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Voorwoord 

 
 

 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
In de maand september worden binnen KBO-Geldrop weer de 
gebruikelijke activiteiten opgestart zoals zwemmen, leeskring en 
samen uit eten. Tevens hebben wij op 19 september a.s. nog een 
interessante dagtocht naar de Tweede Maasvlakte (omgeving 
Rotterdam) op de agenda staan. De activiteiten rond Sinterklaas en 
Kerstmis staan ook weer in de startblokken bij de desbetreffende 
commissie. Tot slot staat er deze maand een bestuursvergadering 
gepland waarmee het bestuur de tweede helft van het jaar 2019 zal 
gaan opstarten. 
 
Deze maand wordt rond 17 september provinciaal de nodige 
aandacht geschonken aan het feit dat Zuid-Nederland 75 jaar 
geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. “KBO-Brabant 
Remembers” is de naam van het project waarbij KBO-Brabant en 
de Avans Hogeschool de 75-jarige bevrijding van onze provincie 
herdenken. “De weg naar de vrijheid” is de titel van het toneelstuk 
dat in het kader van dit project door Afdelingen in onze hele 
provincie wordt opgevoerd door jong en oud. De voorstellingen 
vinden vanaf deze maand plaats. De dichtstbijzijnde voorstellingen 
worden gegeven binnen de Kring Eindhoven op 19, 20 en 21 
september a.s. op de locatie CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 
in Eindhoven. Verdere info hierover leest u op www.kbo-brabant.nl . 
Informatie voor toegangskaarten bij Centrum Kunsten Eindhoven 
tel. 040-2163212. 
 
Ter herinnering wil ik u nog even wijzen op de mogelijkheid om mee 
te doen aan de sponsoractie van de Rabobank Clubkas Campagne 
waar ook onze KBO-vereniging aan mee doet. Leden van de 
Rabobank ontvangen deze maand thuis een oproep van de bank 

http://www.kbo-brabant.nl/
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om hun stem uit te brengen op die verenigingen die zij wensen te 
steunen. De stemperiode is van 27 september tot 12 oktober a.s. 
Laat uw stem niet verloren gaan en geef met uw stem dat steuntje 
in de rug aan onze KBO-afdeling!! 
 
Ik wens u allen nog fijne nazomerdagen toe! 
 
 

Voorlichtingsbijeenkomst gezonde voeding en bewegen 

 

Wat kunnen senioren zelf doen om gezondheid te stimuleren? 
Binnen de gezondheidszorg krijgen onderwerpen als voeding en 
beweging steeds meer aandacht. Wanneer we ouder worden 
verandert er veel in het leven en ontstaan nieuwe vragen over 
gezondheid. Voorlichting kan helpen om goed met onze 
gezondheid om te gaan. 
 
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo organiseert hiervoor, in 
samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, een 
 

voorlichtingsbijeenkomst voor senioren 
over 

gezonde voeding en bewegen 
 
Bij gezonde voeding gaat het bijvoorbeeld over ‘de schijf van 5’ en 
wat deze inhoudt. Bij de beweegvoorlichting over voldoende 
bewegen, welke vormen zijn beter en waarvoor, etc. 
 
Deelname aan de bijeenkomst, inclusief koffie is GRATIS. 
 
Gegevens van de bijeenkomst 
datum:  maandag 7 oktober 2019 
tijdstip:  van 13.30 uur tot 16.30 uur 
locatie:  LEV-gebouw, St Jozefplein 4 in Geldrop 
presentatie: de heer Chris Verhoeven 
 
Aanmelden vóór 1 oktober 2019 bij: Ria de Vries 040 285 51 91 of 
via: mvries@onsbrabantnet.nl  
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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 

 
 

eenmalige activiteiten, oktober 2019 

 
Voorlichtingsbijeenkomst gezonde voeding en bewegen 
Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 7 oktober 2019 
in het LEV-gebouw, St Jozefplein 4 in Geldrop. Zie voor meer 
informatie blz. 2 van deze Nieuwsbrief. 
 
  
 
 
 
 
 



5 
 

Verslagen zomeractiviteiten commissie E&O 

 
Bezoek aan het DAF-museum op donderdag 27 juni 2019 
 
Om kwart voor twee komen 23 leden van de KBO bijeen in het 
DAF-museum. We mogen gelukkig allemaal binnen en daar krijgen 
we een rondleiding door gids Ad van Geel, die ons met humor en 
uit de losse pols van alles weet te vertellen over de ontwikkeling 
van het bedrijf. 
 

