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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

 

Deze week hebben wij stil gestaan bij de verjaardag van onze 

Koning Willem Alexander en koersen wij de volgende week af op 

de Bevrijdingsdag van 5 mei,  terwijl heel wat gezinnen met 

schoolgaande kinderen de komende 2 weken (eindelijk) nog 

eens genieten van een voorjaarsvakantie in eigen land. 

 

Medio april jl. hebben wij van de rijksoverheid vernomen dat er 

nauwelijks versoepelingen kunnen worden doorgevoerd met 

betrekking tot de geldende coronamaatregelen. Wij zullen ons 

dan ook nog voorlopig moeten houden aan de aan ons 

opgelegde beperkingen en mondkapjesplicht. Helaas het is niet 

anders. Het ziet er wel naar uit dat de komende zomermaanden 

stapsgewijs steeds meer vrijheden zullen geven. Wij hopen dit 

allemaal spoedig bevestigd te krijgen. 

 

In het kader van ons 65-jarig bestaan hebben wij  u allen de 

afgelopen maand een cadeautje aangeboden in de vorm van een 

geweven theedoek vervaardigd door het Geldropse 

Weverijmuseum. Bij het secretariaat zijn veel spontane reacties 

hierover ingekomen waarvoor het bestuur u zeer erkentelijk is. 

Hartelijk dank voor de support daarvoor! 

 



 

Ook in het voorliggende exemplaar van onze Nieuwsbrief treft u 

nog ingezonden felicitaties aan van prominente personen. Wij 

wensen u hierbij veel leesplezier. 

Rest mij u nog mede te delen dat er op dit moment helaas niet 

veel nieuws is te melden vanuit onze seniorenvereniging. 

Wellicht dat wij u eind mei iets meer kunnen vertellen over onze 

plannen in de tweede helft van 2021. 

 

Ondanks de vele beperkingen in deze coronatijd wens ik u allen 

toch vermakelijke weken in het vroege voorjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. P.W.J. Verhoef 

 

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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Contact met het bestuur 

 

In verband met de coronamaatregelen is het LEV-gebouw aan 

het St. Jozefplein 4 in Geldrop gesloten. De inloopochtend, voor 

persoonlijk contact met het bestuur, kan daarom geen doorgang 

vinden. 

 

Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van 

de bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste 

bladzijde in deze Nieuwsbrief. 

 

Post aan het bestuur 

Als u post wilt sturen aan het bestuur dan deze graag 

adresseren aan het secretariaat en niet aan het LEV-gebouw. 

Het adres van het secretariaat is: Paladijnstraat 10, 5663 EN 

Geldrop. 



 

Activiteiten in mei 2021 

 

Zwemmen, Samen uit eten en Leeskring 

I.v.m. de coronamaatregelen in het nog niet duidelijk of de 

vaste activiteiten in mei 2021 door kunnen gaan. 

 

De meest actuele informatie daarover vindt u steeds op de 

website, www.kbogeldrop.nl. 

 

Van de redactie 

 

In de vorige Nieuwbrief is al aandacht besteed aan de 65e 

verjaardag van KBO Geldrop. In deze Nieuwsbrief leest u nog 

een tweetal felicitaties. 

 

Leo Bisschops, de voorzitter van KBO Brabant, brengt zijn 

felicitaties over. KBO Brabant, de koepelorganisatie waarvan 

KBO Geldrop lid is en die actief is voor senioren op landelijk 

niveau. De laatste tijd vooral op het gebied van pensioenen. 

En ook de felicitaties van Hein Crooijmans, de voorzitter van 

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M). Op gemeenteniveau 

behartigt SBG-M de belangen van senioren in Geldrop-Mierlo. 

 

Bij het maken van deze Nieuwsbrief is het nog niet duidelijk of 

er weer groepsactiviteiten georganiseerd mogen worden. Maar 

de activiteitencommissie en de commissie Educatie en 

Ontmoeting staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Om 

fijne reizen en mooie lezingen te organiseren. 

 

De redactie ontving wel twee berichten van activiteiten die 

individueel uitgevoerd kunnen worden: een bezoek aan kasteel 

Geldrop en een uitnodiging vanuit Handel. Beide vindt u onder 

het kopje ‘verdere informatie die de redactie ontving’. 

 

Voor de puzzelaars is er een kruiswoordraadsel. De redactie 

wens u veel plezier met het puzzelen. De oplossing volgt in juni. 

 

      Veel leesplezier 
 

http://www.kbogeldrop.nl/


 

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant 

 

 

 

 Van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

Vijfenzestig jaar worden betekent voor velen een mijlpaal. Ooit 

was het de pensioengerechtigde leeftijd, tegenwoordig moeten 

we daar wat langer op wachten. 

Maar toch realiseren de meeste mensen zich dat ze als 

vijfenzestigjarige aan een nieuwe fase in hun leven beginnen: de 

derde levensfase. 

