
 

1 
 

Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

Beste KBO leden, 

 

 

 

Zo langzamerhand worden er binnen onze vereniging weer 

activiteiten herstart nu we tevens kunnen vaststellen dat het 

vele maanden durende oponthoud door corona eindelijk achter 

ons ligt. 

 

De eenzaamheid onder de thuiswonende ouderen was voor 

corona groot en nu blijkt dat we minder sociale contacten 

hebben dan voor corona. Ook KBO–Brabant luidt de noodklok 

omdat blijkt dat leden het nog niet aandurven om weer deel te 

nemen aan ontmoetingsactiviteiten. Wij zullen ervoor moeten 

waken dat isolatie geen heftiger probleem wordt dan het 

coronavirus. 

 

Om dit gigantisch probleem te tackelen binnen onze 

seniorenvereniging zou ik onze leden willen vragen zoveel 

mogelijk deel te nemen aan onze georganiseerde activiteiten en 

elkaar in uw omgeving aan te sporen als het even kan deel te 

nemen aan de geprogrammeerde activiteiten die u leest in onze 

maandelijkse nieuwsbrieven. 

 

Ik hoop van ganser harte dat het storm gaat lopen bij onze 

komende activiteiten waarbij wij hopen vele nieuwe gezichten te 

zullen ontmoeten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten omdat 

ook de organisatie van de activiteit hiermee een riem onder het 

hart wordt gestoken. De kerstmiddag van 10 december a.s. 

wordt dan ook zeer aanbevolen om deze te bezoeken. Zegt het 

voort, zegt het voort! 
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De sinterklaasmiddag eind november dit jaar gaan we definitief 

niet organiseren omdat de organisatie daarvan van mening is dat 

een dergelijke middag met het oog op de corona-nasleep niet in 

goede banen is te leiden. 

 

Ik wens u allen fijne herfstmaanden toe. 

 

 

Algemene ledenvergadering, 7 oktober 2021 

 

 

 

Algemene ledenvergadering  

donderdag 7 oktober 2021 

 

Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) op donderdag7 oktober 2021 om 

14.00 uur in het gemeenschapshuis Zesgehuchten, Papenvoort 1 

in Geldrop (tegenover de Maria- en Brigidakerk). 

 

U kunt zich hiervoor nog inschrijven / aanmelden tot 

7 oktober 2021 

 

Aangepaste uitvoering ALV van 7 oktober 2021. 

- Er kunnen maximaal 50 leden aan de vergadering 

deelnemen. 

- Voorafgaand aan de vergadering moeten de deelnemers aan 

de vergadering een presentielijst ondertekenen.  

- De vergaderstukken kunt u opvragen op het secretariaat of 

inzien op onze website onder het kopje ’Nieuws’. 

- De ALV is gepland van 14.00 uur tot 15.00 uur. De zaal is 

open vanaf 13.30 uur. 

Aanmelden. 

U kunt zich aanmelden voor de vergadering bij het secretariaat 

van KBO Geldrop onder vermelding van deelname  

’ALV 7 oktober 2021’. 

Postadres: Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop. 

Telefoon: 040 – 285 28 53 
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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 oktober 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 - 13.00 

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

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

 

 

 

 

Van de redactie 

 

Voor deze Nieuwbrief is de redactie in het archief gedoken en 

heeft zij de ’oude doos met jubileumuitgaven’ opgehaald. Er is 

een kleine greep genomen uit de inhoud van de speciale 

jubileumuitgaven die bij het 25-, 40- en 50-jarig bestaan van 

onze vereniging zijn gemaakt. 

 

Verder treft u een paar belangrijke mededelingen van het 

bestuur aan. Over het zwemmen maar ook over de Rabo 

Clubsupport actie. De penningmeester hoopt dat iedereen 

deelneemt aan deze actie zodat we de kas van de vereniging 

kunnen ’spekken’. 

De bibliotheek biedt computercursussen aan. Deze starten op 

korte termijn. U moet dus snel zijn als u nog mee wilt doen. 

