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Voorwoord 

 
 

Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
 
Beste KBO leden, 
 
 
In de laatste twee maanden van het jaar worden wij weer 
geconfronteerd met de op handen zijnde wijzigingen binnen ons 
stelsel van de zorgverzekeringen. Ook nu weer zullen de 
maandelijkse premieverhogingen van de diverse zorgverzekeringen 
bekend worden gemaakt. 
 
U bent vrij om jaarlijks uit te zien naar een nieuwe zorgverzekering 
welke past bij uw wensen van de zorg. Laat u daarom goed 
voorlichten over de gewijzigde dekkingen van uw huidige 
zorgverzekering en de aangekondigde wettelijke verlagingen van 
de collectieve kortingen op uw premiebedrag. 
 
In het magazine “ONS” van deze maand is een informatief artikel 
opgenomen over de aanstaande nieuwe collectieve 
zorgverzekering, welke KBO-Brabant heeft ontwikkeld met 
zorgverzekeraar VGZ voor 2020 die met name gericht is op 
senioren en chronisch zieken. 
Het lijkt zowel financieel als inhoudelijk een zeer aantrekkelijk 
aanbod. De nu bij VGZ- verzekerden hoeven even niets te doen; zij 
ontvangen rond 12 november de nieuwe polis van VGZ waarin alle 
voordelen van het KBO-Brabant collectief reeds zijn opgenomen.  
 
Op 10 oktober jl. heeft het bestuur van KBO Geldrop alle leden die 
in 2019 vijfentwintig jaar lid waren van onze seniorenvereniging in 
een afzonderlijke bijeenkomst gehuldigd. 
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Dit jaar hadden wij 23 jubilarissen. De aanwezige jubilarissen zijn 
die middag in het zonnetje gezet en hebben onder het genot van 
koffie-gebak en een borrel vermakelijke uren gehad. 
 
Deze maand staat wederom in het teken van de traditionele 
Sinterklaasmiddag. De voorbereidingen zijn in volle gang en het 
programma voor die middag is zo goed als rond. Verder in dit blad 
treft u nadere mededelingen hierover aan. De activiteitencommissie 
staat garant voor een geslaagde middag! 
 
 
 
 
 

Mededeling 

 
Aanbiedingen ziektekostenverzekeringen 
Zoals de voorzitter al heeft aankondigd in zijn voorwoord heeft 
zorgverzekeraar VGZ, samen met KBO-Brabant, een aantrekkelijke 
nieuwe zorgverzekering ontwikkeld. Deze zorgverzekering is, zowel 
financieel als inhoudelijk, aantrekkelijk voor senioren en chronisch 
zieken.  
 
Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo sluit ook jaarlijks een 
collectieve ziektekostenverzekering waaraan mensen met een laag 
inkomen kunnen deelnemen.  
 
En rond de datum van het uitkomen van deze Nieuwsbrief komen 
vaak ook andere zorgverzekeraars met hun nieuwe voorwaarden 
en bijbehorende premies. 
 
Om u, als lid van KBO Geldrop, zo goed mogelijk te informeren, 
heeft het bestuur het voornemen om in de Nieuwsbrief van 
december een overzicht te publiceren over de aanbiedingen van de 
verschillende zorgverzekeringen en over de collectieve 
ziektekostenverzekering van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
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Contact met het bestuur 

 
Inloopochtend 
Voor contact met het bestuur bent u welkom op vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.00 uur in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in 
Geldrop. U kunt ook bellen met telefoonnummer 040 285 72 99. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief. 
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Activiteiten in november 2019 

 

vaste activiteiten, november 2019 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO-zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
 
Het tarief voor de KBO-zwemmers wordt per 1 januari 2020 
verhoogd van € 4,30 naar € 4,50. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 25 november 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 19 november bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 10 december in zaal 2 van het LEV-
gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: “De Pelikaan” van Martin Driessen. 
 

eenmalige activiteiten, november 2019 

 
Klassieke muziek in het leven van alle dag, muziekmiddag 
Deze muziekmiddag vindt plaats op dinsdag 19 november 2019 in 
het LEV-gebouw, St Jozefplein 4 in Geldrop. Zie voor meer 
informatie op blz. 9 van deze Nieuwsbrief. 
 
