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juni-juli 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

 

De stand van zaken rondom de beperkingen inzake het 

coronavirus zijn op dit moment nog niet versoepeld waardoor 

het bestuur nog geen voorspellingen kan doen omtrent de 

organisatie van activiteiten in de tweede helft van het jaar 2021.  

Graag hadden wij u enkele nieuwtjes willen verklappen maar 

helaas die vooruitzichten moeten wij nog even uitstellen.  

 

De vaccinaties tegen het coronavirus zijn in volle gang waardoor 

wij ons enigszins minder zorgen behoeven te maken voor nieuwe 

besmettingen. Overigens blijft het noodzaak desondanks toch 

alert te blijven als het gaat over het afstand houden van elkaar, 

het regelmatig wassen van onze handen en het gebruik van het 

mondkapje. 

Laten wij dit de komende maanden nog allemaal goed volhouden 

opdat er in het jaar 2022 gezelliger tijden zullen aanbreken! 

 

Het zal u nauwelijks verbazen dat ik op dit moment verder geen 

nieuws kan vertellen vanuit onze seniorenvereniging. Hopelijk 

dat dit na de zomervakantie wel het geval zal zijn.    

 

Ondanks de vele beperkingen in deze coronatijd wens ik u allen 

toch vermakelijke weken in de komende zomermaanden. 
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Mededeling van het bestuur 

 

Afgelopen maand heeft onze wijkcontactpersoon in Mierlo de 

heer Paul van Kraaij te kennen gegeven met onmiddellijke 

ingang te stoppen met zijn activiteit in verband met lichamelijke 

klachten waarvoor hij in het medische circuit momenteel in 

behandeling is. Het zijn geen levensbedreigende klachten maar 

helder is het dat hij op dit moment naar zijn lichaam dient te 

luisteren. 

Het bestuur wenst hem daarbij alle sterkte toe onder 

dankzegging voor zijn inzet als wijkcontactpersoon in de 

afgelopen 6 jaar. 

 

Dat Paul zelf heeft gezorgd voor een vervanger is zeer te prijzen 

en daarvoor is het bestuur hem zeer erkentelijk. Zijn vervanger 

is de heer Evert Koolhof uit Mierlo. 

Adresgegevens: Linde 16, 5731 NP Mierlo tel. 0492 66 30 70. 
 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. F.R. Peters-Breteler 

mevr. G.H. Bok 

dhr. C.F.G.M. Muskens 

mevr. J.J.C.M. Muskens-Saris 

 

 

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. 
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Activiteiten in juni / juli 2021 

 

Samen uit eten en Leeskring 

I.v.m. de coronamaatregelen is het ten tijde van het maken van 

deze Nieuwsbrief nog niet duidelijk hoe deze activiteiten in de 

rest van het jaar 2021 plaats gaan vinden. 

 

Vanaf 19 mei 2021 mogen zwembaden, met de nodige 

beperkingen, weer open. Wat dit voor het zwemmen op 

donderdagochtend betekent is nog niet duidelijk. Wij raden u 

aan de website https://www.laco.eu/locatie/geldrop/ te 

raadplegen. 

 

De meest actuele informatie over de activiteiten vindt u steeds 

op de website, www.kbogeldrop.nl. 

 

Van de redactie 

 

In de voorafgaande Nieuwsbrieven is al aandacht besteed aan 

het 65-jarig bestaan van KBO Geldrop. In de Nieuwbrief van april 

2021 met een bijdrage van voorzitter Hans Gruintjes en in april 

en mei met felicitaties van externe, bij de KBO Geldrop 

betrokken personen. 

In deze Nieuwsbrief laten we het licht schijnen op een van onze 

wijkcontactpersonen, Frits van Duijnhoven. Wijkcontactpersonen 

zijn de ’oren en ogen’ van de vereniging. Maar, zoals u kunt 

lezen, Frits doet nog veel meer. 

 

Verder in deze Nieuwsbrief een verzoek van KBO Brabant om 

mee te werken aan hun inspanningen voor behoud van de 

pensioenen. 

In het onderdeel ’verdere informatie’ een aantal evenementen 

die in de maanden juni en juli plaatsvinden. 

 

Voor de puzzelaars is er weer een kruiswoordraadsel. De 

redactie wens u veel plezier met het puzzelen. De oplossing volgt 

in augustus. 

     Veel leesplezier 

https://www.laco.eu/locatie/geldrop/
http://www.kbogeldrop.nl/
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Frits van Duijnhoven, wijkcontactpersoon en meer …… 

 

In februari van dit jaar is het bestuur gestart 

met aandacht aan het 65-jarig bestaan van KBO 

Geldrop. Vanwege corona op een bescheiden 

wijze maar toch een waardige herinnering. 

