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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Het bestuur heeft voor de komende feestmaand december een 

attentie bedacht voor al onze leden in de vorm van een lekkernij 

welke wij u hierbij aanbieden bij de bezorging van deze 

Nieuwsbrief. 

Het betreft een hand-made chocoladeproduct dat vervaardigd is 

binnen onze gemeente en dat zich onderscheidt van de meeste 

machinale chocoladeproducten welke momenteel op de markt 

verkrijgbaar zijn. U moet deze lekkernij beslist proeven……. 

 

Veel smaakgenot gewenst! 

 

In de afgelopen maand juli hadden we de hoop dat corona zo 

goed als verbannen zou zijn en dat we vanaf de herfstmaanden 

een nieuwe start zouden kunnen maken. Maar opnieuw is dat 

dus ijdele hoop gebleken.  Op 2 november jl. heeft de 

rijksoverheid nl. wederom maatregelen afgekondigd in verband 

met een stijgende lijn in het aantal landelijke coronagevallen. 

Sinds 6 november jl. gelden deze maatregelen. Laten we ons 

allen houden aan deze maatregelen om verdere besmettingen te 

voorkomen. 

 

Afgelopen maand heeft het bestuur extra aandacht besteed aan 

17 leden die dit jaar 25 jaar lid waren van onze 

seniorenvereniging. Naast een felicitatie hebben deze personen 

allen een mooi boeket bloemen gekregen vergezeld van een 

oorkonde van KBO-Brabant. In deze Nieuwsbrief wordt hierbij 

nader stil gestaan. 
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Vooralsnog kunnen wij u meedelen dat de door ons 

georganiseerde kerstmiddag op 10 december a.s. in het 

gemeenschapshuis Zesgehuchten door gaat.  

 

Voor deze middag dient u zich wel eerst aan te melden bij het 

secretariaat en bent u verplicht bij binnenkomst een mondkapje 

te dragen. Zodra u een plaats heeft ingenomen mag het 

mondkapje weer af. Wij hopen vele leden te mogen begroeten. 

 

Tot slot wens ik u allen fijne kerstdagen toe en tevens een 

gezellige jaarwisseling!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

 

mevr. J.G. Woldhuis  

 

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. 

 



 

3 
 

NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 

 

40 e jaargang december 2021 nr. 12 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord van de voorzitter en nieuwe leden 

3. Inhoudsopgave en contact met bestuur 

4. Activiteiten in december 2021 

5. Kerstviering, 10 december 2021 

6. Contributie 2022 

8. Verdere info, digitale overheid en CoronaCheck-app 

9. Verdere info, tentoonstelling Kasteel Geldrop 

10. 25-jarige jubilarissen 

11. Verdere informatie die wij ontvingen 

14. Kruiswoordpuzzel 

16. Colofon 

 

Contact met het bestuur 

 

Inloopochtend 

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. 

 

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 november 2021 

 

Leeskring 

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 14 december 2021 

in zaal 2 van het LEV-gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. 

De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ‘Wij zijn dicht’ van Gerda Blees 
 

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 € 4,75. 

 

 

Activiteit in december 2021 

 

Kerstviering 10 december 2021 

Op vrijdag 10 december vindt de kerstviering plaats in 

Gemeenschapshuis Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop. 

U moet zich hiervoor aanmelden. Voor meer informatie zie 

bladzijde 5 van deze Nieuwsbrief. 
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Kerstviering, 10 december 2021 

 

 

 

Kerstviering 10 december 2021 

 

 

Op vrijdag 10 december vindt de 

kerstviering plaats in 

Gemeenschapshuis Zesgehuchten, 

Papenvoort 1 in Geldrop. 

Het programma is als volgt: 

13.30 uur zaal open 

14.00 uur opening door de voorzitter 

14.05 uur woordje van pastoor Sj. van der Maazen 

14.30 uur optreden van ‘Trio Houdoe’ 

15.15 uur pauze 

15.30 uur optreden van ‘Trio Houdoe’  

16.30 uur sluiting 

 

Bij de Kerstviering wordt geen entree geheven, u moet 

zich wel aanmelden als u de kerstviering wilt bijwonen. 

Aanmelden kan t/m zondag 5 december 2021. 

 

Voor aanmelden belt u telefoonnummer 040 285 28 53. 

