in de steunpunten wilde daar mee 
aan de slag. In eerste instantie was de kruisvereniging bereid om een 2-tal computers beschikbaar te 
stellen. Al snel bleek dat er meer structuur moest komen en dat pools moesten worden gevormd 
waarbij senioren op dezelfde dagdelen dezelfde begeleiders kregen. Dat was beter voor het 
vertrouwen. Er moesten ook mensen zijn die de pc bij de mensen thuis zouden gaan installeren. 
Peter Torenbos en Johan van Overveld meldden zich hiervoor aan. Toch moesten zaken zoals 
laagdrempelige tarieven en continuïteit voor de computerlessen beter geregeld worden.  
1e bijeenkomst 
Onder leiding van Theo Voeten werd al snel een bijeenkomst voor alle betrokkenen georganiseerd in 
het steunpunt voor ouderen te Sprundel. Op die 1e bijeenkomst op 18 maart 2002 waren een 19 tal 
mensen aanwezig. Het zou toch wenselijk zijn om een stichting in het leven te roepen en er werd 
gesproken over de bekostiging van de computers. Een afvaardiging in de personen Cees van Trijp en 
Janus de Regt van de kruisvereniging Sprundel die ook op deze bijeenkomst waren gaven daar hun 
goedkeuring aan omdat het beschikbaar stellen van de pc’s eenmalig was.  
 
Werkgroep 
Er werd een kleine werkgroep gevormd die de stichting voor te bereiden. De werkgroep  bestond uit; 
Theo Voeten, Denie de Jong, Corry Luijkx en René de Bruijn. Als vrijwilligers meldden zich; Jos 
Matthijssen, Harry Plomp, Ellen du Burck, Corry Luijkx, Richard van Merriënboer, Peter Torenbos, 
Tom van de Lindeloof, Dimphy Buijk, Cor van der Aa, Johan van Overveld, Adrie Konings en Ab Toet. 
Ook de namen van Jan Timmermans en mevr. van de Broek werden genoemd als mogelijke 
vrijwilligers. Er werd een lijst van vrijwilligers rondgestuurd waarop iedereen kon aangeven wanneer 
men beschikbaar was. Annette van Veeken was de coördinator van dit alles. Zo kon er in het 2e 
kwartaal van 2002 een soort cursus worden opgezet met een aantal vrijwilligers. Er moest echter 
toch wat veranderen om tot een goede opzet van de cursussen te komen. 
De eerste cursus maakte zoveel los dat er naast het steunpunt voor ouderen in Sprundel ook in het 
steunpunt voor ouderen in Rucphen een cursuslokaal moest worden ingericht. 
De echte cursusstart 
In het najaar van 2002 kregen de 
cursussen meer structuur en er waren 
voor de 2 cursussen 98 personen 
opgegeven waarvan 56 in Rucphen en 44 
in Sprundel. Er waren inmiddels 
formulieren ontwikkeld waarmee de 
cursisten zich konden opgeven. De 
docenten in Sprundel waren; Harry Plomp, 
Jan Timmermans, Berdine Mooij, Rien 
Wolfers en Tom van de Lindeloof. De 
docenten in Rucphen waren; Rob 
Dongelmans, Corry Luijkx, Cor van der Aa, 
Jos Matthijssen, Willy Mabesoone, Adrie 
Konings en Luce Boschker.     
             Jan Timmermans en Jos Matthijssen beiden van het eerste uur. 
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Willy Mabesoone was verantwoordelijk voor de indeling van de cursisten en het aanschrijven van de 
cursisten. Alle cursisten werden later van 2003 in een database ingevoerd door Adrie Konings. In 
2002 zijn er in een gezellige bijeenkomst 95 certificaten uitgereikt. Het drukken van de certificaten is 
steeds in handen gebleven van Adrie Konings. 
 
