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VOORWOORD 

 
 

 
 
 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
Deze maand april hebben wij weer de gebruikelijke Algemene 

Ledenvergadering op de agenda staan. Deze keer komen wij 

daarvoor op 4 april 2019 hiervoor bijeen in het Gemeenschapshuis 

van Zesgehuchten aan de Papenvoort. Deze Nieuwsbrief verschijnt 

toevallig exact in deze week, waardoor ik u hierover nog geen 

mededelingen kan doen. 

 

Echter ik kan u wel al vast melden dat er een voorstel op de 

agenda staat dat voorziet in een wijziging in de samenstelling van 

het algemeen bestuur. Mevrouw Hettie van der Heijden zal de 

bestuurlijke gelederen komen versterken ervan uitgaande dat op de 

voordracht tot benoeming positief is gereageerd door de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

De dagtochten voor dit jaar zijn reeds geselecteerd door de 

Activiteitencommissie. De bedevaart vindt plaats op 14 mei a.s. 

naar Kevelaer in Duitsland. Verder in dit blad leest u hierover de 

nodige informatie. 

 

Tot slot kan ik u meedelen dat wij binnen onze organisatie naarstig 
op zoek zijn naar personen die bereid zijn een steentje bij te dragen 
op een of ander gebied aan onze diversiteit aan activiteiten of 
bestuurlijke bezigheden. 
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In het jaar van de vrijwilliger moet u deze oproep vanzelfsprekend 
iets doen en is derhalve een overweging waardig! 
 
Indien u hiervoor enige interesse heeft als gedeeltelijke invulling 
van uw vrije tijd kunt u zich zonder enige verplichting in verbinding 
stellen met de voorzitter van KBO Geldrop om vrijblijvend een 
gesprekje te voeren over de in en outs van uw mogelijk aandeel 
binnen onze seniorenorganisatie. Informatie hierover verplicht u tot 
niets. Ik hoor het graag van U! 
 
 

 

 
 

NIEUWE LEDEN 

 

 
 

mevr. M. Broens-Reker 

dhr. M.M.J. Broens 

dhr. R.J.J. van de Kerkhof 

mevr. Y. van de Kerkhof 

mevr. H.H. van de Heijden 

mevr. G.C.J.W. Beks 

mevr. M.G.C. Beks 

dhr. R.J.M. Stinnissen 

dhr. J.A.M. van de Laar 

 
 

We hopen dat u zich snel thuis zult voelen en wensen u veel 
plezier en voldoening met de diverse activiteiten die de KBO 
Geldrop u biedt. 
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NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 
 

38e jaargang april 2019 nr. 4 
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1. Voorwoord van de voorzitter 

2. Nieuwe leden KBO Geldrop 

3. Inhoudsopgave en agenda april en mei 

4. Activiteiten 

5. Bedevaart naar Kevelaer 

6. Verslag bezoek 2e Kamer der Staten Generaal 

8. Beter uitkomen met een laag inkomen 

10. Mededeling ‘Rabo Clubkas Campagne’ 

11. Informatie over busreizen in 2019 
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14. Vrijwilligers KBO Geldrop, bestuur, commissies en groepen 

15. Informatie Laan 7 

18. Verdere informatie die wij ontvingen 
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AGENDA APRIL - MEI 

 

donderdag 4 april  algemene ledenvergadering 

dinsdag 9 april  leeskring 

maandag 15 april  samen uit eten 

maandag 6 mei  commissie educatie en ontmoeting 

maandag 6 mei  dagelijks bestuur 

maandag 13 mei  algemeen bestuur 

dinsdag 14 mei  bedevaart naar Kevelaer 

maandag 27 mei  samen uit eten 
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ACTIVITEITEN  

 
Inloopochtend 
Voor contact met het bestuur bent u welkom in het LEV-gebouw 
aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop. Het bestuur is daar elke 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aanwezig. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief.

