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VOORWOORD 

 
 

 
 
 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
 
Beste KBO leden, 
 
De afgelopen maand hebben wij op 4 april onze gebruikelijke 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Wij hebben een 
vruchtbare vergadering gehad en hebben daarna genoten van het 
optreden van het duo Maestro en Co uit Nieuwkuijk met zang en 
begeleidt door gitaar en accordeon. 
 
Niet onvermeld mag worden dat het bestuur mevr. A. Verkennis -  
Bouten heeft benoemd tot erelid van onze vereniging op grond van 
haar jarenlange verdienste en ruime betrokkenheid in het reilen en 
zeilen van de KBO afdeling Geldrop. Elders in dit blad leest u meer 
over deze bijzonderheid en over het verdere verloop van de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
De aanmeldingen voor onze jaarlijkse bedevaartreis van 14 mei 
a.s. naar Kevelaer komt overeen met de aantallen van vorig jaar. 
Het beloofd een gezellige dag te worden. 
 
Voorts is in de Algemene ledenvergadering bekend gemaakt dat er 
23 leden zijn die dit jaar 25 jaar lid zijn van onze KBO vereniging. 
Het bestuur zal deze personen in het najaar op een middag 
uitnodigen om hen te huldigen. 
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Verder wil ik nog wijzen op de mogelijkheid om als KBO lid op 
21 mei 2019 gebruik te kunnen maken van de gratis opfriscursus 
over veilig fietsen van Veilig Verkeer Nederland. Zie hiervoor 
bladzijde 8 van deze Nieuwsbrief. 
Hiervoor dient u zich aan te melden bij mevr. R. (Ria) de Vries, 
telefoonnummer 040 285 51 91 of mail mvries@onsbrabantnet.nl 
  
Tot slot wijs ik u op de agenda van de zomeractiviteiten van de 
Commissie Educatie en Ontmoeting en op de geplande dagtochten 
deze zomer van de activiteitencommissie. Er staan ons weer mooie 
activiteiten te wachten! 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 

 

 
 

dhr. B.W.G. Boekelder 

mevr. M.J.P Scheepers 

mevr. P.A.C.J. Wiersma - Verbeek 

mevr. M.A.P.G. van de Vondervoort - Verbeek 

mevr. M.C.M. Hanegraaf - Rempkens 

mevr. M.L. Donders 

mevr. A.M.A.J. van der Aa 

dhr. C.M.H. van Hoof 

dhr. A.J.W. van de Meerakker 

mevr. P.G.M.P. van de Meerakker - Verrijt 

dhr. L.G. van Deursen 

 

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. 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 
 

38e jaargang mei 2019 nr. 5 

 

INHOUDSOPGAVE 

 
1. Voorwoord van de voorzitter en nieuwe leden KBO Geldrop 
3. Inhoudsopgave en agenda mei, juni en juli 
4. Activiteiten en mededeling bestuur m.b.t. introducees 
5. Erelid Ann Verkennis - Bouten 
6. Zomeractiviteiten 2019 
8. Het nieuw fietsen 
9. Busreis naar het Land van Heusden en Altena, 2 juli 2019 
10. Bedevaartreis naar Kevelaer, 14 mei 2019 
11. Bewegen op muziek 
12. Verslag algemene ledenvergadering en muzikale middag 
14. Verdere informatie die wij ontvingen 
16. Contact met bestuur en colofon KBO Geldrop 
 

AGENDA MEI, JUNI EN JULI 

 
maandag 6 mei  dagelijks bestuur 
maandag 13 mei  algemeen bestuur 
dinsdag 21 mei  het nieuwe fietsen 
maandag 27 mei  samen uit eten 
dinsdag 4 juni   bewegen op muziek 
dinsdag 11 juni  opfriscursus verkeerskennis 
dinsdag 18 juni  opfriscursus verkeerskennis 
 
busreizen 
dinsdag 14 mei  bedevaart naar Kevelaer 
dinsdag 2 juli   busreis land van Heusden en Altena 
 
zomeractiviteiten 2019 
donderdag 27 juni  bezoek DAF Museum 
vrijdag 26 juli   tocht op de Strabrechtse Heide 
donderdag 22 augustus midgetgolf in Geldrop 
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ACTIVITEITEN  

 
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 27 mei vindt het samen uit eten plaats in restaurant 
SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu bestaat uit: 
soep – vis – 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 21 mei bij Willy Copal, telefoonnr. 040 285 40 40. 
 