 

Voor de puzzelaars is er 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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Nieuwe leden 

 

 
 

 dhr. A.C.G.T. Wilbers 

dhr. B.J.M. van den Biggelaar 

mevr. F. van den Biggelaar 

mevr. J. Hoeks 

 

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. 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur 

 

 

 Zwemmen 

 

 

 

 

Het bestuur heeft bericht gekregen van het LACO-zwembad dat 

het vanaf 1 september 2021 niet meer mogelijk is om in het 

zwembad met contact geld te betalen. 

De intree, maar ook het eventuele kopje koffie na het zwemmen, 

moeten voortaan VOLLEDIG CASHLESS (dus met pin) 

afgerekend worden. 

 

De prijs voor het zwemmen op de donderdagmorgen van 

10.45–13.15 uur wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar €4,90 

(is nu nog €4,75). 
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Rabo Clubsupport    

   

            Rabo Clubsupport 

            Laat uw stem horen / gelden 

 

Ook in 2021 doet onze KBO 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. 

 

KBO-leden die wat moeite hebben met het afwerken van de 

stemoproep of het lid worden van de Rabobank, wordt 

geadviseerd hiervoor hulp te vragen aan hun naasten (familie, 

buren, vrienden en bekenden).  Mocht er geen oplossing zijn dan 

kunt u contact opnemen met Leo Martens (tel. 06 39 59 47 73). 

 

 

Laat uw stem niet verloren gaan en geef 

onze KBO-afdeling met uw stem dat 

steuntje in de rug. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

 Computercursussen in 

 Bibliotheek Geldrop 

 

 

Bibliotheek Geldrop biedt de bewoners van Geldrop-Mierlo een 

tweetal computercursussen aan. Voor mensen die nog weinig 

ervaring hebben met de computer is dit de cursus ’Klik & Tik’. 

Voor mensen met meer ervaring die willen leren hoe zij allerlei 

zaken met de overheid digitaal kunnen regelen is dit de cursus 

’Werken met E-overheid’. 

 

Computercursus Klik & Tik 

Als u nog niet vaardig bent in het opstarten van een laptop, 

gebruik van de muis en het bezoeken van een website, dan is de 

Klik & Tik trainingen misschien iets voor u. U kunt zich hiervoor 

inschrijven aan de balie van de bibliotheek. Het betreft een serie 

van 6 weken/lessen en de deelname is gratis. 

In bibliotheek in Geldrop: start op 30 september op 

donderdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur en vervolgens 6 

donderdagmiddagen. 

 

Computercursus Werken met de E-overheid 

DigiD aanvragen, een afspraak maken met je gemeente, 

huurtoeslag berekenen, zoeken op mijnoverheid.nl, dit alles kan 

tegenwoordig alleen nog met de computer. 

 

Bibliotheek Dommeldal start daarom met vier cursusdelen rond 

het zoeken, vinden en aanvragen bij de digitale loketten van de 

overheid. Onder begeleiding van geduldige docenten kunt u 

daarna zelf snel je zaken afhandelen met de E-overheid. 

Deelname is gratis. 

In bibliotheek in Geldrop: op vier donderdagochtenden, start 

op 30 september en vervolgens 7, 14 en 21 oktober telkens van 

9.30 - 11.30 uur. 

 

Aanmelden via: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten 

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

 

Spreekuur over mondzorg  

 

KBO-Brabant wil dat de kwaliteit van en toegang tot mondzorg 

voor thuiswonende kwetsbare senioren verbeterd wordt. Als 

gevolg van het langer en op steeds oudere leeftijd thuiswonen, 

worden mondproblemen niet altijd (tijdig) herkend. 

  

Advies mondzorg 

KBO-Brabant biedt de mogelijkheid om op woensdagmiddag 

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

aandachtsgebied 'ouderen'. Hij geeft gratis advies over 

mondzorg voor senioren of hun mantelzorgers. 

 

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. 

 

 
 

 Aankondiging activiteit 

 notariaat najaar 2021 

 

 

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 Peter en Dré kunt u 

terecht met uw vragen over erfkwesties, (levens-) testament, 

schenken, enz.  