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 15 april vindt het samen uit eten plaats in restaurant 
SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu bestaat uit: 
soep – vlees – dessert. De kosten zijn € 17,50 excl. drankjes. 
Aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 9 april bij Willy Copal, telefoonnr. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 9 april in zaal 2 van het LEV-gebouw, 
St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: ‘Hoogteverschillen’ van Julian Barnes. 

 
Mededeling van het bestuur 
Automobilisten die de leeftijd van 75 jaar zijn gepasseerd én hun 
rijbewijs moeten verlengen, zijn verplicht een medische keuring te 
ondergaan. 
 
De KBO Geldrop heeft voor u een lijst van keuringsartsen in de 
buurt van Geldrop. Deze lijst kunt u afhalen bij het bestuur op de op 
de inloopochtend op vrijdag (zie boven aan deze bladzijde). 
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BEDEVAART NAAR KEVELAER 

 
  Bedevaart naar Kevelaer 
  dinsdag 14 mei 2019 
 
Zoals gebruikelijk is de eerste reis elk jaar naar 
een bedevaartplaats. Dit keer gaan wij op 14 mei 
2019 naar het Maria-bedevaartsoord Kevelaer, net 
over de Duitse grens. 

In 1942 zou de marskramer Hendrick Busman van de Maagd Maria 
tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor 
haar te bouwen. Algauw kwamen er pelgrims en werden er 
genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze 
genezingen als wonderbaarlijk. 

Na het ophalen van de deelnemers via de diverse opstapplaatsen 
vertrekken wij naar Kevelaer. Onderweg wordt er gestopt voor 
koffie met vlaai.In Kevelaer is om 11.00 uur de eucharistieviering in 
de biechtkapel. Pastoor Sj. van der Maazen zal ons voorgaan. 
 
Tussen de middag is er een lunch. Daarna gaan wij met de bus 
verder naar het plaatsje Goch. Iedereen is vrij is om een tijdje in 
Goch rond te wandelen. 
 
Tenslotte gaan wij dineren bij partycentrum “ ’t Maxend” in 
Nistelrode. Bij leden bekend om het ‘beroemde draadjesvlees’. 
 
De kosten voor deze reis bedragen € 64,00. In de prijs is 
inbegrepen: 
- het vervoer per bus; 
- koffie met vlaai; 
- lunch; 
- diner. 
U kunt zich aanmelden voor deze reis bij Coby Hendrikx, 
tel. 06 – 48 47 92 80. 
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BEZOEK 2E KAMER DER STATEN GENERAAL 

 
Bezoek aan de 2e kamer in Den Haag 
 
In de Nieuwsbrief van december jl. stond een stukje over een door 
het CDA-Geldrop/Mierlo georganiseerde reis naar Den Haag. 33 
KBO leden hebben gereageerd om mee te gaan. 
 
Iedereen was op tijd aanwezig bij de bushalte en om 10.00 uur 
werd er vertrokken richting Den Haag. KNMI voorspelde code geel, 
maar daar hebben wij geen last van gehad. 
 
Na een scan van tassen, jassen en personen werden wij ontvangen 
door een assistent van het 2e kamerlid Agnes Mulder. Hij gaf een 
korte toelichting en wij vertrokken naar het restaurant in het CDA-
gedeelte van het gebouw. Er werd een verzorgde lunch 
geserveerd, die iedereen zich goed liet smaken.  

 
Hierna gingen wij naar de fractiekamer van 
het CDA, waar Erik Ronnes, Brabander in 
hart en nieren, ons met een bezoek 
vereerde en een korte toelichting gaf op zijn 
werk als fractielid in de 2e kamer. Na zijn 
uitleg was er gelegenheid tot het stellen van 
vragen.  
 