Bewoners van de Kastanjehof kunnen zich ook op 2 december 

opgeven bij hun wijkcontactpersoon dhr. de Laat. Hij is op 

2 december van 10.30 – 12.00 uur aanwezig in de aula. 

 

Na het aanmelden ontvangt u de deelnemerskaart. Deze kaart 

dient u bij binnenkomst aan de zaal te tonen. 

 

Volgens de huidige overheidsmaatregelen moet u in het bezit 

zijn van een QR-code om deel te nemen aan deze kerstviering. 

 

Trio Houdoe 

 

”Liekes van vruuger” 
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Informatie rond uw contributie 2022 

 
 
 

 

 Contributie 2022 

 

Het jaar 2021 is weer bijna verstreken, het nieuwe jaar 2022 

staat alweer voor de deur. Dit betekent voor onze organisatie 

dat alle leden de contributie voor het nieuwe jaar weer zullen 

gaan betalen en wij daarvoor over de juiste gegevens moeten 

beschikken. Voor de betaling van de contributie 2022 hoeft u op 

dit moment nog niets te doen. 

Meer dan 90% van onze leden heeft de KBO gemachtigd om het 

bedrag van de contributie automatisch van hun bankrekening af 

te schrijven. 

 

Indien u ons niet hebt gemachtigd om de contributie 

automatisch af te schrijven, ontvangt u in de loop van februari 

2022 een brief, waarin staat dat u € 21,- wegens contributie 

2022 per lid verschuldigd bent en op welke wijze u dat bedrag 

aan ons over kunt maken. KBO-afdeling Geldrop beveelt u echter 

het gemak van een automatische incasso aan, waarmee u tevens 

een geringe korting kunt verkrijgen. 

Als u dus geen brief ontvangt, betekent dit, dat u ons hebt 

gemachtigd om de contributie te innen en wordt het bedrag 

ad € 20,- (€ 21,-- minus € 1,-- korting) per lid in februari 2022 

van uw rekening afgeschreven.  

 

In de Nieuwsbrief van januari 2022 zal u nader over de 

contributie-inning 2022 geïnformeerd worden. Volgens SEPA-

normen moeten rekeninghouders tijdig over de automatische 

afschrijving geïnformeerd worden. Hierbij zijn bedrag, datum 

incasso, machtigingskenmerk en Incassant ID zaken die aan de 

geïncasseerden kenbaar gemaakt moeten worden. 

 

Het belang van het lidmaatschap 

Uw lidmaatschap is belangrijk om met velen de belangen van 

ouderen sterker en zo goed mogelijk te kunnen behartigen naar 

plaatselijke, provinciale en landelijke overheid. 
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KBO Brabant neemt deze taak samen met andere 

ouderenbonden op naar Rijk, provincie en gemeenten. Zoals u 

onder andere in de Ons van KBO Brabant hebt kunnen lezen 

hebben vrijwilligers op juridisch gebied voor veel senioren van de 

KBO via rechterlijke uitspraak de zorg verkregen, die hen eerst 

door de gemeente werd onthouden. Het is daarom zinvol om 

andere senioren in uw omgeving, die nog geen lid zijn van de 

KBO, te bewegen wel lid te worden. 

Want samen staan we sterker. KBO-afdeling Geldrop behartigt 

de belangen van ouderen samen met andere ouderenbonden via 

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo naar de gemeente. 

Voor de overkoepelende werkzaamheden van KBO Brabant, 

waaronder ook veel ondersteunende werkzaamheden aan de 

afdelingen, draagt KBO Geldrop ruim de helft van de contributie 

per lid per 1 januari van een betreffend jaar af aan KBO Brabant. 

 

Opzegging lidmaatschap voor 31 december van ieder jaar 

Ofschoon het belang van het lidmaatschap hiermee duidelijk 

wordt benadrukt, kunnen er redenen/situaties zijn het 

lidmaatschap op te moeten zeggen. In verband met genoemde 

afdracht aan KBO Brabant verzoekt het bestuur u dit dan zo 

mogelijk tijdig voor 31 december 2021 te doen. 

 

Tijdig juiste gegevens aanleveren 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat een aantal automatische 

incasso’s worden teruggeboekt om verschillende redenen. 

