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Voorwoord 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
 
Nu de vakantieperiode van dit jaar weer achter ons ligt heeft het 
bestuur en de overige commissies de draad weer opgepakt en zijn 
weer volop bezig met de voorbereidingen van de geplande najaar 
activiteiten zoals Sinterklaasmiddag en Kerstmiddag 2019. 
 
Afgelopen maand heeft het bestuur onze vrijwilligers in het zonnetje 
gezet door hen een reisje aan te bieden naar Zuid-Limburg waar 
onze vrijwilligers enerzijds sportief bezig zijn geweest en anderzijds 
kennis hebben gemaakt met de bedrijfsvoering van het wijndomein 
Holset nabij Vaals. Het jaar 2019 is immers niet voor niets het jaar 
van de vrijwilliger en wordt mede door deze activiteit extra 
vormgegeven. 
 
Deze maand schenkt het bestuur wederom aandacht aan onze 
jubilarissen binnen de vereniging. De leden die dit jaar 25 jaar lid 
zijn van KBO Geldrop zijn uitgenodigd om op 10 oktober bijeen te 
komen voor een gezellige middag met uitreiking van een oorkonde 
van het bestuur. 
 
Tot slot wil ik u nog eens wijzen op de aanwezigheid van een 
juridische helpdesk binnen KBO-Brabant. De juristen van deze 
helpdesk geven kosteloos advies en denken mee over mogelijke 
oplossingen van uw voorgelegd probleem over bijv. WMO, 
Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Hiermee onderschrijf 
ik het belang wat een KBO-lidmaatschap voor u met zich mee 
brengt. 
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Nieuwe leden 

 

 
 
dhr. A.H.M. van der Heijden mevr. J.E. van der Heijden - Michaël 
dhr. G.J. Roos   mevr. M.C.H. Roos - van den Broek 
dhr. R. Kowarsch  mevr. W.M. Kowarsch – Valkenburg 

dhr. H.A. de Jong  mevr. M.E.A.A. de Jong - Slegers  

A.M.P.C. van Genugten  mevr. A.P. Koning 
dhr. D. Voorhuis  mevr. mevr. J.G.C. Sluper - Swart 
dhr. C.F.J. Vorstenbosch mevr. W.M. Bouman - Elbersen 
mevr. W.J.A. van Berlo  dhr. J.M. Koolen 

 
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. 
 

Commissie Educatie en Ontmoeting 

 
Oproep van de Commissie Educatie en Ontmoeting 
In onze laatste vergadering hebben wij de stand van zaken op dit 
moment en in de toekomst bekeken. Aangezien de leden van de 
commissie al jarenlang werkzaam zijn en denken aan vervanging, 
verjonging en verfrissing op korte termijn, doen wij deze oproep. 

 
Hebt u belangstelling om deel te nemen aan 
onze commissie dan willen wij u graag 
informeren over onze activiteiten o.a.: Leeskring 
- Samen uit Eten - Zomeractiviteiten - lezingen 
organiseren etc. 
 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter Ria de Vries, 
telefoonnummer 040 285 51 91. Wij hopen dat mensen bereid zijn 
om het voortbestaan van de commissie Educatie en Ontmoeting te 
realiseren. 
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Contact met het bestuur 

 
Inloopochtend en vakantiesluiting 
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 oktober 2019 

 

vaste activiteiten, oktober 2019 

 
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 28 oktober 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 22 oktober bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 22 oktober in zaal 2 van het LEV-
gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: “Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan” 
van Louis Couperus. 
 
 

commissie educatie en ontmoeting (E&O) 

 
Excursie Europese Uni in Brussel 
In de Nieuwsbrief van augustus 2019 stond al de aankondiging van 
het bezoek van het CDA Geldrop-Mierlo aan het Europees 
Parlement. Nu is ook de datum bekend. Dit is 5 november 2019. 
 
Deelname, inclusief busreis en lunch, bedraagt 40,- per persoon. 
Bent u lid van het CDA? Dan ontvangt u 5,- korting op de excursie. 
 
Zin om mee te gaan? U kunt zich aanmelden met een mail naar 
bestuur@geldrop-mierlo.cda.nl. Verdere informatie over opstaptijd 
en opstap plaats ontvangt u bij aanmelding. 

mailto:bestuur@geldrop-mierlo.cda.nl
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Mededelingen 

 
 

Samen uit Eten 

 
Samen uit Eten 
De datum voor het Kerstdiner is verplaatst van woensdag 
11 december naar maandag 16 december. 
 