Voor een rondleiding door het gebouw 
werden wij in 2 groepen verdeeld. Onder de 
leiding van 2 bekwame gidsen volgde in 
verschillende volgorde uitleg over de 
fractiekamer, gevolgd door een wandeling 
door de gangen waar steeds bij zaken, die 

onze aandacht nodig hadden stil werd gestaan. In de z.g. 
handelingenkamer, een soort bibliotheek werd ook van alles 
verteld. 
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Ook over het gietwerk van de hekken 
en trappen en het glas-in-lood dak. 
Het gietwerk was in Chinese stijl met 
diverse koppen van de draak, waarbij 
de draaitrap zijn staart vormde. Het 
glas-in-lood dag vormde de rug van 
de draak. Een lege plank vormde de 
herinnering aan de 2e wereldoorlog. 
 
En verder ging het weer door de 
gangen op naar de overgang van het 
oude gedeelte naar het nieuwe 
gedeelte. De architect heeft ervoor 
gekozen om een verbinding te maken 
tussen het oude en nieuwe deel en er 
op deze manier voor gezorgd dat de 
senaat en de kamers in de 
regeringsstad Den Haag bleven en 
niet ergens in een groot vierkant 
gebouw in de polder terecht kwamen. 
 

Na weer door een beveiliging gegaan te zijn kwamen wij dan op de 
publieke tribune van de 2e kamer terecht, waar het debat aan de 
gang was over het ‘kinderpardon’. Er werden veel voorstellen 
ingediend, die later die middag of op de volgende dagen behandeld 
zouden worden. 
 
Om 4 uur werden wij teruggebracht naar de kluisjes waar wij onze 
jassen en tassen weer konden pakken en konden wij nog even een 
frisse neus halen (in de motregen). Om 5 uur kwam de bus weer 
aangereden en gingen wij op weg naar huis. 
 
Het was een fijne, goed georganiseerde en interessante dag 
geweest met dank aan CDA-Geldrop/Mierlo. 
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BETER UITKOMEN MET EEN LAAG INKOMEN 

 
Inleiding 
Heeft u een laag inkomen? 
 
Dan wil de gemeente Geldrop-Mierlo u misschien helpen. De 
gemeente heeft een aantal regelingen om mensen met een laag 
inkomen te ondersteunen.  
Twee daarvan zijn de ‘Financiële tegemoetkoming eigen risico’ en 
de ‘Financiële tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten’. Deze regelingen zijn bedoeld voor inwoners met 
een laag inkomen en hoge zorgkosten. 
 
Wanneer komt u in aanmerking voor de regeling? 
Voor de ‘Financiële tegemoetkoming eigen risico’ gelden de 
volgende voorwaarden: 

 

- U moet is 2017 en 2018 uw volledig eigen risico van de 
zorgverzekering hebben betaald. 
 

- Uw (gezamenlijk) totale bruto-inkomen in 2018 moet lager zijn 
dan een bepaalde norm. Zie hiervoor de tabel op de volgende 
bladzijde. 

 
Voor de ‘Financiële tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten’ gelden de volgende voorwaarden: 

- U had in 2018 een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor 
verblijf voor minimaal 26 weken, 

of 

U had in 2018 een Wmo-indicatie dagbesteding hadden voor 26 
weken. 

- Uw (gezamenlijk) totale bruto-inkomen in 2018 moet lager zijn 
dan een bepaalde norm. Zie hiervoor de tabel. 
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tabel norm bruto-inkomen 

Alleenstaande van 65 jaar of ouder €   17.714, -- 

Alleenstaande ouder €   21.672, -- 

Gehuwd of samenwonend jonger dan 65 jaar €   24.075, -- 

Gehuwd of samenwonend en één of beide 
partners 65 jaar of ouder 

€   24,477, -- 

 
Hoogte van de vergoeding 
De hoogte van de vergoeding voor beide regelingen is € 99,-- per 
persoon. 
 
Hoe kun u de vergoeding aanvragen? 
- U kunt de regelingen online aanvragen door in te loggen met 

uw DigiD-gegevens. 
 