 
 
Huub van Doorne begon in een soort schuurtje, de smidse, waar hij 
met zeer beperkte middelen van alles in elkaar knutselde waar 
behoefte aan was. Mede dankzij zijn commerciële broer Wim 
ontstond het aanhangwagen-bedrijf. Ook werden allerlei militaire 
voertuigen gerealiseerd. Al snel werden vrachtwagens gebouwd, 
die in de loop van de tijd zo professioneel werden dat ze, als klein 
bedrijfje, de eerste prijs wegkaapte voor de neus van de andere 
giganten. 
 
Eventjes mocht ik in de nieuwste cabine zitten. Daarin zit alle 
denkbare luxe en gemak, alsmede twee slaapplaatsen. Van daaruit 
heb je een heel andere kijk op de wereld, die letterlijk aan je voeten 
ligt! 
Enkele leden onder ons waren enigszins vermoeid en vonden het 
een goed idee om nu eerst koffie, met gebak, te gaan nuttigen en 
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daarna verder te gaan. Het was een gezellig onderonsje en daarna 
was er weer energie voor het tweede deel van de rondleiding. 
 

We kwamen bij de eerste DAF33. Daar 
vertelde Ad dat deze cadeau was gedaan 
aan Smits van Oyen, die een vriend van 
de familie was. De tweede DAF was voor 
de burgemeester van Oost- West- en 
Middelbeers, die eerst nog haar rijbewijs 
moest gaan halen. Beide auto's zien er 
nog prima uit. 
 

 
In het vervolg zien we allerlei voertuigen, die bijna allemaal hun 
eigen verhaal hebben. 
Trots vertelt Ad over de bijzondere uitvinding van de variomatic, die 
thans in zeker 150 verschillende voertuigen wordt toegepast en 
alleen om commerciële redenen is omgedoopt in CVT. Deze 
uitvinding is zelfs zo goed dat de daarmee uitgeruste racewagen 
verboden werd omdat hij te snel was voor de concurrentie! 
 
Vanwege de beperkte visie van de politiek in die tijd werd de 
autodivisie overgenomen door Volvo, die goede sier kon maken 
met de al ontwikkelde modellen van DAF: nu Volvo-340. 
 
We hebben ontzaglijk veel opgestoken, vooral omdat het door Ad 
zo leuk werd opgediend en we nemen afscheid met een hartelijk 
applaus en een dankwoordje van Marijke Govers en de toezegging 
dat we terug zullen komen als de uitbreiding is gerealiseerd. 
 
Jan Poell 
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Verslagen zomeractiviteiten commissie E&O 

 
Terugblik midgetgolf Geldrop 
 
Op donderdag 22 augustus waren de 
weergoden de 27 deelnemers goedgezind. 
Zoals in voorgaande jaren werd er sportief 
geprobeerd om de hoogst mogelijke score 
te halen. 
 
Na een kop koffie of thee in de pauze en 
een consumptie aan het einde van de 
middag kon overgegaan worden naar de 
bekendmaking van de drie beste spelers. 

 
1e prijs: mevrouw Lieneke Nuijts 
 
2e prijs: de heer Hans Gruintjes 
 
3e prijs: mevrouw Diny van der Velden 
 
De poedelprijs was voor 
mevrouw Friedy Scheepers 
 
Na de uitreiking van de prijsjes en een 
welgemeend applaus was het tijd om weer 
huiswaarts te keren na een gezellige en 
sportieve middag.   

 

 
Strabrechtse Heide en Heide café vrijdag 26 juli 
 
Op 26 juli zouden wij een wandeling gaan maken op de 
STRABRECHTSE HEIDE, maar door de zeer hoge temperatuur 
hebben wij moeten besluiten dat dit niet kon doorgaan !! 
 
Misschien een andere keer, wij houden dat in gedachten!! 
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Busreis 19 september 2019, Tweede Maasvlakte 

 
Deze dag brengen wij een bezoek aan de 2e Maasvlakte, een 
nieuw stukje Nederland. Het is een nieuwe stap in de ontwikkeling 
van Mainport Rotterdam. De Maasvlakte is aangelegd in de 
Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij het ontwerp en de 
inrichting ervan is geprobeerd om de natuur zoveel mogelijk te 
ontzien. 
 
Nadat wij in Geldrop via de diverse opstapplaatsen in de bussen 
zijn gestapt gaan wij op weg. De eerste stop is bij de Gouden 
Leeuw voor koffie met gebak en daarna gaan wij via een mooie 
route verder naar ’t Wapen van Stellendam voor de lunch. 
 