 

LuuXX Geldrop van de Lunetzorg 

 

 

LuuXX Geldrop 
Heuvel 22 
5664 HL Geldrop 
T: 06 309 41 984 

 
In het hartje centrum aan het Horecaplein ligt een mooi wit pand. 
Lunetzorg heeft hierin een winkel, atelier en sinds januari een 
lunchroom welke gerund wordt door mensen met een licht 
verstandelijke beperking. 
 
We bieden een gezellige plek met enthousiaste bediening. De 
aankleding is van zelfgemaakte producten die ook te koop zijn. De 
producten op de kaart zijn huisgemaakt. We hebben een prachtig, 
rustig terras aan de achterzijde van onze locatie. Het is voor minder 
valide ook toegankelijk. 
 
Gezellig bij elkaar aanschuiven voor een vers ontbijt 
Per 16 september willen we elke maandagochtend van 9:30 tot 
11:00 uur een aanschuif-ontmoet-ontbijt aanbieden. 
 
Verse jus - koffie/ thee - croissant - sneetje brood - ham/kaas – jam 
- gekookt eitje geserveerd door onze medewerkers. 
 
We bieden dit ontbijt wekelijks aan op maandag van 9:30 tot 11:00 
uur voor € 3,25. 
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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,- euro 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 

 
Wij horen u al denken (net als bij het vinden van 
de kruidnoten in de schappen van de winkels) de 
herfst is nog niet begonnen en jullie beginnen al 
over de sinterklaasviering. Ja, de tijd gaat zo snel 
dat wij u alvast de informatie voor de viering willen 
doorgeven. 

 
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’ 
 
Dit jaar wordt er 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. 
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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 Henriette Meeuwis 
 

 
 
 
 

Henriette Meeuwis 
Clientondersteuner 
Tel. 06 139 46 383 
 
 

 

 
Wat is je arbeidsverleden 
Na de mulo en een vormingsklas kwam Henriette te werken in de 
zorgsector. Een aantal jaren gewerkt en gestudeerd en daarna 
heeft zij de Sociale Academie doorlopen: Maatschappelijk 
Werkster. 
Tijdens het opvoeden van de kinderen (10 jaar thuis) was zij 
vrijwilliger bij de peuterspeelzaal en heeft zitting genomen in de 
indicatiecommissie bejaarden/verpleeghuizen. 
 
Waarom ben jij vrijwilliger geworden 
Na haar pensionering zocht Henriette een leesclub en kwam uit bij 
de KBO. 
Daar werd zij gewezen op de cursus cliënt ondersteuner (nieuwe 
wet WMO). Zij heeft toen 2 cursussen gedaan: cliënt ondersteuner 
en ouderenadviseur. 
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Wat zijn nu je taken  
Ik doe dit werk nu samen met Mieke Bogaart en er komen  
2 nieuwe ondersteuners bij: Jeanne van der Avoort en Mariet van 
de Waarsenburg. 
Na hun opleiding bemannen we met z’n vieren de telefoon. 
Ouderen uit Geldrop-Mierlo kunnen bellen om een afspraak te 
maken voor een thuisbezoek. 
 
Ouderen kunnen ons vragen bij hun problemen. 
Denk aan: 
- huishoudelijk hulp / scootmobiel / traplift; 
- huisvesting (in de sociale sector); 
- financiële regelingen (waar heb ik recht op); 
- juridische ondersteuning (eventueel doorverwijzen naar de jurist 

van de KBO in Den Bosch); 
- dementeek. 
Ook bieden wij ondersteuning door op verzoek van de ouderen 
aanwezig te zijn bij een gesprek bij de Gemeente (zogenaamd 
keukentafelgesprek). 
 
Ria Weel vertegenwoordigt ons in de Senioren Belangen Geldrop-
Mierlo (SBG-M). 
 
Hoe weet ik van jullie bestaan 
Als ons team voltallig is gaan we over deze dienstverlening meer 
publiceren (bekendheid geven). 
 
