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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

Beste KBO leden, 

 

 

De afgelopen weken hebben alle commissies binnen onze 

seniorenvereniging van zich laten horen door het opstarten van 

diverse activiteiten nu corona op een haar na is verdreven uit 

onze samenleving. Wij hopen dat dit stand houdt, maar het feit 

dat we de herfst- en wintermaanden naderen en de 

besmettingen landelijk weer toenemen is voorzichtigheid wat dat 

betreft zeker geboden in onze directe omgeving. 

 

Eind september jl. heeft de activiteitencommissie een dagtocht 

georganiseerd welke met 30 personen is uitgevoerd. De 

deelnemers hebben genoten van hetgeen werd gepresenteerd. 

De verwachting is dat we weer in het voorjaar van 2022 volop 

kunnen plannen om reisdoelen te gaan bezoeken. De 

activiteitencommissie is er klaar voor! 

 

Door corona was het ook niet mogelijk in het afgelopen voorjaar 

een Algemene Ledenvergadering te houden. Deze vergadering is 

nu onlangs gehouden op 7 oktober jl. in afgeslankte vorm omdat 

de muzikale omlijsting die middag ontbrak. Het aantal 

opgekomen leden viel niet tegen maar het bestuur hoopt 

volgende keer toch op meer support. Voor het bestuur is het 

houden van deze Algemene Ledenvergadering een must omdat 

de financiële jaarstukken over 2020 afgesloten dienen te worden 

in een dergelijke vergadering. Gelukkig zijn we hierin weer 

geslaagd met dank aan de aanwezige leden. 
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In de Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen 

van twee bestuursleden conform het rooster van aftreden. 

Tijdens die vergadering is daarnaast bekend gemaakt dat het 

bestuur uitgebreid wordt met een drietal aspirant-bestuursleden. 

Deze personen zullen tot de volgende jaarvergadering de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur bijwonen waarna de 

openstaande functies wellicht ingevuld kunnen worden.  

 

De eerstvolgende activiteit is onze traditionele Kerstmiddag, 

welke wij gaan organiseren op 10 december a.s. Verder in deze 

Nieuwsbrief leest u hierover nadere informatie. 

 

Ik wens u allen fijne herfstmaanden toe. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

 mevr. A.H.W. Giller 

mevr. Y.J.P. Brouwers 

mevr. W.A.P. van Gend-Versluis 

mevr. C.F.M. van der Putten 

dhr. C. Buijtendijk 

mevr. H.J.M. Buijtendijk 

mevr. L.A.M. Domenie 

 

 

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 

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 2 november 2021 in 

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

De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ’Verdriet is het ding met veren’ van Max Porter. 
 

Zwemmen 

Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 - 13.15 

uur in het LACO zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 

Het tarief voor de KBO leden is € 4,75. 

 

 

Belangrijke mededeling voor zwemmers KBO Geldrop 

 

Zoals u gemerkt heeft, kunt u bij LACO niet meer contant 

afrekenen. En ook voor de gereduceerde tarieven van KBO-

zwemmers is een pinbetaling niet meer mogelijk. 

 

De penningmeester heeft daarom een regeling getroffen met het 

zwembad. Deze regeling houdt in: 

- Een medewerker houdt gedurende de maand bij welke leden 

gebruik maken van het zwemmen tegen het gereduceerde 

tarief en geeft dit door aan de penningmeester. 

- Aan het eind van iedere maand stuurt de penningmeester 

van KBO Geldrop een rekening aan die leden voor het 

verschuldigde bedrag. 

- U betaalt vervolgens aan het eind van de maand het bedrag 

aan de penningmeester van KBO Geldrop. 

 

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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Korte impressie algemene ledenvergadering, 7 oktober 2021 

 

Op 7 oktober vond de Algemene Ledenvergadering van 2021 

plaats. Voor de tweede keer laat in het jaar vanwege de 

coronamaatregelen. Ook dit jaar een sobere jaarvergadering 

zonder muzikaal en feestelijk gedeelte. 

 

Stipt om 14.00 uur startte de 

voorzitter de vergadering met 

een welkom aan alle 

aanwezigen en een aantal 

mededelingen.  

Hij startte met de overpeinzing 

over het 65-jarig bestaan van 

de vereniging dit jaar. Een 

belangrijke gebeurtenis die 

helaas niet uitbundig gevierd 

kon worden. Maar in de Nieuwsbrieven is hier wel steeds 

aandacht aan besteed. 

 

Vorig jaar kon een feestelijke middag voor huldiging van de 25-

jarige jubilarissen niet doorgaan maar dit jaar is deze wel weer 

gepland, en wel op 4 november. En ook kan dit jaar de jaarlijkse 

kerstviering weer doorgaan. Deze is gepland op 10 december. 

Het wordt weer een feestelijke middag. De Sinterklaasmiddag 

gaat helaas nog niet door. 

 

Aangekomen bij agendapunt 5 was er tijd voor het 

bespreken van de bestuurswisseling. Jan Joosten 

en Frits van Duijnhoven verlaten het bestuur. 

