
1 
 

 



2 
 

augustus 2021 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Sinds een paar weken zijn de beperkingen rondom het 

coronavirus enigszins versoepeld door de rijksoverheid waardoor 

er weer wat meer mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Inmiddels 

is ook duidelijk geworden dat wij niet te hard van stapel moeten 

lopen met als gevolg een oplopend aantal besmettingen. Wat 

nog wel geldt is regelmatig handen wassen - 1 ½ m afstand 

houden en testen bij klachten.  

 

Het bestuur is door deze versoepelingen voornemens de draad 

daar waar mogelijk weer op te pakken en heeft in augustus weer 

een bestuursvergadering gepland. 

Op de agenda staat onder andere de voorbereiding van de 

Algemene Ledenvergadering van 7 oktober a.s., het concept 

Beleidsplan 2021/2024 en een overweging om te bezien welke 

activiteiten voor onze leden op termijn herstart kunnen worden.  

 

De activiteitencommissie zal, afhankelijk van het bestuursbesluit 

omtrent de herstart van activiteiten, onderzoek doen naar de 

mogelijkheden om een groepsreis te organiseren en zal tevens 

bezien wat de mogelijkheden zijn rond een Sinterklaas-en 

Kerstviering aan het einde van dit jaar. 
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Afgelopen maand bereikte ons het bericht dat onze 

wijkcontactpersoon de heer Theo van der Eerden is overleden. 

Wij wensen de familie Van den Eerden veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies. 

 

Tot slot kan ik u meedelen dat wij voornemens zijn de wekelijkse 

inloopochtend op vrijdag te herstarten op vrijdag 3 september 

a.s. Dit is uiteraard onder voorbehoud ingeval de 

coronamaatregelen dit alsnog verbieden. 

 

Ik wens u allen een fijne vakantiemaand met veel zonneschijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. T.C.C.G. Verstappen - Elshof 

mevr. M.B.G. Knoops - Elshof 

mevr. M.A.J. de Wit - Naus 

 

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 

 

Inloopochtend 

In verband met de vakantiesluiting is er geen inloopochtend in 

augustus 2021. Het bestuur wil, als de coronamaatregelen dit 

toelaten, op 3 september 2021 hier weer mee starten. In de 

Nieuwsbrief die eind augustus verschijnt, leest u hier meer over. 

 

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. Het adres van het secretariaat is: 

Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop. 
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Activiteiten in augustus en september 2021 

 

Leeskring 

De leeskring start weer. De eerste bijeenkomst is op is op 

dinsdag 21 september 2021 in zaal 2 van het LEV-gebouw, 

St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ’Ongehoorzaam’ van Naomi Alderman. 

 

Zie voor informatie over de andere data en boeken op blz. 6 van 

deze Nieuwsbrief of op de website onder activiteiten. 

 

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 leden is € 4,50. 

 

 

eenmalige activiteiten, augustus 2021 

 

De commissie Educatie en Ontmoeting nodigt u uit om op 

donderdag 26 augustus deel te nemen aan de jaarlijkse 

‘midgetgolf’. Op blz. 9 van deze Nieuwsbrief vindt u meer 

informatie.  

 

 

Van de redactie 

 

In deze Nieuwbrief gaat de aandacht n.a.v. de 65e verjaardag 

van KBO Geldrop uit naar de commissie Educatie en Ontmoeting. 

En meteen weer ook, na een lange tijd van gedwongen rust, een 

zomeractiviteit! 

 

Voor de puzzelaars is er ook weer een kruiswoordraadsel. De 

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

in de volgende Nieuwsbrief. 

 

      Veel leesplezier 
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Mededelingen 

 

Algemene Ledenvergadering, donderdag 7 oktober 2021 

 

 
Vooraankondiging 

Op 7 oktober 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering van 

2021 (ALV 2021) plaats. Tijdens deze vergadering legt het 

bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde 

beleid en de financiële zaken. 

 

De agenda met de uitnodiging voor deze ALV komt in de 

Nieuwsbrief van september. Dan kan het bestuur u ook meer 

duidelijkheid geven over het programma tijdens de vergadering. 