DEELNAME INTRODUCEES AAN KBO ACTIVITEITEN 

 
Protocol inzake deelname introducees aan kbo-activiteiten 
Het komt voor dat KBO leden met het verzoek komen om ook 
vrienden, kennissen of familieleden, die geen lid zijn van de 
afdeling, bij wijze van gezelschap te laten deelnemen aan 
KBO activiteiten. 
 
Het bestuur spreekt op dat moment van (een) introducee(s) en 
huldigt het standpunt dat dit eenmalig één op één wordt toegestaan 
met daaraan gekoppeld : 
 
a. de verplichting dat de kosten van die activiteit voor de 

introducee volledig worden betaald aan de KBO-afdeling. 
b. de verwachting dat bij een volgende activiteit de introducee lid 

is van de afdeling. 
 
Het bestuur is van mening hiermee recht te doen aan het 
lidmaatschap van KBO Geldrop. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemene Bestuur van 
18 maart 2019. 
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ANN VERKENNIS ERELID KBO GELDROP 

 
 
 
Ann Verkennis benoemt tot erelid 
van KBO Geldrop 
 
 
 
 
 
 
Mede door het overlijden van haar 

echtgenoot Huub Verkennis eind vorig jaar heeft Ann Verkennis te 
kennen gegeven geen drive meer te hebben om nog door te gaan 
als bestuurslid van onze vereniging. Het bestuur respecteert 
uiteraard haar besluit en onderstreept de inzet en betrokkenheid 
van het echtpaar Huub en Ann Verkennis gedurende meer dan 25 
jaar binnen het bestuur van KBO Geldrop. 
 
Om deze positieve woorden voor met name Ann Verkennis extra 
kracht bij te zetten heeft het bestuur op een voordracht van 5 leden 
op 18 maart 2019 besloten om Ann Verkennis voor het leven te 
benoemen tot erelid van onze vereniging. 
 
Op 3 april 2019 heeft een delegatie van het bestuur dit besluit thuis 
aan haar meegedeeld in het bijzijn van familieleden. Ter 
gelegenheid hiervan is aan Ann een oorkonde en een fraai boeket 
bloemen overhandigd. (Zie foto). Het bestuur feliciteert Ann met 
deze benoeming. 
 
Ann Verkennis was zeer verrast en tevens zeer vereerd met deze 
bijzondere benoeming tot erelid van KBO Geldrop en dankt het 
bestuur voor deze spontane geste. 
 
Het bestuur 
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ZOMERACTIVITEITEN 2019 

 
Commissie Educatie en Ontmoeting vraagt aandacht voor: 
 
27 juni: Bezoek DAF Museum 
Aanmelden kan tot 20 juni 
 
26 juli: Ontdekkingstocht op de Strabrechtse Heide onder leiding 
van een gids van Staatsbosbeheer vanaf De Plaetse in Heeze. 
Aanmelden kan tot 16 juli 
 
 22 aug: Midgetgolf in Geldrop 
Aanmelden kan tot 14 augustus 
  
Aanmelden bij Marijke Govers, tel. 040 285 80 64 
Graag bij aanmelden doorgeven of u met uw auto gaat en 
eventueel bereid bent anderen tegen een kleine vergoeding van 
€ 2,-- per persoon mee te nemen, of dat u per openbaar vervoer of 
fiets gaat. 