 

De voorzitter bedankte Frits 

voor zijn grote inzet gedurende 

al die jaren met een cadeau en 

een boeket bloemen dat aan de vrouw van 

Frits werd overhandigd.  
 

Van Jan Joosten wordt later nog afscheid genomen. 
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Een woord van dank ging ook uit naar Michael de 

Laat die een aantal jaren op uitstekende wijze de 

taak van lid van de kascontrole-commissie op 

zich heeft genomen. 

 

Vervolgens wordt op rustige wijze de rest van de 

vergadering afgewerkt.  

Om 15.00 uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste hij 

iedereen een goede thuiskomst. 

 
 

Informatie van KBO Brabant 

 

 Hulp en advies van KBO Brabant 

 

Als lid van de KBO Geldrop kunt u gebruik maken van de 

diensten van KBO Brabant. Er zijn op dit moment drie 

‘telefonische speerkuren’. U kunt zo op eenvoudige wijze 

informatie krijgen over vragen m.b.t. het notariaat, over 

geneesmiddelen en over mondzorg. 

 
 

 

 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 

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 
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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 

vanaf oktober iedere woensdagmiddag plaats van 15.00 tot 

16.00 uur. U kunt met al uw vragen over medicijnen bellen naar: 

(073) 30 36 445. 

 

 
 

 

 Vragen aan notaris 

 

KBO-Brabant heeft een juridische helpdesk, bemenst door 11 

vrijwilligers. Twee van deze vrijwilligers zijn oud-notaris. Dit zijn 

Peter van Dongen en Dré Teeuwen. Bij hen kunt u terecht met 

vragen over erfkwesties, (levens-) testament, schenken, enz.   

 

Telefonisch spreekuur notaris 

De notarissen van onze Juridische helpdesk houden elke 2e en 

4e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur een (gratis) 

telefonisch spreekuur. Bel op dat tijdstip met uw vragen voor de 

notaris naar: (073) 30 36 446. 

 

 
 

 Advies over mondzorg 

 

KBO Brabant biedt de mogelijkheid om op woensdagmiddag 

contact te hebben met Peter de Goede, tandarts met als speciaal 

aandachtsgebied ‘ouderen’. 

 

Wilt u ook advies? 

Leden, maar ook niet leden – bijvoorbeeld mantelzorgers en 

thuiszorgmedewerkers – kunnen op de woensdagmiddagen 

bellen met Peter de Goede tussen 13.30 uur en 14.30 uur. 

Telefoon: 073 – 303 64 44. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

Rijbewijskeuringen CBR in Geldrop 

 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is 

nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u om 

medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in 

Wijkcentrum De Dreef op vrijdag 29 oktober, vrijdag 26 

november en vrijdag 31 december medisch laten keuren voor de 

verlenging van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 42,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 62,00. 

   

Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via RegelZorg via 

website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 

afsprakenlijn: 088 2323 300. Voor het laten invullen van een 

rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 

ons. 

  

De Procedure 

Begin 5 maanden voor het verlopen met het verlengen van uw 

rijbewijs. De eerste stap is het kopen en invullen van een 

Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD 

met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring 

kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .    

 

Deze vragenlijst moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het 

CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag, dat de 

keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een 

afspraak maken voor de keuring. 

 

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij 

ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en 

versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de 

procedure leest u op de website van Regelzorg. 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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DOMUSDELA, 29 september 2021 

 

Bezoek aan DOMUSDELA 

Met 25 personen hebben wij een rondleiding gehad in 

DOMUSDELA. 

 

Vol bewondering bekijkt het 

gezelschap het voormalige 

Mariënhage, nu getransformeerd in 

een modern lux hotel met behoud 

van oude elementen. 

En het gymnasium en 

studentenkapel in congresruimten. 

 

Heel bijzonder zoals de voormalige Paterskerk aan deze tijd is 

aangepast met behoud van de preekstoel en het prachtige orgel, 

welk bij speciale gelegenheden te beluisteren is. 

 

Een gedurfde door architecten heel 

bijzondere transformatie, die mede door 

mooie elementen en stoffering een warme 

sfeer uitstralen. 

 

 

Zo ook de biechtstoelen in de muur die vervangen zijn door glas, 

waardoor meer licht in de ruimte kan komen en de kerk lichter 

en ruimer is geworden. 

 

Ook de aanbouw met glas doet geen 

afbreuk aan de monumentale 

gebouwen, maar geef uitnodiging tot 

bezoek en gebruik tot terras. 

 

Voor deze geweldige rondleiding door 

een vroegere bewoner van Mariënhage, en na afloop een gastvrij 

ontvangst in de serre, heel veel dank van ons allemaal. 

 

Wij hebben genoten!! 
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Zomeractiviteit midgetgolf, 26 augustus 2021 

 
Midgetgolf! 

Na ruim 1 jaar was er eindelijk weer een activiteit voor onze KBO 

leden. 

 

Met 28 personen gingen wij naar het midgetgolf 

aan de Bosrand in Geldrop. Iedereen was blij om 

elkaar weer te zien en men ging vol enthousiasme 

in groepjes aan het werk. 