Na de lunch gaan wij naar Futureland, 
waar de boot op ons ligt te wachten 
om ons van alles te laten zien. Op de 
boot is een ‘live’ gids aanwezig, dus 
als er vragen zijn kan de gids u daar 
direct een antwoord opgeven. 

Na de boottocht hebben wij nog tijd om lekker rond te lopen op 
Futureland en allerlei indrukken op te doen. 
 
Hierna vertrekken wij via een andere route naar restaurant ‘Onder 
de Pannen’, waar wij het diner zullen hebben.  
 
De prijs voor deze busreis bedraagt € 67,00 
per persoon. Inbegrepen in de prijs:  
- vervoer per bus; 
- koffie met gebak; 
- lunch; 
- boottocht; 
- diner. 

 
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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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Geldrop - Mierlo dementievriendelijk  
 
Open de samenleving voor mensen met dementie en 
mantelzorgers. 
 
Geldrop-Mierlo werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. 
In een dementievriendelijke gemeenschap (DVG) doen mensen 
met dementie en hun mantelzorgers zo lang en goed mogelijk mee 
in de samenleving. We hebben inwoners gevraagd hoe zij dit 
momenteel ervaren aan de hand van een vragenlijst. In totaal 
deden meer dan 400 mensen mee, jong en oud. De vragenlijst is 
gebaseerd op tien doelstellingen voor een dementievriendelijke 
samenleving. 
 
1. naar een andere beeldvorming: weg met het taboe! 
2. naar meer kennis: inzicht biedt uitzicht 
3. naar een betere integratie: mensen met dementie tellen mee 
4. naar meer ontmoetingen: samen 
5. naar betere contacten tussen generaties: voor jong en oud 
6. naar meer welzijn: warme zorg 
7. naar meer autonomie: burgers zoals u en ik 
8. naar lagere drempels: iedereen welkom 
9. naar een veiliger samenleving: veilig thuis 
10. naar de mobilisatie van de hele gemeente: gemeente-breed 

 

Op alle 10 doelstellingen werd door inwoners van Geldrop-Mierlo 
een voldoende gegeven. Positievere beeldvorming en doorbreking 
van het taboe en de vindbaarheid van informatie over dementie 
scoren goed met gemiddeld een 7.3. Op de vraag of er voldoende 
contact tussen generaties is wordt opvallend lager gescoord; 
een 6.2. 
 
Op basis van deze resultaten en input via verschillende kanalen 
gaat de werkgroep Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo (waarin ook 
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seniorenbelangen haar aandeel levert) dit jaar met drie concrete 
speerpunten aan de slag. 
Taboedoorbreking en positievere beeldvorming blijven belangrijk, 
contact tussen generaties krijgt aandacht en het werken aan een 
samenleving waarin iedereen welkom is en blijft (bijvoorbeeld bij 
verenigingen) is het derde speerpunt.  
 
Op 29 september aanstaande is de gemeentelijke werkgroep 
Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo te vinden op het ‘Andere Mert 
Regenboogfestival’, in de kasteeltuin van Kasteel Geldrop. Het 
jaarlijks evenement in Geldrop-Mierlo rond het thema 
duurzaamheid, sociale initiatieven en multiculturele diversiteit! 
Gratis toegankelijk voor iedereen. We vertellen U graag meer over 
onze activiteiten! Ontmoeten we u daar? 
 

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente Geldrop Mierlo 

 
 
Wat je van de Luisterlijn kunt leren over eenzame ouderen 
 
De Luisterlijn staat in de zomer roodgloeiend: er komen zo’n 
tweeduizend telefoontjes meer binnen dan anders. Ouderen 
ervaren 'zomereenzaamheid'. Een kijkje achter de schermen bij de 
hulplijn levert wijze lessen op voor professionals. 
 
In de zomer neemt eenzaamheid onder ouderen toe: familie en 
buren zijn op vakantie, eventuele hobbyclubs dicht. Bij de Luisterlijn 
kwamen alleen al in juni meer dan 35.000 telefoontjes binnen van 
ouderen die zich eenzaam voelen. Vaak bellen zij over iets anders, 
zoals de hitte of problemen met boodschappen doen, en blijkt bij 
doorvragen dat eenzaamheid eigenlijk de boosdoener is. ‘Zo belde 
er een vrouw uitgebreid over een dagje winkelen. Toen de 
vrijwilliger zich afvroeg wanneer het probleem op tafel zou komen, 
zei de dame dat ze alleen woonde. Als ze een leuke dag had gehad 
zoals nu, was er niemand om dat mee te delen. Dat is dus óók 
eenzaamheid’, zegt Bonnie van ’t Foort van de Luisterlijn. 