 

De voorafgaande twee Nieuwsbrieven zijn, naast de terugblik en 

vooruitblik van de voorzitter, voornamelijk gevuld met felicitaties 

van externe personen. Nu gaan we kijken naar vrijwilligers 

binnen de vereniging zelf. Gestart wordt met ’de oren en ogen’ 

van de vereniging: de wijkcontactpersonen. 

 

 
 

 

 

Frits van Duijnhoven 

 

Wijkcontactpersoon’, bestuurslid en ……… 

 

 

 

 

 

Eén van deze wijkcontactpersonen is Frits van Duijnhoven. 

Frits is zijn werkzame leven in 1956 (als 15-jarige! en nu dus 65 

jaar geleden) begonnen in Geldrop in de textiel. Niet 

verwonderlijk als je in de historie terugkijkt naar het rijke 

verleden van de gemeente op dit gebied. Hij begon bij H. Eijken 

& Zonen, ook wel de ’Schel’ genoemd, waar militaire kleding en 

’schotse ruiten’ gemaakt werden. Na anderhalf jaar ging hij over 

naar De Haes in Eindhoven en Mierlo waar hij tot 1980 

getouwsteller was.  

 

Toen dat bedrijf gesloten werd, ging hij naar Helmond naar de 

Vlisco waar bonte stoffen voor de Afrikaanse markt werden en 

worden gemaakt. Daar heeft hij 21 jaar, tot zijn pensioen in 

2001, gewerkt als machinist in het ketelhuis. 
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In die tijd was Ton Seijkens voorzitter van KBO Geldrop. En in 

2002 vroeg hij Frits om wijkcontactpersoon te worden. Ton 

Seijkens en Frits kenden elkaar toen al heel lang omdat zij vanaf 

1958 beide werkten bij De Haes in Eindhoven en later bij de 

Vlisco in Helmond. 

 

Wijkcontactpersoon 

Bij KBO Geldrop zijn de wijkcontactpersonen de ’ogen en oren’ 

van het bestuur van de vereniging! 

Zij zijn het die elke maand de Nieuwsbrieven en de ONS van 

KBO Brabant naar de leden brengen. Met daarin voor senioren 

belangrijk nieuws. Ook nu nog is deze papieren informatie 

belangrijk om senioren op de hoogte te houden van landelijke, 

regionale en plaatselijk nieuwsfeiten. Veel van de senioren zijn 

nog niet vaardig met de digitale wereld waarin we nu gekomen 

zijn.  

 

Frits werd wijkcontactpersoon in 2002. Over zijn ervaringen 

vertelt hij het volgende: ”als ik langskom om de Nieuwsbrief 

rond te brengen zwaaien de mensen naar me. En regelmatig ga 

ik ook bij mensen langs. Zo krijgen de 90-jarigen op hun 

verjaardag een bos bloemen of een fruitschaaltje als ze dat 

liever hebben. Dat ga ik dan afgeven met een praatje”. 

 

Een andere activiteit waarbij Frits en ook de 

andere wijkcontactpersonen altijd te vinden 

zijn en bereid zijn een handje toe te steken, 

zijn de grotere ledenactiviteiten: de 

sinterklaas- en kerstviering en de jaarlijkse 

ledenvergadering. Hij is altijd een van de 

’gastheren’ die de aanwezige leden voorzien 

van hapjes en drankjes.  

 

Omdat Frits al jaren meeloopt in de vereniging 

kan hij ook een paar herinneringen ophalen. 

Vroeger was er een vast programma met altijd 

wel een bedevaart reis. Vaak Kevelaer. Maar in 

die tijd werden er soms ook verdere reizen 

georganiseerd, bijvoorbeeld naar Oostenrijk.  
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Ook vertelt hij dat vroeger het ’Katholieke’ aspect van de 

vereniging veel meer aanwezig was. Voorafgaand aan de 

Algemene Ledenvergadering was er altijd een speciale mis, een 

kerkdienst die door de leden werd bijgewoond. 

 

Naast wijkcontactpersoon is Frits de laatste jaren ook lid van het 

bestuur van KBO Geldrop. 

 

65-jaar, verleden (ver)weven in het heden 

Frits werkt nu, naast zijn activiteiten als wijkcontactpersoon en 

bestuurslid, als vrijwilliger bij het Weverijmuseum in Geldrop. Je 

kunt zeggen: weer terug ’in het textielgebeuren’. Hij verzorgt 

daar rondleidingen, bedient de weefgetouwen en houdt de 

machines in bedrijf. 

 

 

Dat Frits bij het museum werkt kwam 

goed uit toen het bestuur, samen 

met Frits, nadacht over een passend 

geschenk aan de leden voor het 65-

jarig bestaan van KBO Geldrop. Als 

thema voor de 65e verjaardag is 

gekozen voor: 

 

 

 

verleden (ver)weven in het heden 

 

Frits kwam met het idee om voor deze gelegenheid het 

Weverijmuseum te benaderen. Volgens het bestuur een passend 

idee bij het thema. 