Het golven werd onderbroken door een pauze en 

daarna ging alle groepjes fanatiek verder. 

 

Na afloop wachtte iedereen vol spanning op de uitslag en de 

prijsjes! 

Onder leiding van Marijke Govers ging de aankondiging van de 

winners van start en werden zij uitgenodigd de prijzen in 

ontvangst te nemen. 

  

De uitslag van deze middag: 

 

1e plaats: Harrie Vorstenbosch 

   met 41 punten 

 

2e plaats: Jillus Wolthuizen 

   met 51 punten 

 

3e plaats: Henk Hoogenkamp 

   met 54 punten 

 

 

 

Trudy de Laat kreeg de poedelprijs.  
 

 

Na de uitreiking werd onder het genot van een drankje nog lang 

nagekletst over deze gezellige en geslaagde middag. 

 

Wij hopen dat in 2022 alles weer normaal kan verlopen. 
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Verslag busreis Dussen en Biesbosch, 30 september 2021 

 
Klompenmakerij in Dussen en rondvaart in de Biesbosch 

 

Zoals gewoonlijk reed de bus op deze dag eerst een rondje door 

Geldrop om alle leden, die zich voor de reis hadden aangemeld, 

op te halen. Iedereen was op tijd, stond klaar en had weer zin 

om er op uit te gaan. 

  

Vervolgens ging het reisgezelschap op 

weg naar de Ambachtelijke klompen-

makerij Den Dekker in Dussen. De 

buschauffeur koos voor een toeristische 

route zodat tijdens de busreis iedereen 

kon genieten van het uitzicht op een 

mooie omgeving. 

 

Aangekomen in Dussen was het tijd voor koffie met schuimtaart, 

geserveerd in een nostalgische omgeving. Tijdens de koffie gaf 

de eigenaar van de klompenmakerij een toelichting op het 

programma van die voormiddag. En hij kondigde ook al vast de 

lunch aan. Met kroket! 

 

Na de koffie vertelde de eigenaar hoe hij het bedrijf had 

opgestart en gaf hij een uitgebreide uitleg over het maken van 

klompen. 

 

Hiervoor wordt voornamelijk essen- en 

beukenhout gebruikt en dit hout moet nat 

zijn want droog hout gaat scheuren. En om 

te laten ervaren hoe zwaar het natte hout 

is, werden een aantal exemplaren 

doorgegeven. 

 

Voor het maken van een klomp wordt een stuk hout in een 

apparaat geplaatst waarna de buitenkant, aan de hand van een 

in het apparaat geplaatst voorbeeld, tot een nieuwe klomp wordt 

uitgesneden. En daarna wordt de klomp door ’lepels’ uitgehold. 
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Hij vertelde ook dat je aan de (neus)punten van een klomp kunt 

zien uit welke streek van Nederland deze afkomstig is. Iedere 

steek heeft zijn eigen vorm, puntig of meer rond. En vroeger 

waren er ook speciale klompen voor herenboeren en (gewone) 

boeren en voor dames en heren.  

 

Soms kwamen de klompen terug naar de klompenmakerij om 

’opgepoetst’ te worden. Zo werden in grote gezinnen de klompen 

die voor de oudere kinderen te klein waren geworden door de 

jongere als ’nieuwe exemplaren’ verder afgedragen. 

Een interessant vertelling, goed uitgelegd en waarbij de 

aanwezigen op een amusante manier werden betrokken. 

 

Na een uitstekend verzorgde lunch (met kroket!) werden door 

sommigen nog wat aankopen gedaan in het winkeltje en 

menigeen kwam ’s avonds thuis met een klomp als vogelhuisje. 

 

Daarna ging de reis door naar Drimmelen in de 

Biesbosch voor de geplande bootreis. Vooraf 

kon het informatiecentrum, met toeristische 

informatie over het gebied, bezocht worden. 

Daarna begon de bootreis van tweeëneenhalf 

uur waarbij veel informatie werd gegeven over 

het gebied.  

 

Informatie over het ontstaan van de Biesbosch en 

hoe de natuur in het gebied in stand wordt 

gehouden. Over de koeien en paarden die op 

’eilanden’ tussen het water staan en over de kleine 

blokhutboten die te huur zijn voor vakanties.  

 

Na een ontspannen bootreis ging het gezelschap naar Dongen 

voor een een uitgebreid diner met als toetje een ijscoupe met 

wel drie bollen! 

 

Om acht uur ’s avond was het reisgezeldschap weer terug in 

Geldrop en werd iedereen netjes afgezet na een mooie, fijne en 

goed georganiseerde reis.  

Met de hoop dat er volgend jaar weer meer reizen zullen komen. 
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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 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 

13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 

19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 

27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 

33 reeds 34 deel van een geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 

41 een zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 

49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 

54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 

60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 

65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 

71 sieraad 

 

 

Verticaal 

1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 

5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart 

9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 

15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 

23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 

35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 

42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 

47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 

61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 

65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij 

 

 
 
Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van oktober: 

ZOMERHUISJE 
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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 

 