 

Hoewel we vaak horen dat mensen zich op die leeftijd nog te 

jong voelen voor het lidmaatschap van een seniorenvereniging, 

heten we hen bij onze KBO van harte welkom. Omdat we ook 

hún belangen behartigen waar het gaat om grote kwesties als 

wonen, zorg, mobiliteit, werk, inkomen en pensioen, omdat we 

tal van interessante verenigingsactiviteiten organiseren, samen 

zorgen voor waardevolle contacten en een sterk netwerk en 

omdat we een scala van zingevende vrijwilligersactiviteiten 

bieden voor oudere én jongere senioren. Het leven houdt 

immers niet op met het ouder worden, integendeel! Een 

respectabel instituut als de Raad Volksgezondheid &  

 

Samenleving noemt de derde levensfase niet voor niets ‘het 

geschenk van de eeuw’. Er wordt heel wat werk verzet door 

senioren, en zeker door de vrijwilligers van de KBO. Daardoor 

zijn we vanaf halverwege de vorige eeuw uitgegroeid tot een 

krachtige seniorenvereniging van 125.000 leden, de grootste 

vereniging die onze provincie rijk is. Groot, maar altijd dichtbij 

door onze lokale verenigingen. 

 

Opgericht in 1956, heeft KBO Geldrop het groeiproces van KBO-

Brabant nagenoeg van meet af aan mee vorm gegeven. 

Daar zijn wij u erkentelijk voor. Terecht viert u het bereiken van 

deze mijlpaal, zij het helaas wat minder feestelijk dan 



 

ongetwijfeld het geval zou zijn geweest zonder coronapandemie, 

maar wat niet is gaat vast nog komen. 

 

Een vereniging wordt immers niet zomaar 65 jaar. Hoewel we 

allemaal de spreuk kennen: ‘Iedereen wil graag oud worden, 

niemand wil het zijn’, is het mooie van KBO Geldrop dat die met 

het stijgen van de jaren alleen maar vitaler en veelzijdiger is 

geworden. Hier geen drie K’s prominent op de website, maar 

samen uit eten, een leeskring en zwemmen als vaste 

activiteiten. Het zegt alles over het vermogen van uw 

seniorenvereniging om mensen op een eigentijdse wijze te 

verbinden. Daar willen we alle 1.100 leden, de vrijwilligers en 

het bestuur van harte mee feliciteren! 

 

Leo Bisschops, 

voorzitter KBO-Brabant 

 

 

Campagne Senioren en Veiligheid 

 

KBO-Brabant werkt mee aan de ‘Campagne 

Senioren en Veiligheid’ van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. Senioren krijgen hierbij 

concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en 

over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. 

 

Onder de slogan ‘Maak het 

oplichters niet te makkelijk’ wordt  

aandacht besteed aan 

verschillende vormen van 

criminaliteit: meekijken bij pinnen, 

babbeltrucs, hulpvraagfraude, 

phishing, spoofing en online 

veiligheid. 

 

Op de site van KBO Geldrop staat een overzichtelijke brochure 

met allerlei oplichtingstrucs: www.kbogeldrop.nl -> nuttige info 

-> senioren en veiligheid en dan de folder aanklikken. 

 



 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Expositie in Kasteel Geldrop 

    

“Leven in beelden”  

  ….beelden en schilderijen van Frans Kerkhoff 

 

 

In vier ruimtes neemt de maker ons mee in vier sferen als betrof 

het de seizoenen. De beelden en schilderijen tonen de 

binnenkant van zijn bestaan, een getuigenis van indrukken en 

emoties. Ze zijn veelal opgebouwd uit enkele beeldelementen, in 

kleur en vorm. 

 

De expositie is te bezoeken tot en met 27 juni 2021, 

elke donderdag, vrijdag en zondag van 14.00 en 17.00 uur. 

 

 

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming van Handel  

 

“”Vorig jaar hebben wij gezien dat, toen er 

weer even wat ruimte was en je weer met een 

paar mensen meer op pad mocht, wij in ons 

bedevaartsoord Handel veel bezoekers op de 

fiets of met auto's in onze Mariakapel hebben 

mogen ontvangen. Ze brachten een bezoek aan 

Maria, staken een kaars aan en bezochten 

daarna wandelend ons prachtige 

processiepark.”” 

 

“”U bent van harte welkom!”” 

Namens de organisatie "Bedevaarten naar Handel",  

Pater Martin van Moorsel CSSp en Nellie Martens  

 

Individuele pelgrims kunnen de hele dag door terecht in de 

Mariakapel. De kerk en het processiepark zijn dagelijks geopend 

van 08.30 uur tot 19.00 uur. Ook is er iedere dag van de week 

een H. Mis om 09.00 uur en zondags om 09.30 uur. 



 

Hein Crooijmans, voorzitter Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

 

 

 

 

  KBO Geldrop 65 jaar! 
 

 

 

KBO Geldrop is ongeveer gelijktijdig ontstaan met de komst van 

de AOW dat is nu 65 jaar geleden.  

Het getal 65 heeft hier een dubbele betekenis. Voor de 

werkende was het dikwijls de leeftijd waarnaar uitgekeken 

wordt, om het rustiger te gaan doen en voor de KBO betekent 

65 jaar, een moment om terug te blikken maar zeker ook om 

vooruit te kijken. 