 
 
Donderdag 27 juni 2019 

 
  Tongelresestraat 27 
  5613 DA Eindhoven 
  Tel.: 040 244 43 64 
 
 

 
13.45 uur verzamelen bij het DAF Museum 
14.00 uur aanvang rondleiding 
15.30 uur pauze. Koffie of thee wordt u door de KBO aangeboden.  
16.00 uur Historiezaal bezoeken 
17.00 uur sluiting  
 
De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 8,-- per persoon, ter 
plaatse contant te voldoen. 
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Vrijdag 26 juli 2019 
 
Plaetse 71A 
5591 TX Heeze 
Tel.: 040 227 9817 
 

 
13.45 uur samenkomst 
14.00 uur aanvang rondleiding van ca. 1 uur 
15.00 uur pauze met koffie of thee 
15.30 uur bezoek biologische tuin 
16.30 uur sluiting 
 
De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 5,-- per persoon, ter 
plaatse contant te voldoen.  
 
Bij het Heide café kan betalen alleen via pinnen. 
 

 
 
Donderdag 22 augustus 2019 

 
 Midgetgolf 
 
 Bosrand 164 
 5665 ET Geldrop 
 Tel.: 06 538 009 97 
 
 

14.00 uur aanvang golfen 
15.00 uur pauze met koffie/thee 
16.15 uur prijsuitreiking en een consumptie 
17.00 uur sluiting 
 
De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 5,-- per persoon, ter 
plaatse contant te voldoen. 
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HET NIEUWE FIETSEN 

  
‘Het Nieuwe Fietsen’ is de naam voor de fietsbijeenkomst van 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
 
Senioren zijn helaas in hoge mate vertegenwoordigd in de cijfers 
van ongevallen met de fiets. Niet omdat zij onveilig fietsen maar 
doordat zij fysiek kwetsbaar zijn.  
  
VVN heeft zich verdiept in de fietsende senior. Als resultaat hiervan 
heeft VVN bijeenkomsten ontwikkeld speciaal voor senioren. Een 
positieve, gezellige, interactieve bijeenkomst waar over fietsen 
wordt gepraat en waar deelnemers tips en trucs van elkaar en van 
VVN krijgen. Aan de hand van foto’s, stellingen, feiten en filmpjes 
worden de deelnemers aan het denken gezet en worden de 
onderwerpen besproken onder leiding van een fietscoach. 
 
Ook in Geldrop start een dergelijke bijeenkomst. Er kunnen 
maximaal 20 personen aan deelnemen. De bijeenkomst gaat door 
als er zich 12 senioren hebben aangemeld. 
De bijeenkomst is gratis en duurt 2,5 uur en dit is inclusief pauze 
met kopje koffie/thee en een lekkernij. 
 
Gegevens van de bijeenkomst 
 
datum:  21 mei 2019 
tijdstip:  14.00 – 16.30 uur 
plaats:  het LEV-gebouw. St. Jozefplein 4 in Geldrop 
fietscoach: Hans Brekelmans 
 
Aanmelden voor de bijeenkomst bij Ria de Vries. 
Telefoonnummer 040 285 51 91 of mail mvries@onsbrabantnet.nl 
   

 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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BUSREIS 2 JULI 2019, LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 

 
Deze busreis brengt ons naar het land van Heusden en Altena om 
daar op de boot te stappen. Maar voor dat dit gaat gebeuren gaan 
wij eerst naar KAFÉ VAN LEER voor koffie met gebak. 
 
Nadat u dit lekker gedronken en gegeten heeft loopt u 
binnendoor naar de Bakkerij van Robért van Beckhoven 
(bij iedereen bekend van ‘Heel Holland bakt’).  U kunt 
hier vanachter een glazen wand kijken hoe er gewerkt 
wordt en misschien is Robért zelf ook aanwezig. 
 
Hierna rijden wij via een mooie route naar Heusden en stappen 
daar op de boot voor een mooie tocht over de Andelse Maas. 
Tijdens deze tocht krijgt u informatie over de omgeving en 
tegelijkertijd kunt u genieten van een lekkere lunch. 

 
Na deze boottocht heeft u nog tijd om lekker te 
wandelen in Heusden en daar de winkeltjes te bekijken 
en ook de mooie monumentale gebouwen. Een 
terrasje pakken is ook mogelijk. 
 