 
 

Bericht Theo van der Eerden, wijkcontactpersoon 

Op 10 juni is Theo van der Eerden plotseling overleden. Theo 

was wijkcontactpersoon bij KBO Geldrop voor de wijken 

Oranjeveld, Grote Bos en Herdersveld. Een stille kracht binnen 

onze vereniging. 

 

 

 

Het bestuur van KBO Geldrop wenst zijn kinderen en verdere 

familie en vrienden sterkte met dit verlies. 
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Mededelingen 

 

 

 Leeskring 

 

 

Programma najaar 2021 – voorjaar 2022 

De bijeenkomsten zijn op dinsdag in zaal 2 van het LEV-gebouw, 

St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is steeds om 14.00 uur. 

 

Programma 

21 september 2021: ’Ongehoorzaam’ van Naomi Alderman 

2 nov. 2021: ’Verdriet is het ding met veren’ van Max Porter 

14 december 2021: ‘Wij zijn dicht’ van Gerda Blees 

1 februari 2022: ‘Vallen is als vliegen’ van Manon Uphoff 

15 maart 2022: ‘Zwarte schuur’ van Oek de Jong 

26 april 2022:’Mijn lieve gunsteling’ Marieke Lucas Rijneveld 

 

Het programma is ook te vinden op de website: 

www.kbogeldrop.nl activiteiten → vaste activiteiten → leeskring 

 

 
Als lid van KBO-Geldrop bent u ook lid van KBO-Brabant. 

Door uw lidmaatschap bij KBO-Brabant profiteert u van 

interessante aanbiedingen die het leven makkelijker, veiliger, 

gezonder, goedkoper en leuker maken. Voorbeelden zijn 

goedkope energie, batterijen voor hoorapparaten, voordelig 

bellen en goedkope uitjes. 

 

Kijk voor deze aanbiedingen op: 

https://www.kbo-brabant.nl → voordeel 

 

U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. U doet dit op: 

https://www.kbo-brabant.nl → voordeel → ons ledenvoordeel 

 

Voor uitgebreide informatie en bestellen: 

www.onsledenvoordeel.nl 

http://www.kbogeldrop.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/
http://www.onsledenvoordeel.nl/
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Zomeractiviteiten 2021, midgetgolf 

 

 
 

De commissie Educatie en Ontmoeting nodigt u uit voor de 

jaarlijkse ’midgetgolf’. 

 

Donderdag 26 augustus 2021 

 

 

 Midgetgolf 

 Bosrand 164 

 5665 ET Geldrop 

 Tel.: 06 538 009 

97 

 

 

 

 

 

 

Programma 

14.00 uur aanvang midgetgolfen 

15.00 uur pauze met koffie of thee 

15.30 uur midgetgolf 

16.30 uur afsluiting met een drankje en prijsuitreiking 

 

De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 5,-- per persoon, ter 

plaatse contant te voldoen. 

 

 

Aanmelden vóór 22 augustus 2021 

  

Aanmelden bij Ria de Vries, 

tel. 040 285 51 91 of per e-mail: mvries@onsbrabantnet.nl 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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Rabo Clubsupport    

   

           Rabo Clubsupport 

 

           Laat uw stem horen / gelden 

 

 

 

Vooraankondiging 

In 2021 doet KBO Geldrop weer mee aan de sponsoractie van 

Rabobank Regio Eindhoven: Rabo Clubsupport (voorheen: Rabo 

Clubkas Campagne en daarvoor ’Steuntje in de rug’). Daardoor 

kunnen we de kas van onze vereniging wat versterken. 

 

De leden van de Rabobank ontvangen automatisch thuis een 

oproep van de bank om in oktober 2021 hun stem uit te brengen 

op die verenigingen die zij willen steunen. De stemperiode is van 

4 oktober tot 24 oktober.  

 

Om uw stem te kunnen uitbrengen op een vereniging die u wilt 

steunen moet u voor 1 oktober 2021 lid zijn van de ledenraad 

van de Rabobank. Indien U nog geen lid van die ledenraad bent, 

maar wel rekeninghouder van de Rabobank, kunt U zich 

kosteloos voor dat lidmaatschap bij de Rabobank aanmelden. 