 
 
Privé: 
Getrouwd, 2 kinderen, 2 kleinkinderen 
Houdt van lezen, schilderen, familie, tuinieren (moestuin) 
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Verslag busreis 2e Maasvlakte Rotterdam, 19 september 2019 

 

Onder een blauwe lucht met witte wolken stapten de leden deze 
dag in de bussen om via mooie routes naar Rotterdam te reiden 
voor een bezoek aan de 2e Maasvlakte. I.v.m. de files werd een 
andere route naar Terheyden gekozen, waar de koffie met gebak al 
op ons stonden te wachten. Hierna vertrokken wij via een route 
over dijken en landelijke wegen naar Stellendam waar het 
personeel ons verwelkomde met gedekte tafels met diverse soorten 
brood en beleg en uiteraard de ‘kroket’, die mag eigenlijk nooit 
ontbreken bij een reis. 
 
Nadat iedereen lekker gegeten had, gingen wij verder richting 
Rotterdam. Bij Rotterdam aangekomen reden wij tussen grote 
terreinen door met tal van industrie. Aan weerskanten van de weg 
ook treinrails, zodat de goederen en vloeistoffen snel vervoerd 
konden worden. 
 

Aangekomen bij ‘Futureland’ zorgden beide 
chauffeurs voor de munten die ingeleverd 
moesten worden bij de bemanning van de 
boot. Op de boot zocht iedereen zijn plekje 
om te kunnen genieten. 
Een aantal bleef beneden zitten, terwijl 
anderen naar het bovendek gingen om daar 
alles te kunnen bewonderen. Van het 
havenbedrijf Rotterdam kwam een gids aan 

boord, die live verslag deed van hetgeen wij te zien kregen. 
 
Het eerste was een bedrijf waar windmolens werden gefabriceerd. 
De boten voeren de hal in waar de onderdelen via portaalkranen 
verder de hal in gingen om aan elkaar gelast te worden. Buiten was 
men de ‘hoogste’ windmolen aan het bouwen om deze te kunnen 
testen alvorens men het windmolenpark in zee ging bouwen. De 
gids gaf verder uitleg over de boten, kranen, containers, de diepte 
van de haven etc. Ook konden er vragen gesteld worden waar 
direct antwoord op kon worden gegeven. 
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Dat er ook rekening gehouden was bij het uitgraven/aanleggen van 
de haven bleek doordat er zeehonden rondzwommen en aan de 
kant lekker lagen te zonnen.  
Toen wij op de boot aan het varen waren, werden er ook nog 
filmopnamen gemaakt met een camera en een drone voor 
promotie, via website, van Futureland.  
 

 
 
Terug bij de aanlegsteiger konden wij naar het gebouw van 
Futureland gaan om daar de tentoonstelling (via foto’s e.d.) te 
bekijken of een plaatsje te zoeken op het terras en in de zon.  
 
Op tijd vertrokken de bussen richting het restaurant waar wij 
zouden dineren. Een ongeluk op de A15 zorgde voor een flinke file, 
die ook te merken was op de ‘sluip ’route die de chauffeurs namen. 
Ook in dit restaurant werden wij vriendelijk ontvangen en iedereen 
kon een plekje vinden om lekker te eten. 
 
Nadat de inwendige mens was verzorgd stapten wij weer in de bus 
om via een mooie route te vertrekken naar Geldrop. In Geldrop 
aangekomen werd iedereen weer gebracht naar de plaats waar 
hij/zij was opgestapt. Het was een mooie reis, waar het fijne weer 
ook een bijdrage aangeleverd heeft. 
 
Meer foto’s, gemaakt door Wim Heesakkers, kunt u terugvinden op de 
website onder ‘fotoalbum’. Het verslag bij ’archief’. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
10.000 stappen 
U kent vast wel: de tip om tenminste 10.000 stappen per dag te 
zetten. Veel mensen tellen hun stappen met een stappenteller of 
een app op hun telefoon. Maar denkt u ook wel eens na over de 
kwaliteit van uw stappen? 
 
Er is een verschil tussen de stappen die u zet in de supermarkt, of 
de stappen die u zet in een bos, park of op het strand. Wandelen in 
een groene omgeving heeft echt meerwaarde. Groen is goed en 
wetenschappers noemen het niet voor niets ‘Vitamine G’.  
De natuur vermindert stress en kalmeert de geest. Bovendien is 
wandelen in de natuur wat inspannender dan wandelen op asfalt: er 
zijn heuveltjes, oneffenheden, tegenwind of zelfs regen. Dat maakt 
een wandeling nét wat effectiever dan een stadswandeling. 
 
Deze tip is afkomstig uit het boek: ‘Hart- en vaatziekten? Maak 
jezelf beter’ van Karine Hoenderdos en Hanno Pijl. 
 
 

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