Vervolgens stappen wij weer in de bus om via Babyloniënbroek en 
Dussen te rijden naar ’s Gravenmoer waar wij het diner hebben. 
 
De prijs voor deze busreis bedraagt € 68,00 per persoon. 
Inbegrepen in de prijs: 
- vervoer per bus; 
- koffie met gebak; 
- bezoek aan bakkerij Robért van Beckhoven; 
- boottocht met lunch; 
- bezoek aan Heusden; 
- diner in ’s Gravenmoer. 

 
Aanmelden bij Coby Hendrikx, tel. 06 48 47 92 80. Heeft u een 
speciaal dieet (suiker- zout of anderszins), wilt u dat dan aangeven 
bij de aanmelding. 
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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 in de dienst 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. Heeft u een speciaal dieet (suiker- zout of 
anderszins) wilt u dat dan aangeven bij de aanmelding. 
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DE INVLOED VAN BEWEGEN EN MUZIEK 

 
De invloed van bewegen en muziek op de kwaliteit van leven 

 
KBO Geldrop organiseert een workshop 
over de effecten van bewegen en muziek 
op de kwaliteit van leven. Deze actieve en 
informatieve workshop wordt gegeven door 
bewegingsdeskundige Jos Vermeulen. 
 
Deelname aan deze activiteit is gratis. 
 

Gegevens van de workshop 
 
datum:  4 juni 2019 
tijdstip:  14.00 uur aanvang - 16.00 uur sluiting 
plaats:  het LEV-gebouw. St. Jozefplein 4 in Geldrop 
leiding:  Jos Vermeulen 
 
Om 15.00 uur is er een pauze met koffie/thee. 
 
Bewegen en muziek is een ideale combinatie om op een plezierige 
en ondersteunende manier in beweging te komen. Het brengt 
mensen bij elkaar en geeft emotie, herinneringen en verhalen. 
Bewegen is gezond en zorgt ervoor dat u door middel van gerichte 
oefeningen het ouder worden kunt vertragen. 
Dat vergroot de kwaliteit van leven en daarmee je zelfstandigheid.  
 
Bent u benieuwd wat bewegen en muziek voor u kan betekenen? 
Aanmelden vóór 28 mei bij Marijke Govers tel. 040 285 80 64. 
 
U bent van harte welkom! 
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VERSLAG ALV EN MUZIKALE MIDDAG, 4 APRIL 2019 

 
Op donderdag 4 april vond de Algemene ledenvergadering 2019 
plaats. De zaal was goed gevuld met ongeveer 85 KBO leden die 
deze jaarlijkse vergadering wilden bijwonen. 
 
Om 14.00 uur startte de voorzitter de vergadering met een hartelijk 
welkom aan alle aanwezigen.  
 
Bij de mededelingen gaf de voorzitter aan dat dit jaar 23 leden hun 
25-jarig lidmaatschap van de vereniging vieren. Zij ontvangen in het 
najaar een uitnodiging om tijdens een gezellige middag in oktober 
dit feit te vieren. 
 

Vervolgens werd overgegaan 
tot de (her)verkiezing van 
enkele leden van het bestuur. 
De vergadering stemde in met 
de voordracht door het 
bestuur van zittende en 
nieuwe leden. 

 
De voorzitter gaf aan dat het bestuur mevr. Ann Verkennis – 
Bouten heeft benoemd tot erelid. Mevr. Verkennis heeft jarenlang 
actief en enthousiast bijgedragen aan activiteiten van de 
vereniging. Het bestuur heeft haar inmiddels thuis een bezoek 
gebracht om de oorkonde, samen met een bos bloemen, te 
overhandigen. 
 
De penningmeester gaf een toelichting op het financiële overzicht 
en de begroting 2020. De vergadering stemde in met het voorstel 
om de ledencontributie niet te verhogen. 
 