- U kunt ook het formulier voor de regeling downloaden op: 
https://www.geldrop-mierlo.nl/ 

 
- Indien u geen gebruik van internet wilt of kunt maken dan kunt u 

een geprinte versie van het formulier afhalen bij het bestuur op 

het wekelijks spreekuur. 

 
Meer informatie en uitleg 
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een van deze 
vergoedingen, maar u wilt hier meer informatie of uitleg over, dan 
kunt u de hulp inroepen van een cliëntondersteuner of een 
ouderenadviseur. 
 
U kunt hen bereiken door via het centraal telefoonnummer een 
afspraak te maken. 
Het telefoonnummer is 06 13 94 63 83.

https://www.geldrop-mierlo.nl/
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BETER UITKOMEN MET EEN LAAG INKOMEN 

 
Regeling uitgevoerd door de belastingdienst bij een laag 
inkomen 
De belastingdienst kent een regeling Tegemoetkoming Specifieke 
Zorgkosten (TSZ). Hebt u hoge uitgaven voor specifieke zorgkosten 
en hierdoor weinig of geen belasting betaald, dan hebt u misschien 
recht op deze tegemoetkoming. Dit is een extra belastingteruggave 
die wordt gegeven als u ziektekosten aftrekt in uw aangifte en een 
erg laag inkomen heeft. 
 
Voorwaarde is echter wel dat u een aangifte Inkomstenbelasting 
voor 2018 moet indienen. Tot 1 mei 2019 heeft u hiervoor de 
gelegenheid. Onze belasting invulhulpen kunnen u hierover 
adviseren. 
 
belasting invulhulpen KBO Geldrop 

 
 
 
 
 

 
 

Rabo Clubkas Campagne 

 
Het bestuur heeft bericht ontvangen van de ‘Rabo 
Clubkas Campagne’. Deze campagne verschuift dit 
jaar van april 2019 naar het najaar. De stemming 

gaat nu plaats vinden in september 2019. 
 
De ‘Rabo Clubkas Campagne’ is nuttig voor de KBO Geldrop. De 
vereniging kan hierdoor haar inkomsten vergroten en zo de kas van 
de vereniging versterken. In de Nieuwsbrief van augustus 2019 
komt informatie over hoe u kunt deelnemen aan deze campagne. 
 
U kunt daarmee KBO Geldrop een steuntje in de rug kunt geven ! 

Hans Gruintjes 285 03 79 

Ad van Haandel 285 98 06 

Ton van der Heijden 06 383 022 64 

Jan Joosten 285 09 38 

Wil Koteris 285 52 00 
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INFORMATIE OVER BUSREIZEN  in 2019 

 
De informatie over de bus/bedevaartreis naar Kevelaer vindt u al in 
deze Nieuwsbrief, maar toch wil de activiteitencommissie even uw 
aandacht voor het volgende. 
 
De activiteitencommissie is druk in de weer geweest met het 
uitzoeken van de reizen. Hierbij houden wij altijd rekening met de 
portemonnee van onze leden. Dit jaar kregen wij te horen dat de 
prijzen van de reizen gestegen zijn. De verhoging van de B.T.W. in 
januari j.l. heeft hiervoor gezorgd. Deze verhoging komt in tal van 
zaken rond de busreis aan de orde, zoals: 
 
- de benzineprijzen; 
- de loonkosten voor de chauffeurs; 
- de doorberekening van de gestegen kosten in de prijs van de 

koffie met vlaai, de lunch en het diner. 
 
De commissie heeft haar best gedaan en geprobeerd voor zo laag 
mogelijke prijzen leuke reizen te regelen. 
 
Op 14 mei 2019 staat de bedevaartreis op het programma. 
Op 2 juli en 19 september 2019 zijn de overige dagtochten gepland. 
Informatie hierover volgt in de volgende Nieuwsbrieven. 
 

VOORAANKONDIGING  REIS EUROPESE UNIE, BRUSSEL 

 
Eind januari hebben leden van onze vereniging, op uitnodiging van 
het CDA, een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer der Staten 
generaal. Een positieve ervaring! 
 