Sinterklaasviering 
Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 23 november 2019 in de 
aula van het Strabrecht College aan het Grote Bos 2 in Geldrop. 
Zie voor meer informatie blz. 10 van deze Nieuwsbrief. 
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Mededelingen 

 

kerstdiner 

 
 

SAMEN UIT ETEN KERSTDINER 
(alleen voor KBO leden) 
 
Maandag 16 december 2019  
 

In restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17 te Geldrop kunnen we 
genieten van een vier gangen kerstdiner dat aanvangt om 
ca. 17.30 en eindigt rond ca. 20.30 uur. 
 
Kosten: € 24,-- (exclusief drankjes). 
Wij sluiten af met koffie (aangeboden door de KBO). 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 10 december bij Willy Copal tel. 285 40 40. 
 

 
 

Leef! Geldrop – Mierlo 

 
Leef! Geldrop – Mierlo 
Leef! Richt zich op het realiseren van voldoende aanbod op het 
gebied van sport, beweging en cultuur voor alle inwoners, jong en 
oud, binnen Geldrop en Mierlo.  
 
Voor senioren heeft Leef! de brochure ‘Leef Actief’ uitgebracht. 
Deze brochure bevat het beweeg- en cultuuraanbod speciaal 
gericht op de doelgroep volwassenen en senioren. Ook zijn er 2 
consulenten, Evelien Slaats en Anouk Houterman, voor 
volwassenen- en seniorensport. U kunt ten allen tijden bij hen 
terecht via info@leefgeldrop-mierlo.nl.  
 

mailto:info@leefgeldrop-mierlo.nl
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De brochure kunt u ophalen bij Bibliotheek Dommeldal, het St. 
Anna Ziekenhuis, diverse fysiotherapeuten en/of medischcentra, 
verzorgingstehuizen van Ananz of Savant én bij de verenigingen 
die vermeld staan in de brochure. 
 
Voor meer informatie en het actuele aanbod kunt u op kijken op 
www.leefgeldrop-mierlo.nl of contact opnemen via bovenstaand e-
mailadres. 
 

 
 

uitje in november 

 
In de donkere maanden november en december zijn er weinig 
buitenactiviteiten. Daarom hieronder een binnenactiviteit in 
Geldrop. 
 
De wereld gezien door kunstenaarsogen  

Vanaf zondag 3 november t/m 15 
december is er expositie van de 
schilder Teun Gijssen in kasteel 
Geldrop. Teun Gijssen deed zijn 
inspiratie voor veel van zijn schilderijen 
op hier in de regio. 
Hij leefde en schilderde in een oude, 
met schilderijen en kringloop spullen 
volgestouwde keet in het 

schilderachtige gehucht Riel, tussen Geldrop en Eindhoven, waar 
ook zijn hond en katten zijn “keetgenoten” waren. Op zijn fiets en 
zijn woeste baard, was Gijssen een echte Geldropse paradijsvogel. 
 
Plaats:  Kasteel Geldrop 
Tijdstip: elke donderdag, vrijdag en zondag vanaf 

3 november 2019 t/m 15 december 2019 
14.00 - 17.00 uur 

Kosten: gratis 
 

http://www.leefgeldrop-mierlo.nl/
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Lunchcafé Braakhuizen Noord, Geldrop 

 
Samen lunchen kan een begin zijn 
Om een saaie zondag te doorbreken houdt Lunchcafé Braakhuizen 
Noord in Geldrop eens in de maand een lunch. 
 
“Het kan eenzaam zijn als de kinderen zijn uitgevlogen”, vindt Mien 
van Hout, een van de organisatoren van Lunchcafé Braakhuizen 
Noord. “Soms verdoe je de zondag met wachten op de kinderen, 
die even koffie komen drinken en dan weer verder gaan met hun 
leven.” Heel normaal, vindt ze, maar er blijft tijd genoeg over om het 
gezellig te hebben met anderen. Samen met Alda van Dooren 
organiseert ze daarom iedere tweede zondag van de maand een 
uitgebreide lunch in Jo de Bruinehof in Geldrop. 
 
De dames hebben er plezier in. De tafels worden gezellig gedekt 
met zelf geborduurde placemats en de lunch bestaat uit drie 
gangen: soep, een warm gerecht bij het brood en een toetje. “We 
organiseren de lunch nu bijna 2 jaar”, vertelt Ada van Dooren. “Het 
wordt steeds drukker.” 
 