 

In de nieuwsbrief van september, die op 25 augustus 2021 

verschijnt, vindt u uitgebreide informatie hoe u kunt deelnemen 

aan Rabo Clubsupport en daarmee uw KBO Geldrop kunt 

steunen. 

 

 

 

 

Laat uw stem niet verloren gaan en geef 

onze KBO afdeling met uw stem dat 

steuntje in de rug. 
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Commissie Educatie en ontmoeting 

 

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 Nieuwsbrieven zijn, naast de terugblik en 

vooruitblik van de voorzitter, voornamelijk gevuld met felicitaties 

van externe personen. In de juni – juli uitgave van de 

Nieuwsbrief is gestart met het kijken naar de vrijwilligers binnen 

de vereniging zelf. Gestart is met ’de oren en ogen’ van de 

vereniging: de wijkcontactpersonen. 

 

In deze Nieuwsbrief gaan we verder met de Commissie Educatie 

en Ontmoeting. 

 
 

 
 

 

”Een kookcursus voor mannen”, dat is volgens Ria de Vries en 

Marijke Govers de start geweest van wat nu de activiteiten zijn 

van de Commissie Educatie en Ontmoeting (E&O). Een 

kookcursus, midden in de jaren 1990, aangeboden aan de 

mannelijke leden van de vereniging. Toen een succes! 

 

Een voortzetting van dit soort activiteiten, wat meer gericht op 

ontwikkeling, werd destijds ook enthousiast gestimuleerd door 

Ton Seijkens, de voorzitter van KBO Geldrop. Meer gaan doen 

voor de leden maar wel met wat meer ’inhoud’. En zo werd toen 

een werkgroep opgericht, de huidige commissie E&O. 
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Uit deze eerste start is ook het doel voortgekomen. Het 

bevorderen van ontmoetingen van de leden en het aanbieden 

van cursussen en lezingen. 

 

Een eerste activiteit waarmee gestart werd, in 2003, was ’Samen 

uit Eten’. Elkaar ontmoeten tijdens een heerlijke maaltijd voor 

een vriendenprijsje. De start was in ’Het Groen Koffiehuis’. 

Nog steeds is deze activiteit een vaste 

activiteit in de ontmoetingen die de 

commissie organiseert. De laatste zes jaar in 

restaurant SMAEK waar maandelijks een 

vaste groep van ongeveer 25 leden een plezierige avond heeft 

onder het genot van een 3-gangen diner. 

 

In 2005, nu alweer 16 jaar geleden, is 

de leeskring opgestart. Een groep van 

ongeveer 12 leden komt zes keer per 

jaar bijeen om onder begeleiding van 

een deskundige een boek te bespreken.  

  

 

 Zomeractiviteiten 
 
 

 

Waar veel leden van KBO Geldrop de commissie E&O van 

kennen, zijn de zomeractiviteiten. Activiteiten gepland in de 

maanden juni, juli en augustus om in die vakantieperiode, 

waarin andere ontmoetingen soms op een lager pitje komen te 

staan, elkaar op een plezierige wijze te ontmoeten. 

 

De zomeractiviteiten bestaan uit een vast stramien: een 

excursie, een museumbezoek en de jaarlijkse midgetgolfmiddag. 

Allemaal aangeboden tegen een kleine vergoeding voor de 

activiteit.  
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Een greep uit de activiteiten van de laatste jaren: het 

gerechtsgebouw in Den Bosch (2013), Bavaria Bierbrouwerij in 

Lieshout (2016), het Rijtuigenmuseum in Valkenswaard (2017), 

het Ton Smits Huis (in 2018) en het Daf-museum (2019). 

Activiteiten in een combinatie van ontmoeting en ontwikkeling. 

 

Voor of na de activiteiten in de zomermaanden vinden de 

cursussen en lezingen plaats. Activiteiten die in het teken staan 

van ontwikkeling en educatie maar nadrukkelijk aangepast aan 

de interesses van de leden en de tijdsgeest. 

Lezingen over ’Oud Geldrop’ door Andre Josiassen en Kete 

Jansma over ‘prettig ouder worden en zinvol leven’. En 

cursussen voor een specifieke doelgroep zoals ’klassieke muziek’ 

en ’kijken naar kunst’. 