 

In de voorbije jaren is gebleken dat KBO Geldrop haar leden 

heeft weten te boeien met activiteiten waar veel belangstelling 

voor bestaat. Getuige het feit dat een groot aantal leden hiervan 

gebruik maakt. 

Dat dit destijds een vooruitziende blik was blijkt wel uit het feit 

dat er heden ten dage nog steeds een grote belangstelling 

bestaat voor de KBO.  

Dit is een felicitatie waard!  

 

In de jaren dat de KBO bestaat was er onder de mensen een 

grote mate van verbondenheid; er was veel zorg voor elkaar. 

Vandaag de dag moeten we vaststellen dat er veel veranderd is.  

Onze omgeving is helaas veel meer gericht op ieder voor zich en 

minder aandacht voor elkaar. Maar…. toch kunnen we 

vaststellen dat dit veel minder voor de KBO van toepassing is. 

Getuige hiervan is het groot aantal actieve leden.  

 

Kijken we naar de toekomst dan moeten we rekening houden 

met grote veranderingen. We worden steeds ouder en de kans 

op ongemakken neemt daarbij toe. 

Helaas zijn er geen verzorgingshuizen meer en daardoor 

(moeten) blijven senioren steeds langer thuis wonen. 



 

Senioren met beperkingen zijn steeds meer aan huis gebonden 

en kunnen daardoor steeds minder aan georganiseerde 

activiteiten deelnemen. 

Dit jammer, maar mogelijk een grote uitdaging. 

 

Senioren Belangen feliciteert KBO Geldrop van harte met dit 

jubileum en wenst haar een mooie toekomst toe! 

 

Hein Crooijmans. 

voorzitter Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

 

 

Klok uit de Magdalenakerk naar een nieuwe plaats 

 

Dat doe ik niet iedere dag, een klok 

inzegenen”, begon pastoor  Sjef van der 

Maazen de plechtigheid. ,,Dit is zelfs de 

eerste keer dat ik het doe”, gaf hij grif toe.  

 

Hij had er de traditie van een inzegening op 

na moeten slaan. Het werd een plechtigheid 

van zo’n twintig minuten, met als 

hoogtepunt het besproeien met wijwater. 

 

 

Geen primeur voor de klok zelf 

Voor de klok was het de tweede keer dat hij werd ingezegend. 

Hij is afkomstig uit de voormalige Magdalenakerk in 

Braakhuizen-Zuid die vijftien jaar geleden werd gesloopt. Na al 

die tijd in de opslag te hebben gestaan heeft een anonieme 

gever het mogelijk gemaakt om een klokkenstoel bij 

begraafplaats ’t Zand te bouwen. Daar is de klok afgelopen 

vrijdag met een kraan aan opgehangen nadat hij door 

klokkengieterij Eijsbouts te Asten was schoongemaakt en 

opnieuw gestemd. 

 
Eindhovens dagblad 27 maart 2021 
 
 

 



 

Kruiswoordpuzzel  

 

 

 

 
 

 

veel plezier ! 
 



 

Kruiswoordpuzzel  

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse 

kaassoort 12 roofvogel 14 deel van een korenhalm  

15 oefenmeester 19 aanwijzend voornaamwoord 20 bevel 

21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich 

verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 

34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 

40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 

46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 

55 deel van een schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 

63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 

68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die 

tijd. 

 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding  

3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 

9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober  

15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort 

appel 21 groot water 22 deel van een fiets 25 slotwoord  

28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 

35 iedere persoon 36 plaats in Gelderland 38 plaats in 

Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 

47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 

54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 

61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 

69 dominee 70 dit is. 

 

Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van april: 

 

strooiwagen 



 

Sponsors  

 

 

 

KBO Geldrop 

bedankt haar sponsoren voor hun  bijdrage: 
 

 

• Auto en bandenservice Th. Slaats 

• CDA 

• DCG, Democratische Groepering Geldrop 

• Frank Gruintjes makelaars 

• Hoveniersbedrijf ‘het Paradijs’ 

• Paramedisch centrum ‘De Kleine Dommel’ 

• Restaurant SMAEK 

• Uitvaartverzorging Hans Raaijmakers 

• van der Stappen uitvaartverzorging 

• Vrijwilligerszorg thuis 

 

 

Colofon 

 
 

Bestuur 

Hans Gruintjes, voorzitter 040 285 03 79 

Mieke van Meijl - de Grijs, secretaris 040 285 28 53 

Leo Martens, penningmeester  040 285 44 32 

e-mail bestuur bestuur@kbogeldrop.nl 

 

Contactpersonen commissies en (werk)groepen 

activiteitencommissie, wijkcontactpersonen 
Maria Vorstenbosch – de Laat 

 
06 41 57 38 89 

commissie Educatie en Ontmoeting 

Ria de Vries 

 

040 285 51 91 

clientondersteuning en ouderenadviseur 
Henriëtte Meeuwis 

 
06 139 463 83 

 

Afgevaardigde bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 

 

 



 

 