‘Een gezamenlijke lunch kan een goed begin zijn’. Behalve dat 
mensen elkaar leren kennen, worden er ook kleine diensten 
aangeboden en mogelijkheden uitgewisseld voor meer gezellige 
bijeenkomsten, zoals een handwerkclub en hobbybijeenkomst. 
 
Gegevens 
datum:  iedere tweede zondag van de maand 
plaats:  Jo de Bruinehof, Kettingstraat 5 in Geldrop 
kosten:  € 3,50 
 
Wilt u deelnemen aan het lunchcafé? Voor deelname moet u 
zich opgeven op de vrijdag voorafgaand aan de tweede zondag 
van de maand. Opgeven kan via tel. 06  27 57 49 96 of een 
bericht op de Facebookpagina. 

https://www.facebook.com/lunchcafebraakhuizennoord/
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Senioren Belangen Geldrop-Mierlo 

 

 
 
Werkgroep bouwen, wonen en veiligheid zoekt nieuwe leden 
Binnen Senioren Belangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is een 
werkgroep actief bezig met aandachtspunten in de gemeente 
Geldrop-Mierlo voor bouwen, wonen en veiligheid  
 
De doelstelling is het bevorderen van een optimale leefomgeving 
en maximale veiligheid met daarbij extra aandacht voor senioren. 
Regelmatig is er overleg met de betreffende wethouders en 
ambtenaren. Ook heeft de werkgroep overleg met de 
woningcorporaties en huurdersverenigingen. 
 
Huidige en toekomstige ontwikkelingen in onze samenleving 
hebben, vanuit het perspectief van senioren, aandacht en inbreng 
nodig. Dit betreft zaken als vervoer, wonen met gemak en de 
energietransitie met alle bijbehorende aspecten zoals van het gas 
af, waterstof wel of niet, zonnecollectoren, warmtepompen, 
laadpalen, enz. 
 
De werkgroep wil graag uitbreiding en ondersteuning hebben 
in dit vrijwilligerswerk. Zij wil daarom graag in contact komen 
met personen (vrouwen en mannen) die interesse en mogelijk 
kennis van zaken hebben in bovenstaande onderwerpen. 
  
Mocht dit bericht uw belangstelling gewekt hebben, neem dan 
contact met ons op voor een informatief gesprek. 
 
Namens SBG-M (werkgroep bouwen, wonen en veiligheid) 
Wim Voormolen 06 41 78 03 04 
Frits Jetten  0492 66 14 44 
Wim Nottelman 06 51 17 55 16 
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Klassieke muziek in het leven van alledag 

 
Commissie Educatie en Ontmoeting nodigt u uit voor een 
muziekmiddag, verzorgd door Eric Kolen. 
 
datum: 19 november 2019 
tijdstip: 14.00 – 16.30 uur 
plaats:  het LEV-gebouw, St. Jozefplein 4 in Geldrop 
 
Wij denken bij klassieke muziek in het leven van alledag aan: 
Aan- en afkondigingen 
Je beseft het misschien niet, maar werkelijk elke media-uiting van 
vandaag de dag wordt ondersteund door muziek. Van welke soort 
dan ook. Ook klassieke muziek maakt daar onderdeel van uit. 
 
Reclame met klassieke achtergronden 
Omroepreclames weten ook al –overvloedig zelfs- klassieke muziek 
in te zetten. 
 
Jazz, pop, dance en Brabants! 
Ook andere muziekvormen, zoals jazz en pop, maken tevens 
dankbaar gebruik van klassieke muziek als inspiratiebron. Met 
Bach en Mozart als onbetwiste koplopers. 
 
Indrukwekkende films 
Dan hebben we het nog niet eens gehad over de film. Hèt medium 
sinds een dikke honderd jaar. Google maar naar films en klassieke 
muziek en je komt aansprekende namen tegen. 
 
Wil je deze inspirerende voordracht bijwonen? 
Aanmelden vóór 10 november bij Ria de Vries 040 285 51 91 of via: 
mvries@onsbrabantnet.nl 
De kosten bedragen € 5,- per persoon. 
 
Tot ziens op 19 november en onderga die miraculeuze relatie 
tussen klassieke muziek en media anno 2019. 
 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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Sinterklaasviering, 23 november 2019 

 
Het programma van de sinterklaasviering op 
zaterdagmiddag 23 november 2019 begint, net als 
alle voorgaande jaren, om 14.00 uur in de aula van 
het Strabrecht College aan het Grote Bos 2 in 
Geldrop. Vanaf 13.00 uur bent u welkom in de aula. 