De theedoek die door de wijkcontactpersoon bij u is afgeleverd, 

werd door de vrijwilligers van het museum geweven. En enkele 

honderden daarvan door Frits zelf!  

 

Het bestuur van KBO Geldrop heeft veel bedankjes en 

complimenten gekregen voor het cadeau. 

 

En zij bedankt Frits daarvoor.  
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Gedicht vriendschap 

 

 Vriendschap 

 

   Vriendschap is zwijgen, niets zeggen, 

    maar een arm om de schouders leggen. 

   Vriendschap is in iemand leven, 

    vreugde en verdriet meebeleven. 

   Vriendschap is niets vragen, 

    maar gewoon helpen en vragen. 

   Vriendschap is even gauw bellen, 

    om de laatste nieuwtjes te vertellen. 

   Vriendschap is praten, in vertrouwen, 

    wetend dat de ander de mond kan houden. 

   Vriendschap is durven te tonen, 

    welke gevoelens er in je wonen. 

   Vriendschap is delen in iemand geluk, 

    en dan bidden. Ga nooit stuk. 

   Vriendschap zit in kleinen dingen 

    die je tot wedervriendschap dwingen. 

   Aan goed vriendschap komt geen end, 

    waar ter wereld je ook bent. 

   Vriendschap is een kostbaar kleinood, 

    dat met je mee gaat tot in de dood. 

   En heb je echte vriendschap gevonden, 

    dan legt ze een pleister op vele wonden. 

 

   Daarom is het zo fijn, om goede vrienden te zijn. 

 
 

Uit: Nieuws KBO Langeboom 
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Bodemprocedure van KBO-Brabant tegen Nederlandse Staat 

 

 

KBO-Brabant werkt voor haar leden aan een 

eerlijk pensioen 

 

……….. en kan daarbij uw hulp gebruiken! 

 

 

Al enige tijd levert KBO-Brabant een juridische strijd met de 

Nederlandse Staat over uw pensioen. Sinds al meer dan 10 jaar 

zijn in Nederland de pensioenen niet meegegaan met de 

kostenstijging van het levensonderhoud, niet geïndexeerd. Dit 

komt omdat de pensioenfondsen moeten rekenen met een heel 

laag rentepercentage, de zogenaamde ’rekenrente’, over het 

geld dat door senioren is gespaard voor hun ’oude dag’. En deze 

rekenrente is veel lager dan de werkelijke rente die de 

pensioenfondsen krijgen over hun (en uw) ’spaarpot’.  

 

KBO-Brabant is het niet eens met het gebruik van deze 

rekenrente en is daarom een rechtszaak tegen de Nederlandse 

staat begonnen. KBO vindt dat de Nederlandse pensioen-

wetgeving ten onrechte té zware eisen stelt en dat dit zich niet 

verhoudt tot de Europese regelgeving. In de eerste 

bodemprocedure gaf de rechter KBO-Brabant deels gelijk en 

deels niet. 

 

In die eerste rechtszitting gaf de Nederlandse Staat ook aan dat 

zij vindt dat de rechter KBO-Brabant niet moet erkennen als 

vertegenwoordiger van de bij haar aangesloten senioren 

(juridisch heet dat: de rechter zou KBO onontvankelijk zou 

moeten verklaren wegens onvoldoende belang). Gelukkig is de 

rechtbank daar niet in meegegaan.  

 

Nu spant KBO Brabant opnieuw een zogenaamde 

bodenprocedure. En, voor de zekerheid, wil zij glashard kunnen 

aantonen dat haar achterban – u dus – wel degelijk een belang 

heeft in deze procedure (rechtszaak) en dat KBO-Brabant hierin 

als uw belangenbehartiger optreedt, u mag vertegenwoordigen. 
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KBO-Brabant verzoekt u om in een formulier op website aan te 

geven van welk pensioenfonds u uw pensioenuitkering ontvangt. 

Uiteraard zijn hier voor u als lid van KBO-Brabant geen overige 

verplichtingen of kosten verbonden. 

 

Dit formulier vindt u op de website van KBO Brabant: 

 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/uw-hulp-gevraagd/ 

 

Uw gegevens worden alléén gebruikt voor deze 

bodemprocedure, ze worden niet verstrekt aan derden en na 

afloop van de procedure zullen ze worden vernietigd. 

 

 
Bij uw lidmaatschap van KBO Geldrop zit ook het lidmaatschap 

van KBO Brabant inbegrepen. Deze juridische strijd is een van 

de activiteiten die deze koepelvereniging van senioren-

verenigingen uitvoert. Ook voor de senioren uit Geldrop-Mierlo. 

 
 

 

Programma MijnHuisPast start! 