 

In oktober 2021 willen zij starten met een telefonisch spreekuur, 

tweewekelijks op een vaste dag en tijd. 

In de Nieuwsbrief van november wordt vermeld op welke dagen 

het spreekuur gehouden wordt en wat het telefoonnummer is 

waarop de notarissen tijdens het spreekuur bereikbaar zijn. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

 Expositie 

 

 ’De Beer, het Bos en de Kerken’ 

 

Tot en met 23 oktober is in Kunstzaal Dommeldal, in de 

Bibliotheekvestiging in Mierlo, grafiek te zien van Fred Fransen 

en draadsculpturen van Anneke Bakker. 

 

De Kunstzaal Dommeldal ligt naast de Bibliotheek 

in Mierlo. 

Adres: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo. 

 

De Kunstzaal Dommeldal is geopend op dezelfde 

tijden als de Bibliotheek in Mierlo. Maandag, 

woensdag en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur. 

 

 
 

Expositie 

 

’Landschappen en nog veel meer!’ 

 

Vanaf zondag 5 september t/m 

zondag 31 oktober zal kunstschilder 

Jan Vlemmix uit Nuenen ter 

gelegenheid van zijn 85ste verjaardag 

exposeren in Kasteel Geldrop.  

 

Een schilder uit de omgeving van Geldrop, wat zich vertaalt in 

een aantal fraaie en herkenbare werken uit de directe omgeving 

en dat met name in de buurt van de Dommel. 

 

De expositie duurt t/m 31 oktober 2021. 

De openingstijden zijn op donderdag, vrijdag en 

zondagmiddag telkens van 14.00 tot 17.00 uur. 
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KBO Geldrop 65 jaar, ’uit de archieven, de oude jubilea doos’ 

 

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. Daarna zijn de commissies en 

werkgroepen in het licht gezet. Als eerste ’de oren en ogen’ van 

de vereniging: de wijkcontactpersonen. En vervolgens de 

commissie educatie en ontmoeting en de activiteiten commissie 

 

In deze Nieuwsbrief werken we naar een afronding van dit 

jubileum jaar. We halen herinneringen op ’uit de oude doos’. In 

dit geval: de oude doos van de voorafgaande jubilea van KBO 

Geldrop met citaten en knipsels uit de jubileumuitgaven. 

 
 

Het zilveren jubileum, 1981 

 

Zoals het een goede katholieke 

vereniging betaamd, werd op 

7 februari 1981 gestart met een 

eucharistieviering in de Maria- 

Brigidakerk. De celebrant was 

pastoor Nabuurs. 

 

Hij schreef ook de volgende wijze woorden in zijn bijdrage aan 

de jubileumuitgave:  

 

“ ’Als het beestje maar een naam heeft’ hoort men soms lachend 

zeggen. Ik kan me indenken dat Adam toen hij alle dieren een 

naam moest geven, na duizend namen er met de pet naar 

gooide ……….. Toch is een naam heel belangrijk en geeft heel wat 

te denken. Neem bijvoorbeeld de naam ’levensvenster’ in plaats 

van ’levensavond’. 
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Ouderen leven niet binnenskamers met de gordijnen en luiken 

dicht in een stemming: de avond valt en het wordt geen morgen 

meer. Neen, ze zien graag naar buiten en houden zich levendig 

bezig met het reilen en zeilen van het leven.” 

 

Misschien niet meer hedendaags taalgebruik maar wel een 

inhoud die nu, 40 jaar later, nog geheel van toepassing is. 

 

En in het kader van het feestprogramma werd op 17 februari 

1981 een feestavond georganiseerd met het optreden van het 

revue-cabaret de ’Brabantse Zonnekanters’. 

 

De feestgangers werden uitgenodigd om, 

op de muziek van ’nie kniezen, nie zeure!’ 

het volgende couplet mee te zingen mee te 

zingen: 

 

 Al ben de vijf en zestig, 

 En trek te A.O.W. 