Bijvoorbeeld door een ander bankrekeningnummer, of 

administratieve redenen (te weinig saldo). Dit heeft veel extra 

administratief werk tot gevolg. In verband hiermee wordt u 

vriendelijk verzocht om een wijziging van uw bankrekening tijdig 

door te geven en voor een goede incasso mede zorg te dragen. 

Ook juiste andere gegevens zoals telefoonnummer of email-

adres kunnen voor ons van belang zijn. 

 

Verdere informatieve vragen 

Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan 

gerust contact op met de penningmeester Leo Martens 

tel.  06 39 59 47 73, e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com  

 

mailto:kbo.geldrop.penn@gmail.com
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Verder informatie die wij ontvingen 

 

Heeft u vragen over de overheid? 

 

De bibliotheek kan u helpen ! 

 

• DigiD 

• Belastingen en toeslagen 

• AOW 

• Werk en uitkering 

• Inburgering 

• Rijbewijs 

• Zorg 

• Verkeerboetes 

 
U bent welkom zonder afspraak en hoeft geen lid te zijn van de 

bibliotheek. En, ………. Het is gratis. 

 
 

Bibliotheek Dommeldal organiseert in 

samenwerking met partners gratis CoronaCheck-

app spreekuren. 

Heeft u een coronabewijs nodig en bent u in het bezit van een 

DigiD? U kunt in Geldrop terecht om u gratis te laten adviseren, 

zodat u daarna zelf met uw DigiD: 

- een coronatoegangsbewijs kunt laten zien op uw telefoon, 

met behulp van de CoronaCheck-app. 

of 

- het coronabewijs kunt uitprinten via de website 

CoronaCheck.nl.  

 

CoronaCheck-app spreekuren: 

Elke maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u met 

vragen over de CoronaCheck-app terecht bij het Informatiepunt 

Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek in Geldrop. 
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Verder informatie die wij ontvingen 

 

 

 

E x p o s i t i e  L e x  G r o t e  

 

 

7 november om 14:00 -  

  12 december om 17:00 

 

Vanaf zondag 7 november t/m zondag 

12 december zal kunstschilder Lex Grote 

(Eindhoven 1958) zijn werken exposeren in Kasteel Geldrop. Ook 

nu weer een schilder uit de omgeving van Geldrop. De titel van 

deze expositie is wat uitdagend maar 

u zult bij een bezoek aan het kasteel 

merken dat Grote dit ook ten volle 

waarmaakt. 

 

Op dinsdagavond en donderdag-

morgen geeft Grote les bij De Wiele 

creatief in Geldrop. En creatief als hij 

is, ook hier weer een passende naam 

voor de cursus namelijk: 

‘Groot(s) schilderen met Grote’. 

 

 

De expositie wordt gehouden van zondag 

7 november t/m zondag 12 december 2021. 

 

De openingstijden zijn op 

donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag telkens 

van 14:00 tot 17:00 uur. 
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Huldiging 25-jarige jubilarissen 

 

Huldiging 25-jarige jubilarissen 

Ook dit jaar hebben voorzitter, Hans Gruintjes, en de coördinator 

van de activiteitencommissie, Maria Vorstenbosch, de 

jubilarissen thuis bezocht. De jubilarissen hebben, samen met 

een fraai boeket bloemen, de oorkonde ontvangen. 

 

Gefeliciteerd ! 
 

 
 dhr. en mw. Blauw-de Bie 

 

 
 dhr. en mw. Stijntjes-Thissen 

 

 

mw. van Erp–van Wanrooij                          dhr. van Rooij 
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 mw. Arts - Maas 

 

Ook jubilaris 

maar niet op de foto 

 

mv. Beckers 

mw. Collart-vd Ven 

dhr. van den Eijnden 

mw. Eijsvogel-Geurts 

 

 

 

 

 

 

 

 

mw. Kok   dhr. Lebbink 

 
mw. Vrijsen-van Hoek 

 

  mw. de Laat- Roost 

 

 

 

 

 

 

 

 

mw. Bijsterveld- 

         v.d. Waardenburg 

   Mw. Dhont- 

              Schmeulders         
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Verder informatie die wij ontvingen 

 

 
 

NIEUW: Inloopspreekuren Energie Besparen 

 

Vanaf november kunt u gratis gebruik maken van het Energie 

Inloopspreekuur in de bibliotheek van Geldrop. Het doel is om 

bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen 

en gratis deskundige voorlichting te geven. De Energie 

Inloopspreekuren zijn gratis voor bewoners en vormen een 

nieuwe samenwerking tussen Bibliotheek Dommeldal en het 

EnergieHuis Slim Wonen. 