 
Het programma van de middag is als volgt: 
13.00 uur aula open 
14.00 uur start van het programma 
14.05 uur woordje van de voorzitter 
14.15 uur optreden ‘Hermano’ 
15.15 uur bezoek van sinterklaas en zijn pieten 
16.00 uur optreden van ‘Hermano’ 
16.45 uur optreden van de ‘tonpraoter’ 
 
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur worden de lootjes voor de tombola 
verkocht. De prijzen kunnen na het optreden van de tonpraoter 
worden opgehaald. 
 
Houdt u er rekening mee dat het programma kan uitlopen als u met 
het taxibusje gebracht wordt. 
 
Bij de Sinterklaasviering wordt geen entree geheven. Wanneer 
u de sinterklaasviering wilt bijwonen, dient u zich wel van 
tevoren aan te melden op telefoonnummer 06 48 47 92 80. 
 
De aanmelding is nodig i.v.m. de eisen die de brandweer en 
gemeente stellen aan het gebruik van de aula en uiteraard ook voor 
het inkopen van de drank en hapjes. 
 
Na het aanmelden ontvangt u de deelnemerskaart. Deze kaart 
dient u bij binnenkomst van de aula af te geven aan de controleurs. 
 
Let op. Heeft u zich niet aangemeld en komt u zo naar de aula toe, 
dan wordt u niet toegelaten. 
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Kerstviering, 13 december 2019 

 

 

 
Kerstviering 13 december 2019 
 

 
Op vrijdag 13 december vindt de 
kerstviering plaats in Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop. 

 

 
Het programma is als volgt: 
13.30 uur zaal open 
14.00 uur opening door de voorzitter 
14.05 uur woordje van pastoor Sj. van der Maazen 
14.30 uur optreden van ‘unbietjebrabants’ 
15.15 uur pauze 
15.30 uur optreden van ‘unbietjebrabants’ 
16.30 uur sluiting 
 
Houdt u er rekening mee dat het programma kan uitlopen als u met 
het taxibusje gebracht wordt. 
 
Bij de Kerstklaasviering wordt geen entree geheven. Wanneer 
u de Kerstviering wilt bijwonen, dient u zich wel van tevoren 
aan te melden op telefoonnummer 06 48 47 92 80. 
 
De aanmelding is nodig i.v.m.de eisen, die de brandweer en de 
gemeente stellen aan het gebruik van de zaal en uiteraard ook voor 
het inkopen van de drank en hapjes. 
 
Na het aanmelden ontvangt u de deelnemerskaart. Deze kaart 
dient u bij binnenkomst van de zaal af te geven aan de controleurs. 
 
Let op. Heeft u zich niet aangemeld en komt u zo naar de zaal toe, 
dan wordt u niet toegelaten. 
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Huldiging jubilarissen, 10 oktober 2019 

 
Huldiging 25-jarige jubilarissen 
Donderdag 10 oktober heeft het bestuur de leden, die dit jaar 25 
jaar lid zijn, in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens een gezellig 
middag bij ‘Schonmoeders’. 
 

  
 
 
Mevr. G.J. van de Burgt-Looymans De heer W.M.G. Ernest 
Mevr. W.M. Donkers-van Gerwen De heer W.C. van den Heuvel 
Mevr. W.J. Janssen-van den Akker   De heer M.J. Koppen 
Mevr. A.J.M. Peijnenburg-Venmans Mevr. H.M. Koppen-Cuijten 
Mevr. D.A. Schreuder-Damen  Mevr. J.M. Scheepers 
Mevr. B. Simons-Gielen   Mevr. G.E.M. Smulders-Verkennis 
Mevr. M.C. van Stekelenborg-Fabrie De heer C.P. Taheij 
Mevr. G.M. Verest-Daniëls  Mevr. J.H. Taheij-van Dongen 
De heer M.H. Verstappen  De heer A.F.G. Veulings 
Mevr. M.M. Verstappen-Veldhuis De heer C.G. Vlemminx 
Mevr. G.J. de Vries-v.d. Zanden Mevr. E, Vlemminx-van Gent 
Mevr. H.M. Wilbrink-van de Camp 
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De voorzitter, Hans Gruintjes, verwelkomde de 
gasten en iedereen werd voorzien van koffie/thee 
met een lekker stuk vlaai. 
Hierna brak het officiële deel aan. Elke jubilaris 
ontving een oorkonde en een mooie bos bloemen. 
Dit werd persoonlijk door de voorzitter uitgereikt. 
 