 Dan moete nog nie denke: 

 Nou tel ik nie mir mee. 

 Het is oe tegegeve 

 Nog us jong te zijn. 

 Blijf toch levensluchtig 

 En geen stuk chagrijn! 

 

 

Het robijnen jubileum, 1996 

 

Was in de beginjaren van de ’Rooms Katholieke Bond voor 

Bejaarden en Gepensioneerden’ de focus vooral gericht op het 

bieden van ontspanning en gezelligheid aan bejaarden in de 

lange lege dagen na de pensionering, midden jaren zeventig 

begon dit te veranderen. Door de invoering van de VUT verlieten 

mensen vaak al op 55-jarige leeftijd het arbeidsproces. De vraag 

naar ontspanning en gezelligheid veranderde. Men wilde ook 

‘educatieve’ cursussen en themabijeenkomsten, bijvoorbeeld 

over gezondheidsaspecten en erfrecht. 

En een kookcursus voor mannen bleek een succesformule! 
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Dit resulteerde onder andere in het ontstaan van de commissie 

Educatie en Ontmoeting om aan die veranderde vraag aan 

activiteiten tegemoet te komen. 

 

In de tachtiger jaren begon men steeds meer te 

spreken over ’ouderen’ in plaats van bejaarden 

als zij de generatie 65-plussers bedoelde. 

 

Rond 1985 werd de naam van de vereniging 

veranderd in ‘Katholieke Bond voor Ouderen’:  

de huidige KBO Geldrop. En het vaandel 

veranderde mee! 

 

In de jubileumuitgave bij het 40-jarig bestaan werd ook de 

bijdrage ’KBO Geldrop, nu op weg naar 2000’ opgenomen. Een 

visie op de toekomst. 

 

En de betekenis van het logo van de KBO: 

’de mondige oudere mens die zijn eigen beschuttende, 

beschermende dak ondersteunt, daarmee 

symboliserend de wijze waarop hij voor zijn belang op komt’. 

 

Het gouden jubileum, 2006 

 

Het gouden jubileum had een prachtig thema: 

 

’Grijs voor Wijs en Goud voor Oud’ 
 

    Grijs voor Wijs 

symboliseert de wijsheid die ontstaat 

na het bereiken van een bepaalde 

leeftijd die vaak gepaard gaat met 

uiterlijke kenmerken 

 

Goud voor oud 

symboliseert de waarde die we voor 

elkaar kunnen betekenen en vaak 

als goud wordt ervaren 
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Op 7 februari 2006 startte het feestprogramma als vanouds, als 

25 jaar eerder op 7 februari 1981, met een eucharistieviering in 

de St. Brigidakerk in Geldrop-Centrum. 

Gevolgd door koffiedrinken (in ’t Groen Koffiehuis) en een 

receptie. 

 

Maar in de ‘gouden’ jubileumuitgave werd ook teruggekeken en, 

net als nu, materiaal opgehaald uit de archieven. Zo werd in de 

oude doos een foto gevonden van ’onze koffieverzorgsters van 

het eerste uur (1961)’. Met de koffiepot in de hand. 

Heel anders als nu onze vrijwilligers tijdens de kerst- en 

sinterklaasvieringen  

 

 

Het briljanten jubileum, 2021 

 

Nu heeft KBO Geldrop het briljante jubileum bereikt. 

Briljant is een diamant (het 60-jarig bestaan is het diamanten 

jubileum) die volgens het briljant slijpsel is geslepen. 

 

Dit briljant slijpsel ’verhoogt de luister en de 

lichtreflectie van de diamant’. 

 

De ’stralende’ toekomst van KBO Geldrop 
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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 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 

12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 

21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 

26 hulpzeil 27 interest 29 rivier in Duitsland 31 Chinees voedsel 

32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 

39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 

42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 

48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 

57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 

64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke 

uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend 

 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 

6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 

9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 

15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 

18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd 

verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 

33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 

38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 

47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 

54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 

61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 

67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij 

 

 

 
Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van 

september: WARMTERECORD 
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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 

 

Afgevaardigde bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 

 