 

Energie Inloopspreekuren: 

- Elke maandag van 14.00 - 16.00 uur in Geldrop. 

- Zaterdag 11 december van 11.00 - 13.00 uur in Geldrop. 

 

Bewoners en huiseigenaren kunnen al hun vragen stellen over 

energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Een 

team van deskundige Energiecoaches is aanwezig om al uw 

vragen te beantwoorden en samen overzicht en inzicht te krijgen 

in mogelijke bespaarmaatregelen voor de woning. 

 

Nieuw in de regio: EnergieHuisSlimWonen.nl 

 

EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe 

samenwerking met gratis diensten voor 

en door bewoners en huiseigenaren van 

acht gemeenten. 

Bekijk ook de lokale initiatieven en acties op de website via 

‘Jouw Gemeente’ Geldrop-Mierlo. 

https://energiehuisslimwonen.nl/
https://energiehuisslimwonen.nl/geldrop-mierlo/
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Top 5 meest gekozen diensten op 

www.EnergieHuisSlimWonen.nl: 

1. Websitemenu ‘Slim starten’ met woning QuickScan en 

Bespaarzelftest 

2. Websitemenu in 'Jouw gemeente’ met lokale acties en 

kalenders 

3. Websitemenu 'Agenda-najaar-2021’ met gratis bijeenkomsten & 

workshops 

4. Websitemenu persoonlijke ‘Afspraak’ met een deskundige 

Energiecoach 

5. Websitemenu ‘Slim verder’ Bespaarmaatregelen, Subsidies & 

'Bedrijven'  

 
 

 Gratis advies van een apotheker 

 

Is er iets te doen tegen de bijwerkingen van mijn 

nieuwe medicijn? Is deze combinatie van 

medicijnen wel verantwoord? 

Met deze en alle andere vragen over medicijnen kunt u vanaf 

oktober terecht bij het telefonisch apothekersspreekuur van 

KBO-Brabant. Aan de andere kant van de lijn zit Roel van Waes, 

apotheker in Sint-Michielsgestel. 

 

Overleg 

Bepaalde vragen kan Van Waes telefonisch afdoende 

beantwoorden, zoals: ‘Wat doet dit medicijn eigenlijk?’ 

Bij andere vragen kan dat lastiger zijn: ‘Als mensen veel last 

hebben van bijwerkingen en ik ken hun apotheker, dan kan ik 

wellicht – met hun toestemming – overleggen met hun eigen 

apotheker. In andere gevallen zal ik hen informatie geven en 

adviseren contact op te nemen met hun eigen apotheker.’ 

 

Telefonisch spreekuur apotheker 

Het telefonisch spreekuur van apotheker Roel van Waes vindt 

iedere woensdagmiddag plaats van 15.00 tot 16.00 uur. 

Met vragen over medicijnen kunt u bellen naar: 

(073) 30 36 445. 

http://www.energiehuisslimwonen.nl/
https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/quickscan/
https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/bespaartest/
https://energiehuisslimwonen.nl/kies-je-gemeente/
https://energiehuisslimwonen.nl/agenda-najaar-2021/
https://energiehuisslimwonen.nl/agenda-najaar-2021/
https://energiehuisslimwonen.nl/afspraak/
https://energiehuisslimwonen.nl/maatregelen/
https://energiehuisslimwonen.nl/subsidies/
https://energiehuisslimwonen.nl/bedrijven/
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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 slang 6 klein kind 12 rivier in Italië 13 vette vloeistof 14 

loofboom 16 plaats in Flevoland 18 scheepstouw 

19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 

25 in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 

28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland 33 kiem 

34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 

45 dartel 48 sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 

53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 

58 slingerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 

63 metalen staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 vleesstokje 

70 hemellichaam 71 provinciehoofdstad 

 

Verticaal 

1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 

7 Europeaan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 

10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loopstok 

18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 

32 bloeiwijze 35 niet in werking 36 iedere persoon 

38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 

43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 

48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin van Holland 

62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 

69 overmatig 

 

 

 
Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van oktober: 

THUISWERKEN 
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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  06 39 59 47 73 

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 

 
 