Deze ervaring gaat uitgebreid worden met een bezoek aan de 
Europese Unie in Brussel. Voorlopig is dit bezoek, per bus, gepland 
op eind september 2019. De kosten zullen ongeveer 
€35,-- bedragen. Begin augustus ontvangt u hierover meer 
informatie. 
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HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER 

 
De vrijwilligers bij KBO Geldrop 
2019 is het jaar van de vrijwilligers! Vrijwilligers zorgen ervoor dat 
de maatschappij blijft draaien en dat er diensten geleverd worden 
die anders niet gebeuren. Ook bij de KBO Geldrop! 
 
Daarom treft u in deze Nieuwsbrief een overzicht aan van de 
vrijwilligers binnen KBO Geldrop en wil het bestuur in dit jaar 2019 
enkele vrijwilligers speciaal aan u voorstellen. In deze Nieuwsbrief 
is dat Frans Bakermans. 
 

 
 
Frans Bakermans 
Wijkcontactpersoon 
KBO Geldrop 
 
 
 
Interview  
Hartelijke ontvangst in een prachtige keuken 
met uitzicht op de tuin (park). 
Koffie?  

 
Wat is je arbeidsverleden 
Frans heeft 33 jaar gewerkt bij de NRE in Eindhoven. 
Op zijn 55ste werd het bedrijf verkocht en kreeg Frans een aanbod 
voor een nul uren contract (geen sollicitatieplicht) waar hij gebruikt 
heeft gemaakt. Veel vrijheid, tijd voor een ander leven. 
 
Waarom ben je vrijwilliger geworden 
Frans is een mensenmens, altijd bezig geweest in het 
verenigingsleven. Fanfare, kappelen (muziek maken), kerk 
(onderhoud, schoonmaken). 
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De voorzitter van de fanfare was ook voorzitter van de KBO en toen 
Frans meer tijd kreeg vroeg hij Frans om mee te helpen als 
vrijwilliger van de KBO. 
“Zo lang ik het kan wil ik graag medemensen helpen” 
 
Wat moest je doen 
In eerste instantie waren we ook contactpunt voor de kaarten voor 
de kerstviering/sinterklaasviering (kaarten uitdelen, geld innen, 
afrekenen met de penningmeester). Maar sinds 3 jaar zijn deze 
taken gecentraliseerd. 
 
En wat zijn nu je taken  
Wijkcontactpersoon Zesgehuchten, 80 personen. 
1 x per maand het magazine ONS met de Nieuwsbrief 
rondbrengen, jubilarissen bezoeken met een attentie, condoleance 
kaarten versturen voor de overleden leden en de kerststol 
rondbrengen (± 30) voor de leden die ouder zijn dan 85 jaar. 
 
Aanspreekpunt: de leden kunnen de wijkcontactpersoon altijd 
benaderen voor hulp en die kunnen eventueel ook doorverwijzen. 
 
Wat betekent de KBO voor jou 
Ik ben eerst slapend lid geworden maar toen ik vrijwilliger werd, ben 
ik meer geïnteresseerd geworden voor de KBO. 
 
Ouderen komen op voor zichzelf en daar hebben we allemaal baat 
bij: belasting invulhulp, mooi maandelijkse magazine, nieuwtjes en 
activiteiten in de Nieuwsbrief, vervoerhulp en leuke uitstapjes. 
 