 

 
Op 21 mei 2021 heeft wethouder Peter Looijmans het startsein 

gegeven voor het programma ’MijnHuisPast’. 

 

‘MijnHuisPast’ wil senioren bewust maken van het feit dat ouder 

worden ook beperkingen met zich meebrengt die dwingen te 

zoeken naar oplossingen voor het in standhouden van veiligheid 

en woonplezier. Dit gebeurt met voorlichting en met het 

aanbieden van een wooncheck. Van deze wooncheck ontvangt de 

bewoner een uitgebreid rapport met allerlei foto’s, tips en 

beschrijvingen van mogelijke aanpassingen.  

 

’MijnHuisPast’ start in Geldrop met de wijk Akert. 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/uw-hulp-gevraagd/
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Verdere informatie die wij ontvingen 

  

 

Webinars over gezond ouder worden 

voor 55+ers in juni 

 

 

GGD West-Brabant en Avans Hogeschool organiseren samen met 

KBO-Brabant een aantal webinars/online informatie-

bijeenkomsten over gezond ouder worden. 

 

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:  

- Woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: 

toekomstig wonen begint nu! 

- Woensdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: slapen 

en fit wakker worden. 

De bijeenkomsten zijn gratis (online) bij te wonen. 

 

Meedoen? 

Ga naar: 

https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-55-plus 

voor de informatie op de website van GGD West-Brabant. Daar 

kunt u zich ook aanmelden voor een of meer bijeenkomsten. 

 
(Uit: Ons Actueel KBO-Brabant mei 2021, week 18) 

 
 

 

 

Op 22 juli 2021 organiseert KBO-Brabant 

de Ons Zomerfair. 

 

 

 

Op de Ons Zomerfair exposeren KBO leden hun creaties. Van 

brei-ers, houtbewerkers en schilders tot edelsmeden, keramisten 

tekenaars en glazeniers. Er zijn al ruim meer dan 100 

exposanten! 

https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-55-plus
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Tijdens de Ons Zomerfair kunt u lekker langs de kramen 

slenteren van creatieve KBO leden en genieten van hun 

ambachtelijke talenten. En mogelijk doet u zelf ook inspiratie op 

en kunt u informatie inwinnen om zelf ook thuis aan de slag te 

gaan. 

 

De datum is 22 juli 2021. 

Locatie: De Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven. 

 

De Zomerfair wordt omlijst met muziek en gezelligheid. Maar 

natuurlijk gaat het festijn alleen door als het veilig kan. Een 

week voor het festijn kun u de laatste stand van zaken lezen op 

de website van KBO Geldrop: www.kbogeldrop.nl 

 
 

   

Maria bedevaart thuis 

 

Maria ter Dommele nodigt uit! 

Van zaterdag 1 mei 2021 tot en met zondag 

15 augustus 2021 bent u van harte uitgenodigd in 

de Sint Petruskerk in Eindhoven voor een 

bedevaart aan huis. 

 

De ’Vrienden van Sint Petrus’ hebben in samenwerking met een 

aantal enthousiaste verzamelaars een tentoonstelling 

samengesteld: 

”Thuis op bedevaart” 

 

U treft hier van 25 bekende Maria-bedevaartsoorden uit 

Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal beeltenissen 

aan. 

Iedere zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur zijn de 

deuren geopend voor een bezoek aan deze tentoonstelling of de 

kerk zelf. 

 

De toegang is voor iedereen gratis. 

Meer informatie: https://over.vriendensintpetrus.nl/?p=1545 

 

http://www.kbogeldrop.nl/
https://over.vriendensintpetrus.nl/?p=1545
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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. 

 

De entree is gratis. 

 
 

 

 

Automaatje Geldrop-Mierlo helpt bij 

vervoer naar vaccinatie-locatie 

 

 

Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid-19 van 

het RIVM, maar kunt u niet zelf naar de vaccinatie-locatie 

komen? 

 

ANWB AutoMaatje helpt! 

 

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de 

vaccinatie-locatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 

12.00 uur contact opnemen met: 

ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo 

 

Tel: (040)782 08 67, E-mail: automaatjeg-m@levgroep.nl 

https://www.levgeldrop-mierlo.nl/lokaal-aanbod/zorgen-voor-elkaar/anwb-automaatje
mailto:automaatjeg-m@levgroep.nl
mailto:automaatjeg-m@levgroep.nl
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Kruiswoordpuzzel  

 

 
 

 
 
 

veel plezier ! 
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Kruiswoordpuzzel  

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 

platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. 

vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 

hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 

32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 

40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 

44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 

53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 

60 proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 

waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 

4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 

9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 

15 telwoord 16 seconde 17 deel van een boom 18 vorderen 

21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare 

stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 

35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 

42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 

ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 

55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 

65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-

katholiek (afk.). 

 
Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van mei: 

 

Lentekriebels 
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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 

 



18 
 

 