De echte toeloop van cursisten 
De echte toeloop van cursisten begon in 2003 met 184 opgaven. Het werd een grote toer om 
iedereen op het goede dagdeel ingedeeld te krijgen. Adrie Konings nam de indeling en de coördinatie 
over van Willy Mabesoone. Jos Matthijssen was degene die voor het cursusmateriaal zorgde. De 
cursuslessen werden in eerste instantie Rob Dongelmans ontwikkeld en later door Adrie Konings. Dit 
waren lessen naast de bijbehorende boeken. Cor van der Aa en Jos Matthijssen maakte steeds voor 
elke cursus de computers in orde en deze werden voorzien van de nodige actuele software zodat de 
cursisten steeds met de nieuwste programma konden werken. Dit was een grote opdracht die voor 
beiden veel tijd in beslag hebben genomen. In deze periode zijn ook op de cursuslocaties de 
internetverbindingen tot stand gekomen. De kosten hiervan kwamen ook voor het grootste deel voor 
onze rekening. Toezicht op het betalen van de cursusgelden werd steeds verzorgd door Janny van 
den Broek. Ook moesten er  door de grote toeloop meer cursuslocaties mogelijk gemaakt worden te 
weten eerst het gemeenschapshuis De Nieuwenbergh in Zegge en later ook het steunpunt voor 
ouderen in Schijf. 
 
Aansluiting bij SOAC Roosendaal 
Op aandringen van Theo Voeten die voorzitter was van SOAC Roosendaal zijn we per 1 januari 2004 
gestart als afdeling Rucphen van SOAC Roosendaal zoals ook Nispen een afdeling van Roosendaal 
was. Hierdoor behoefde we geen statuten en inschrijving in de Kamer van Koophandel te hebben, 

hetgeen vanwege de BTW plicht 
en bij de bank nodig was. We 
hebben steeds wel de financiën 
van Rucphen gescheiden 
gehouden van Roosendaal en we 
hebben altijd de eigen 
computers aangeschaft en 
betaald. Tevens hebben we ook 
steeds de kosten voor onze 
deelnemers aan de bindingsdag 
betaald. 
 

Demonstratie door de valkenier P.v. Overveld. 
              Bezoek aan de commando’s te Roosendaal. 

De Bindingsdagen worden georganiseerd als blijk 
van waardering voor de vele vrijwillige 
bestuursleden en docenten die bij SOAC actief zijn. 
 
De verwachte terugloop van het aantal cursisten 
Later is er weer een terugloop van het aantal 
cursisten geweest hetgeen ook bij de oprichting de 
doelstelling was, namelijk ouderen spoorwijs 
maken met de computer. We wisten dat er een 
moment zou komen dat ouderen die niet met de 
pc overweg kan steeds kleiner zou worden. 
Uiteindelijk hadden we alleen nog het steunpunt 
voor ouderen in Rucphen als enige leslocatie. 
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Hieronder het verloop van het aantal cursisten in de loop van de jaren; 
                oplopende totalen 
jaar:              cursisten   certificaten    totaal      cert. 
2002: 98 95 98 95 t/m 2002  
2003: 184 179 282 274 t/m 2003 
2004: 158 153 440 427 t/m 2004 
2005: 195 190 635 617 t/m 2005 
2006: 175 169 810 786 t/m 2006 
2007: 175 165 985 951 t/m 2007 
2008: 183 167 1168 1118 t/m 2008 
2009: 135 117 1303 1235 t/m 2009 
2010: 165 148 1468 1383 t/m 2010 
2011: 148 133 1616 1516 t/m 2011 
2012: 92 80 1708 1596 t/m 2012 
2013: 89 79 1797 1675 t/m 2013 
2014: 65 58 1862 1733 t/m 2014 
2015: 56 48 1918 1781 t/m 2015 
2016: 44 36 1962 1817 t/m 2016 
2017: 4 4 1966 1821 t/m 2017 
 
U ziet hierboven een gestage terugloop, zodanig dat we voor de geringe cursusgelden de cursussen 
niet langer kunnen doorzetten omdat de kosten die we moeten maken per cursist te hoog worden. 
Daarnaast hebben we ieder jaar een bindingsdag voor de vrijwillige docenten en die kosten zijn ook 
steeds door de SOAC afdeling Rucphen opgebracht.  
De 26 certificaatuitreikingen waren steeds plezierige avonden in de steunpunten voor ouderen in 
Rucphen en in Sprundel. 
Zoals ook bij de uitreiking van het 1000ste certificaat aan mevr. Konings-Koevoets uit Rucphen zoals 
uit onderstaande foto blijkt: 
 
v.l.n.r.  Ad Theunis secr. Soac Roosendaal (overleden), Adrie Konings en mevr. Konings-Koevoets 