De algemene ledenvergadering verliep vlot, mede dankzij de 
zorgvuldige voorbereiding die het bestuur en de verschillende 
commissies hieraan hadden besteed. Het totale verloop van de 
vergadering leest u in de notulen. 
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Na een korte pauze kondigde de voorzitter de muzikale groep 
‘Maestro & Co’ aan. Zij verzorgen een muzikaal programma met tal 
van vrolijke en romantische liedjes en instrumentale muziek vanaf 
de jaren 1945 tot heden. 
 
Het duo, Erik Pullen op gitaar en zang en Hans van Buul op 
accordeon, zorgden voor een geweldige start met het nummer 
“happy days are here again”. Dit werd vervolgd door de bekende 
liederen “ik stuur je dit boeketje rode rozen”, “kijk eens in de 
poppetjes van mijn ogen” en “Louise zit niet op je nagels te bijten”. 
 
Daarna volgde een medley van 
bekende muzieknummers uit de 
tijd kort na 1945. Bekende 
nummers zoals “it's a long way to 
Tipperary” en “que será, será 
whatever will be, will be” kwamen 
aan bod.  
 
Ondertussen werden de aanwezige leden weer goed verzorgd door 
de vrijwilligers. Voorafgaand aan de vergadering was er koffie met 
‘paaskoekjes’ en paaseitjes. Tijdens de pauze en het optreden van 
Maestro en Co werden de aanwezige leden verblijd met een 
drankje en lekkere zoute snacks en hapjes. 
 
Na de pauze werd het programma vervolgd met nummers uit de tijd 
van de Beatles zoals “all you need is love” en “money can't buy me 
love”. Het programma werd afgesloten met “we’ll meet again” van 
Vera Lynn.  
 
Op verzoek van de voorzitter, nadat hij eerst de vrijwilligers had 
bedankt voor het verzorgen van deze dag, volgde nog de toegift 
“denkend aan Brabant” van Guus Meewis. 
 
Het was een geslaagde middag! 
 
Hettie van de Heijden, redactie Nieuwsbrief 
Meer foto’s vindt u op de website van KBO Geldrop. 
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VERDERE INFORMATIE DIE WIJ ONTVINGEN 

 
‘Professionals zijn bang voor het verdriet onder eenzaamheid’ 
 
‘Het is zeker niet zo dat het organiseren van steeds meer contacten 
de eenzaamheid van ouderen tegen gaat.’ Aldus Eric 
Schoenmakers van Fontys Hogescholen, die onderzoek heeft 
gedaan naar hoe ouderen zelf omgaan met eenzaamheid. 
‘Acceptatie van de realiteit zal het gevoel van eenzaamheid eerder 
verlichten dan een bodemloze put van nieuwe contacten.’ 
 
Eenzaamheid, zegt Eric Schoenmakers, gaat over de afweging: wat 
heb je en wat wil je? ‘Daartussen zit een gat en de vraag is of de 
verwachtingen over wat je wilt, realistisch zijn.’ Schoenmakers doet 
onderzoek naar hoe ouderen met eenzaamheid omgaan. Zijn 
conclusie is dat eenzaamheid soms moet worden aangepakt met 
het dichten van het gat tussen wat mensen willen en wat mogelijk 
is. ‘Dat gat wordt gedicht doordat professionals in gesprek gaan 
over de verwachtingen en dat ouderen ze zo nodig bij stellen. Pas 
daarna heeft het zin nieuwe contacten aan te gaan. Het betekent 
soms dat ouderen zelfs moeten accepteren dat ze eenzaam zijn.’ 
 
Acceptatie Schoenmakers geeft het veelvoorkomend voorbeeld van 
de oudere die graag wil dat de kinderen vaker op bezoek komen, 
om niet te vaak alleen te zijn. ‘Maar die verwachting is niet altijd 
haalbaar, want de kinderen hebben een eigen leven en wonen op 
afstand. Daardoor kan de oudere zich heel eenzaam voelen, maar 
er is niets aan te veranderen. Dan is acceptatie van het feit dat de 
kinderen een eigen leven hebben, de manier om eenzaamheid 
tegen te gaan. Door je verwachtingen bij te stellen, dicht je het gat 
tussen wat je hebt en wat je wil.’ 
 