Onder het genot van een borreltje of iets anders 
bleven de feestelingen nog een tijdje lekker met 
elkaar praten, waarna het tijd was om weer naar 
huis te gaan. 
 
Niet alle jubilarissen (23 in totaal) konden deze middag aanwezig 
zijn. De oorkonde wordt nog bij hen bezorgd. 
 
Meer foto’s zijn terug te vinden op de website onder fotoalbum 

 
 
 
 
 
 
 

 

nieuwe leden 

 

 
 

dhr. P.N.W.M. Vinks  
 
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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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 Wim Nottelman 
 

 
 
 
 
Wim Nottelman 
 
 
 
zit namens KBO Geldrop 
in de SBG-M 
  

 
Wat is je arbeidsverleden 
Wim is geboren en getogen in Limburg en werkte daar bij de DSM. 
Na het sluiten van de mijnen moest personeel plaats maken voor 
de “ondergrondsen” die een baangarantie hadden. 
 
Is gaan werken in Oosterhout als machineconstructeur in een 
buizenfabriek. Daarna bij DMV in Veghel waar hij een afdeling heeft 
opgezet om de ARBO wet te introduceren.  
Verhuisde in 1988 naar de ARBO Dienst in Almelo, Roermond, 
Rotterdam en werkte de laatste jaren als ZZP’ er. 
 
Een bewogen leven. 
Na zijn pensionering verhuist naar Geldrop (voor de kinderen). 
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Waarom ben je lid geworden bij de KBO 
Las een artikel in de krant dat KBO Brabant bezig was met 
veiligheid voor in het huis. Gezien zijn achtergrond dacht Wim iets 
te kunnen betekenen voor de KBO. 
 
KBO Geldrop heeft Wim afgevaardigd naar SBG-M (Senioren 
Belangen Geldrop-Mierlo) als contactpersoon tussen KBO Geldrop 
en SBGM. 
 
Bij KBO Brabant trainingen gedaan in samenwerking met het Rode 
Kruis over Veiligheid in Huis. 
 
Wat doet SBG-M  
SBG-M heeft een samenwerkingsverband tussen de 
ouderenverenigingen in Geldrop Mierlo. 
Zij krijgen veel informatie van buiten die voor ons van belang 
kunnen zijn. Wim vertegenwoordigt Geldrop en rapporteert naar het 
Bestuur KBO Geldrop. 
 
Momenteel loopt er een pilot van de LEV: “Wonen met 
gemak/Comfort en veiligheid in huis” en KBO Geldrop en de 
SBG-M hebben zich hierbij aangesloten. 
 
Wat doe je verder voor de KBO 
Invaller als chauffeur voor burenhulpvervoer. 
Coördinator: Hr. van Bussel, tel. 06 46 22 04 81. 
 
Wat betekent de KBO voor jou 
Leuke activiteiten, reisjes, samen uit eten. 
 
 
 
 
Privé: 
Getrouwd, 2 kinderen, hond, kat 
Geeft muziekles op basisschool, GMC, jeugdorkest (opleiding 
gedaan bij de Royal School of Music) 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Als lid van de KBO kunt kosteloos een beroep doen op de 
juridische helpdesk binnen de KBO-organisatie. 
 
U kunt de Juridische Helpdesk benaderen met vragen over: 
 
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

- notariële zaken als erfrecht (levens)testamenten, schenkingen; 

- al uw verzekeringen; 

- uw salaris, pensioen of een andere uitkering of toeslag;  

- huurproblemen; 

- curatele, bewind en mentorschap; 

- consumentenzaken als (mogelijke) oplichting of garantie; 

- bemiddeling in familie of burenruzies; 

- alle zaken op het gebied van werken, wonen en winkelen. 

 

U kunt uw vragen richten aan coördinator Marieke Pette, bereikbaar 
via mpette@kbo-brabant.nl of (073) 644 40 66. 

 
 

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 

 

mailto:secr.kbo.geldrop@onsmail.nl