 
 
Privé: 
2 Passies: fietsen en vakanties, 
Gehuwd, 1 zoon, 3 kleinkinderen! 
Frans is al 22 jaar 50 jaar. 
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BESTUUR, COMMISSIES EN GROEPEN 

 
Bestuur start 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes voorzitter april ’09 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk secretaris april ‘15 

Dhr. L.H.A. (Leo) Martens penningmeester april ‘13 

Dhr. G.J. (Frits) van Duijnhoven lid april ‘06 

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat lid april ‘16 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten lid april ‘18 

Mevr. H.M.C. (Hettie) van der Heijden lid april ’19 

 

Activiteitencommissie 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes voorzitter april ‘13 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk coördinator juli ‘15 

Mevr. J.M. (An) Verkennis - Bouten lid juni ‘91 

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat lid juli ‘15 

 

Commissie Educatie en Ontmoeting 

Mevr. M. (Ria) de Vries  voorzitter sep. ‘02 

Mevr. W. (Willy) Copal lid mrt. ‘08 

Mevr. A. (Marijke) Govers lid mrt. ‘12 

 

Individuele Belangenbehartiging 

Dhr. W. (Wil) Koteris belasting invulhulp jan. ‘09 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes belasting invulhulp jan. ‘09 

Dhr. A. (Ad) van Haandel belasting invulhulp jan ‘14 

Dhr. A.J. (Ton) van der Heijden belasting invulhulp jan. ‘15 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten belasting invulhulp april ‘18 

Pastoor J. van de Maazen geestelijk adviseur aug. ‘11 

Dhr. A. (Willy) van Bussel vervoer  sept. ‘11 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes thuisadministrateur jan. ‘16 

Dhr. A.J. (Ton) van der Heijden thuisadministrateur jan. ‘16 
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Werkgroep Organisatie 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten  april ‘04 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes  okt. ‘10 

 

Redactie Nieuwsbrief 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes hoofd redactie april ‘13 

Mevr. H.M.C. (Hettie) van der Heijden lid juli ‘18 

Mevr. M. (Mieke) van Meijl lid juli ‘18 

 

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk  okt. ‘18 

 

Wijkcontactpersonen 

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat voorzitter aug. ‘18 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk notulist jan. ‘16 

Dhr. F. (Frits) van Duijnhoven  nov. ‘02 

Mevr. J. (Jo) Bartels  okt. ‘05 

Dhr. J. (Jan) den Boer  jan. ‘06 

Dhr. F. (Frans) Bakermans  jan. ‘07 

Dhr. G. (Gordon) Heijzer  jan. ‘09 

Dhr. Th. (Theo) van den Boom  juni ‘14 

Dhr. Th. (Theo) van Eerden  juni ‘15 

Dhr. N. (Nico) de Greef  jan. ‘16 

Dhr. P. (Piet) van Duijnhoven  juni ‘16 

Mevr. G. (Trudy) de Laat  juni ‘16 

Dhr. B. (Ben) de Ruyter  okt. ‘16 

Mevr. J. (Hanneke) Gabriëls  okt. ‘16 

Mevr. D. (Dora) van Hoof  juni’17 

Dhr. P. (Paul) van Kraaij  juni ‘17 

Mevr. M. (Maria) Kwee  dec. ‘17 

Mevr. M. (Mieke) Gruintjes  dec. ‘18 

Mevr. M. (Mieke) Mennen  dec. ‘18 
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INFORMATIE LAAN 7 

 

 
 
Een gratis kennismaking met Laan 7      
Hét centrum in Geldrop en omgeving voor het bevorderen van uw 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
 
Het blijkt dat mensen zich beter voelen als ze meer bewegen en als 
zij met plezier kunnen bewegen. ‘Laan 7’ heeft een team dat, 
samen met u, een weg vindt naar een leven waarin u zolang 
mogelijk lichamelijk en geestelijk in beweging kunt blijven. Het team 
van ‘Laan 7’ bestaat uit specialisten met ieder een eigen expertise 
op het hoogste niveau.  
 
Specifiek voor mensen op leeftijd biedt ‘Laan 7’ vier programma’s 
en activiteiten aan. Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak 
maken voor een gratis kennismakingsgesprek.  
 