 

Wat dit laatste betreft: KBO Geldrop kan gebruik 

maken van de diensten van de stichting ’Museum 

Plus Bus’. Deze stichting organiseert 

museumbezoeken voor groepen ouderen die 

zelfstandig geen museum meer kunnen 

bezoeken. Mensen die gebruik moeten maken van een rollator of 

rolstoel kunnen ook deelnemen.  

 

Ria de Vries en Marijke Govers hebben plezier in het organiseren 

van hun activiteiten maar zoeken ook uitbreiding van de 

commissie, zeker nadat Willy Copal, na een jarenlange inzet, in 

2020 de groep heeft verlaten. 

 

Op dit moment heeft de commissie, na een jaar van 

weinig activiteiten, haar activiteiten weer opgepakt. 

Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen is er in 

augustus weer een midgetgolfmiddag gepland. 

 

En een vooruitblik: er zijn contacten voor een bezoek aan 

DOMUSDELA in september. 

Dus misschien …… tot ziens! 
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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 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 

onderhuids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker 

iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 

26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 

31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 

36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 

42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 

48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire 

groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 

64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van 

Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 

4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 

pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 

11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 

18 afwisselende beweging 21 deel van een woning 22 lof 

25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 

33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 

42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 

49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 

54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 

61 deel van een trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 

ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 

 
Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van mei: 

 

GAZONMAAIER 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

QUO VADIS PEREGRINUS? 

Waarheen gaat gij pelgrim? 

nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

 

Lambert de Haas 

Aanleiding van de tentoonstelling 

zijn de pelgrimstochten naar 

Santiago de Compostella en 

Rome. Hij heeft tijdens de tochten 

tekeningen en foto’s gemaakt, en 

die vervolgens verwerkt in zwart wit tekeningen. 

 

Een citaat over zijn werk: 

Zwarten en witten zet hij in intense confrontatie. Grafische 

elementen krijgen zo meer en meer de overhand in zijn 

wonderlijke werk. 

 

Renie Groenendal 

Naar aanleiding van dit onderwerp heeft hij 

een aantal beelden gemaakt van snoeihout 

van bomen rond huis. Het gaat over 

pelgrims en een pelgrimstocht rond om het 

huis in zijn woonomgeving. De 

pelgrimstocht van het leven, of die nu via 

Santiago de Compostella gaat of rond je 

huis, ieder zijn eigen levensroute. 

 

 

 

Te zien tot en met 20 augustus 2021 in 

Kunstzaal Dommeldal, naast de Bibliotheek in 

Mierlo.  

Adres: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo.  

 

De Kunstzaal Dommeldal is geopend en dicht op dezelfde tijden 

als de Bibliotheek in Mierlo. 

Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 17.00. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Expositie in kasteel Geldrop 

Vanaf 11 juli t/m 29 augustus 

exposeert kunstschilderes en 

astroloog Floor Kurstjens in Kasteel 

Geldrop. 

Haar inspiratie vindt ze in de natuur, in de dieren en in de 

symboliek van oude culturen. Haar motto is; “de natuur is mijn 

atelier” en dat weerspiegelt zich dan ook in de volle breedte in 

de getoonde werken. 

De expositie is te bezoeken op elke dinsdag t/m vrijdag 

en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur t/m 22 augustus 

en daarna op 26, 27 en 29 augustus. 

 

Sociëteit Curiosa  

 

Sociëteit Curiosa biedt lezingen over literatuur, 

filosofie, heemkunde, natuurkunde, geschiedenis en 

muziek voor mensen met een beginnende tot matige 

vorm van dementie aan.  

 

Sociëteit Curiosa is dan ook een groep voor mensen die 

leergierig en nieuwsgierig in het leven staan. Sociëteit Curiosa is 

voor deze mensen een betekenisvolle activiteit.  

 

Wij dagen u dan ook graag uit! Iedere dinsdagochtend van 10.30 

uur tot 12.00 uur komen wij bij elkaar, normaal in de bibliotheek 

maar in verband met de coronamaatregelen in het gebouw van 

de LEV Groep op De Bleek in Geldrop. Heeft u interesse om 

kennis te maken; neem dan gerust contact met ons op. 

Bel ons: 06-41516453 
 

(Nieuwsbrief geheugenbibliotheek, juli 2021) 
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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 
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