Sociaal netwerk  Eenzaamheid tegen gaan betekent volgens 
Schoenmakers niet dat ouderen een zo groot mogelijk sociaal 
netwerk moeten hebben. ‘Eenzaamheid is een subjectieve beleving 
van relaties, het is het gevoel dat je hebt bij je netwerk. Als je je 
overleden partner enorm mist, hoeven sociale activiteiten niet de 
oplossing te zijn voor dat gemis. De relatie met je partner is niet op 
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te vullen met meer nieuwe contacten. Belangrijk is dat de persoon 
moet leren omgaan met het verlies, daar zijn gesprekken voor 
nodig.’ 
 
Interventies  Professionals moeten het gesprek aangaan met 
eenzame ouderen, zegt Eric Schoenmakers ‘Een leuke dag is voor 
een eenzame oudere zeker van belang. Maar de rest van de week 
is hij nog steeds eenzaam.’ Beide interventies zijn nodig, volgens 
Schoenmakers, zowel de ontmoetingen met anderen, maar vooral 
ook het individuele gesprek met de oudere over wat zijn 
verwachtingen zijn en of die wel realistisch zijn. Pas wanneer je 
weet wat een persoon nodig heeft, kun je daarop aansluiten. 
 
Verdriet  Het gesprek tussen professionals en eenzame ouderen is 
onderdeel van het werk, zou je denken. Maar zo simpel is dat niet, 
zegt Schoenmakers. ‘Ik hoor van professionals dat zij het moeilijk 
vinden om dat gesprek te voren. Omdat ze bang zijn voor het 
verdriet dat daaronder zit. Professionals zijn bang iets open te 
trekken dat niet meer te dichten is. Daarnaast zeggen professionals 
ook dat het moeilijk is om onder de tijdsdruk waar ze mee moeten 
werken, een diepgaand gesprek te kunnen voeren.’ 
 
Valkuil  Maar dat gesprek is wel wat er moet gevoerd worden, aldus 
Eric Schoenmakers. ‘De professional moet het gat vinden tussen 
realiteit en verwachting en van daaruit individueel bekijken wat 
nodig is om eenzaamheid aan te pakken.’ Professionals moeten 
vooral niet in de valkuil trappen om zo snel mogelijk het probleem 
op te lossen door activiteiten aan te bieden. 
 
Mensen willen verhaal kwijt  Schoenmakers: ‘Luisteren is in eerste 
instantie vaak het beste. Mensen willen hun verhaal kwijt. Ze 
hoeven niet altijd direct geholpen worden. Erover praten is 
onderdeel van de aanpak van eenzaamheid. Soms moet een 
oudere ook leren leven met zijn gemis, met zijn onvervulbare wens 
en met het feit dat hij of zij eenzaam is. Een van de ouderen die we 
hebben bevraagd voor het onderzoek vertelde dat hij na het 
overlijden van zijn echtgenote graag een nieuwe vriendin wilde. 
Maar hij dacht dat zijn kinderen dat niet zouden accepteren. Deze 
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man voelde dat hij moest kiezen tussen een nieuwe partner of zijn 
kinderen. Een professional kon niet gelijk dit probleem oplossen, 
maar het feit dat de man zijn verhaal kwijt kon, gaf hem al rust.’ 
 
(Bron: Zorg en Welzijn 19 maart 2019) 
 
 
 

CONTACT MET BESTUUR 

 
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. 
 

COLOFON 

 
 telefoon e-mail 

Hans Gruintjes, voorzitter 040 285 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 

040 280 24 86 secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

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

 

Leo Martens, penningmeester 040 285 44 32 kbo.geldrop.penn@gmail.com 

aandachtsgebieden: algemene zaken, financiën, ledenadministratie 

 

Ria de Vries 040 285 51 91 educatie & ontmoeting 

Maria Vorstenbosch-de Laat 06 415 738 89 wijkcontactgroep 

Henriëtte Meeuwis 06 139 463 83 clientondersteuner 
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