Fysiotherapie bij lichamelijke klachten 
‘Laan 7’ biedt fysiotherapie programma’s aan die specifiek gericht 
zijn op ouderen. Naast deze fysiotherapie gericht op bewegen, 
heeft ‘Laan 7’ ook programma’s waarbij door hapto-therapie en 
psycholoog de balans, (het evenwicht) tussen gevoel en verstand 
hersteld wordt. Deze programma’s worden vergoed vanuit de 
aanvullende ziektekostenverzekering fysiotherapie of de 
verzekering voor alternatieve geneeswijze hapto-therapie. 
 
Valpreventie cursus 

Ervaart u een wiebelig gevoel op de benen, bent u angstig om te 

vallen of bent u misschien zelfs een keer gevallen? Wilt u hieraan 

werken op een actieve en veilige manier? Dan is de cursus 

Valpreventie zeker iets voor u.  
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Leefstijlabonnement: Senior & Fit Fun 

Het leefstijlabonnement is een training met als belangrijkste 

uitgangspunt het samen en met plezier bewegen. 

 

Tijdens het kennismakingsgesprek onderzoekt u samen met een 
coach waar uw specifieke ‘knelpunten’ zitten. Waar u, door het 
ouder worden, in het dagelijkse leven tegen aan loopt. De coach 
stelt, samen met u, een op maat afgestemd programma op. Met 
vaste regelmaat bespreekt de coach dit programma met u. De 
kwaliteit van uw leven staat hierbij centraal. 
 
U gaat sporten op een vaste dag en tijd. Tijdens dit uur sport u 
zowel individueel als in groepsverband. De leeftijden in deze 
groepen variëren tussen de 65 en 90 jaar! U ziet vaak dezelfde 
mensen in uw groep. Dit geeft een veilig en geborgen gevoel.  
 
Momenteel vinden deze lessen plaats op dinsdag van 10.30-11.30 
uur en/of op vrijdag van 10.15-11.15 uur. De prijzen zijn vanaf  
€ 37,50 per maand.  
 
Yin-yoga- Hatha yoga & Stoelyoga 
In een lichte en sfeervolle zaal wordt yoga en stoel-yoga gegeven. 
Yoga combineert lichamelijke oefeningen met meditatie en 
ademhalingsoefeningen. De stoel-yoga wordt gegeven op 
woensdag van 13.30-14.30 uur (vanaf € 38,50 per maand) door 
een ervaren yogalerares.  
 
KBO leden krijgen 10% korting op een Leefstijl- en Yoga-
abonnement op vertoon van de KBO ledenpas. 
 
‘Laan 7’ is gevestigd in een ruime en lichte omgeving: 
Laan der vier Heemskinderen 7 
5664 TH Geldrop 
040 – 76 76 575. 
www.laan7.nl 
(lift aanwezig!) 

VERDERE INFORMATIE DIE WIJ ONTVINGEN 

http://www.laan7.nl/
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Raad van Ouderen geeft eerste advies 
De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere 
partijen die actief zijn in de ouderenzorg. De raad bestaat uit 
ouderen die actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken, 
zoals ‘BeterOud’. 
 
Onlangs heeft de raad zijn eerste advies gestuurd naar de minister 
en Tweede Kamer. Dit ging over de publiekscampagne over de 
waarde van ouder worden die de overheid wil gaan houden. 
 
Adviesvraag campagne herwaardering ouderen 
Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk 
uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling 
aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De vraag van de 
minister aan de Raad van Ouderen was als volgt: “Hoe geven we 
zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van 
ouderen”? 
 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne 
herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen 
de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op 
hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de 
samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? 
En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich 
voorbereiden op het ouder worden?’ 
 
De Raad van Ouderen geeft in het advies een aantal adviespunten 
en overwegingen. In het advies zijn ook de 10 belangrijke 
aandachtspunten, waaraan de Raad van Ouderen werkt. Deze 
aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesvraag van 
de campagne Herwaardering van ouderen. 
 