 
 
Verloop docenten 
Wij hebben in de loop van 
de jaren veel wisselingen 
gehad van docenten. 
Sommige gaven het al 
snel op maar een groot 
aantal zijn vele jaren 
doorgegaan. Jos 
Matthijssen is helaas op 
12 augustus 2014 
overleden. Hij had graag 
ook het einde 
meegemaakt. Alleen de 
laatste jaren waren er 
weinig wisselingen meer, 
hetgeen voor de 
organisatie van de 
cursussen goed was 

omdat iedereen veel ervaring had opgedaan. De financiën van SOAC Rucphen zijn per 1 jan 2017 
samengevoegd met SOAC Roosendaal. We eindigen na het afscheid met een kapitaal van ± € 0,00. 
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Docenten die in de loop van de 15 jaren van SOAC Rucphen als docent actief zijn geweest; 
Docenten:        jaar start:      jaar stoppen:    aantal jaren: 

1. Johan van Overveld 2001 2002 1 
2. Ab Toet 2001 2002 1 
3. Peter Torenbos 2001 2002 1 
4. Dimphy Buijk 2001 2002 1 
5. Ellen du Burck 2001 2002 1 
6. Richard van Merriënboer 2001 2002 1 
7. Luce Boschker 2001 2002 1 
8. Cor van der Aa 2001 2017 16 
9. Jan Deckers 2001 2016 15 
10. Jan Timmermans 2001 2016 15 
11. Adrie Konings 2001 2017 16 
12. Rien Wolfers 2001 2003 2 
13. Tom vd Lindeloof 2001 2003 2 
14. Corrie Luijkx 2001 2005 4 
15. Toos van Tiggelen 2001 2003 2 
16. Willy Mabesoone 2001 2005 4 
17. Jos Matthijssen 2001 2014 13 
18. Harry Plomp 2001 2003 2 
19. Elvira Kloek 2002 2004 2 
20. Harry Koopman 2002 2003 1 
21. Rob Dongelmans 2002 2004 2 
22. Ilja Vermeulen 2002 2003 1 
23. Berdine Mooij 2002 2010 8 
24. Wijnand Bles 2002 2016 14 
25. Janny van den Broek (p.) 2003 2016 13 
26. Peter Dekkers 2004 2017 13 
27. Jan Martens 2004 2016 12 
28. Dieneke Verpaalen 2004 2005 1 
29. Honk van Muiswinkel 2005 2008 3 
30. Cees van Ginneken 2005 2007 2 
31. Carin van der Aa 2005 2006 1 
32. Ad Martens 2006 2016 10 
33. Jan Dekker 2008 2014 6 
34. Han Perry 2008 2010 2    

 
Al bij al een respectabel aantal vrijwilligers dat meer of minder actief is geweest voor SOAC. 
Een groep van 8 docenten zijn de laatste die SOAC Rucphen afsluiten. Cor van der Aa wil eventueel 
voor nog enkele cursisten in het steunpunt Rucphen actief blijven en Adrie Konings gaat door in het 
bestuur van SOAC Roosendaal en houdt het Rucphense in het oog. 
Wij danken allen die als vrijwilliger voor SOAC Rucphen actief zijn geweest van harte voor hun inzet. 
Ook dank aan de steunpunten voor ouderen waar we steeds gastvrij zijn ontvangen.  
De samenwerking binnen SOAC Rucphen is altijd goed geweest. Van de huidige vrijwilligers wordt 
officieel afscheid genomen op de bindingsdag op 21 oktober 2017. 
Nogmaals hartelijk dank. Allen veel geluk en gezondheid toegewenst. 
 
Namens Afdeling SOAC Rucphen. 
 
 
 
Adrie Konings, coördinator/bestuurslid. 