https://www.zorgwelzijn.nl/thema/eenzaamheid/
https://www.deluisterlijn.nl/
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Goed doorvragen   Aan de getrainde vrijwilligers is het dus om 
goed door te vragen als er een oudere belt. Vragen die helpen om 
het probleem achter het verhaal helder te krijgen, zijn bijvoorbeeld: 
‘Het klinkt alsof u iets mist. Hoor ik dat goed?’, of: ‘Hoe voelt u zich 
op deze momenten die u nu schetst?’ Vervolgens vragen de 
vrijwilligers door naar hoe de beller het eenzame gevoel ervaart: is 
het sociale eenzaamheid doordat familie op vakantie is, of is het 
emotionele eenzaamheid door het missen van een intieme, hechte 
band met iemand?’ Van ’t Foort vertelt dat vrijwilligers ook proberen 
om de beller uit te nodigen het probleem zelf te verzachten. 
‘Bijvoorbeeld door te vragen naar wat de oudere zou kunnen 
helpen om het gemis aan contact en steun hanteerbaar te maken, 
of met wie ze er nog meer over zouden kunnen praten.’ 
 
Gelijke hoogte Vrijwilliger Kees uit Tilburg merkt dat echt luisteren 
en de beller nemen zoals hij is, vaak helpend is. ‘Als iemand in de 
put zit, ga ik niet vanaf bovenaan die put naar beneden roepen: je 
moet zus of je moet zo, ik gooi ook geen touw naar beneden. Ik ga 
naar beneden en ik ga naast ze zitten op gelijke hoogte, daar is de 
behoefte aan en op die manier voeren we het gesprek. Die 
aandacht, die erkenning van het er zijn, dat is waar mensen 
behoefte aan hebben. Alle mensen willen er zijn en erkend worden 
in hun bestaan. En dat gebeurt veel te weinig’, zegt hij. Dat is ook 
wat de Luisterlijn vaak terugkrijgt aan feedback van bellers: ze 
voelen zich gehoord zonder oordeel door iemand die er echt even 
voor ze is. Ook het feit dat de Luisterlijn de hele nacht bereikbaar 
is, dus ook buiten kantoortijden van eigen zorgverleners, scoort 
hoge ogen bij ouderen. 
 
Bijna echt   Een regelmatige beller van de Luisterlijn is een 87-
jarige vrouw, die zich voorstelt als Niemand. ‘Want dat is zoals ik 
me voel. Niemand. Ik heb een beetje warmte en vertrouwen nodig, 
maar in mijn omgeving vind ik dat niet. Mijn man is overleden, mijn 
kinderen hebben het te druk en mijn buurvrouw wil ik hier niet mee 
belasten. Dus als ik echt wanhopig ben, bel ik de Luisterlijn. Ze zijn 
mijn redding. Ik leid aan complexe PTSS door wat ik in de oorlog 
heb meegemaakt. Daardoor heb ik last van vreselijke nachtmerries 

https://www.zorgwelzijn.nl/video/eenzaamheid-bestrijden-sociaal-contact-is-de-eerste-basisbehoefte/
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en paniekaanvallen die voelen alsof er een verstikkende klamboe 
over me heen ligt. Op zulke momenten ben ik wanhopig. Dat er dan 
iemand is die me gelooft, en dat er écht naar me geluisterd wordt, 
dat helpt me zo enorm. Soms zegt iemand van de Luisterlijn dat ze 
me op afstand een knuffel geven. Dat voelt dan bijna echt, heel fijn 
is dat.’ 
 
De Luisterlijn is in de jaren ’50 ontstaan en stond tot vorig jaar 
bekend als Sensoor. De Luisterlijn wordt bemand door 1500 
vrijwilligers op 28 locaties in Nederland, en is dag en nacht 
bereikbaar voor anonieme bellers. Jaarlijks bellen er zo’n 280.000 
mensen naar de telefonische hulplijn en komen er 25.000 
gesprekken binnen via de chat en e-mail. De top drie van 
problemen waarmee mensen de Luisterlijn bellen is: eenzaamheid, 
depressie en relatieproblemen. Het Ministerie van VWS is deze 
zomer een campagne gestart om ‘zomereenzaamheid’ onder 
ouderen voor het voetlicht te brengen. 
Eenzaamheid is een probleem van ons allemaal 
(Bron: Welzijn en Zorg, 5 augustus 2019 Luisterlijn tel. 0900 0767) 
 

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 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/22/campagne-tegen-zomereenzaamheid
mailto:secr.kbo.geldrop@onsmail.nl