(Bron: Beter Oud 22 februari 2019) 
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 Bibliotheek Dommeldal  
 zoekt Spraakmakers 

 
Kennis delen in de Bieb 
Heb je een jarenlange passie die je graag wilt delen met anderen? 
Of specifieke kennis over een bepaald onderwerp die ook voor 
anderen boeiend kan zijn? Ga dan de uitdaging aan en deel jouw 
kennis met anderen. Kom als Spraakmaker naar de bibliotheek om 
een afspraak te maken.  
 
Deel je passie, deskundigheid of jouw verhaal 
De bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis te delen. Niet 
alleen kennis over boeken of literatuur, maar ook hele praktische of 
technische kennis. Tegelijk biedt de bibliotheek een plaats voor 
verdieping van die kennis, met een grote collectie en met de kennis 
van de medewerkers. 
  
De bibliotheek heeft echter niet álle kennis zelf in huis.  
Daarom roept de bibliotheek Spraakmakers op. Een ‘Spraakmaker’ 
weet veel over een bepaald onderwerp en wil dit graag delen met 
anderen. Dit kan van alles zijn: van breien tot barokmuziek, van 
filosofie tot filmpjes maken. De vorm is vrij, want een Spraakmaker 
bepaalt zelf hoe hij of zij de kennis gaat delen. Samen met een 
medewerker van de bibliotheek kijkt hij/zij welke vorm de beste is. 
Misschien een workshop, of een reeks lezingen of wellicht een 
excursie. Van kleinschalige bijeenkomst tot avondvullende activiteit. 
De bibliotheek zorgt voor de promotie via de website, nieuwsbrief 
en sociale media, waarmee belangstellenden worden uitgenodigd 
om te komen kennismaken met het verhaal van de Spraakmaker. 
 
Kom vertellen over je passie, deskundigheid of bijzondere 
ervaring 
De komende maanden gaat Bibliotheek Dommeldal op zoek naar 
Spraakmakers. Zij kunnen zich melden bij de contactpersonen in de 
bibliotheek.
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Meer informatie is te vinden op de website van 
Bibliotheekdommeldal.nl. Daar kunnen Spraakmakers zich ook 
aanmelden. 
 
Meer informatie: J. Sluis, Bibliotheek Dommeldal 
Tel. 040 2854224 
Email: j.sluis@bibliotheekdommeldal.nl 
 
Kaartjes en nog meer nieuws 
Zondag 5 mei is de laatste gast van dit seizoen, schrijver en Libris 
Literatuurprijswinnaar van 2018: Murat Isik.  
Van juni tot en met september, in de Zomeracademie, komt het 
Literair Café Dommeldal met een speciaal programma. De namen 
van twee gasten kunnen we nu al onthullen: Bart van Loo (19 juni) 
en Toon Gerbrands (9 augustus). 
Toegangskaartjes voor een literaire middag zijn te koop bij 
boekhandel van Grinsven in Geldrop, of online via 
bibliotheekdommeldal.nl 
 

COLOFON 

 
 telefoon e-mail 

Hans Gruintjes, voorzitter 285 03 79 J.Gruintjes@upcmail.nl 

aandachtsgebieden: algemene zaken, individuele belangenbehartiging, activiteiten-commissie, 
redactie nieuwsbrief, werkgroep organisatie, vertegenwoordiging KBO Geldrop in externe 
bestuurlijke overleggen 

 

Coby Hendrikx-van Eijk, secretaris 
Eeuwselstraat 33, 
5662 EA Geldrop 

280 24 86 secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

aandachtsgebieden: algemene zaken, activiteitencommissie, redactie website, seniorenbelangen 
Geldrop-Mierlo 

 

Leo Martens, penningmeester 285 44 32 kbo.geldrop.penn@gmail.com 

aandachtsgebieden: algemene zaken, financiën, ledenadministratie 

 

Ria de Vries 285 51 91 educatie & ontmoeting 

Maria Vorstenbosch-de Laat 06 415 738 89 wijkcontactgroep 

Henriëtte Meeuwis 06 139 463 83 clientondersteuner 

 

mailto:secr.kbo.geldrop@onsmail.nl

