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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Het bestuur heeft in de afgelopen maand augustus weer eens 

kunnen vergaderen sinds september 2020. Precies 12 maanden 

heeft het bestuur geen regelmatig overleg kunnen organiseren in 

verband met coronamaatregelen.  

 

Wat wel regelmatig volgens schema is verlopen is het uitbrengen 

van de maandelijkse Nieuwsbrief dankzij de voortvarendheid van 

de redactiecommissie te weten Hettie van der Heijden en 

ondergetekende voorzitter van de vereniging. Beiden hebben 

een uiterste inspanning geleverd om de leden desondanks van 

enig nieuws en feiten op de hoogte te houden. 

De wijkcontactpersonen onder leiding van Maria Vorstenbosch 

hebben hun steentje bijgedragen om in deze periode de 

Nieuwsbrief bij de leden te bezorgen. Chapeau voor al deze 

personen die hiervoor binnen het bestuur en daarbuiten hun 

verantwoordelijkheid hebben getoond! 

 

Van belang is nu te melden dat wij op 30 september a.s. een 

dagtocht zullen organiseren waarover in deze Nieuwsbrief enige 

informatie staat vermeld. Aanmelden hiervoor dient te gebeuren 

voor 20 september a.s. Uiteraard wordt deze reis op gepaste 

wijze georganiseerd overeenkomstig de dan geldende 

coronamaatregelen. 

 

Tevens kunnen wij u meedelen dat het bestuur op 7 oktober a.s. 

de Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseert in het 

Gemeenschapshuis van Zesgehuchten. 
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Er is een vergadering gepland zonder een ontspanningsgedeelte 

waardoor de vergadering is gepland van 14.00 uur tot 15.00 uur. 

Er zullen maximaal 50 personen toegelaten worden met in 

achtneming van de 1 ½ m afstandsregel. 

Indien u interesse heeft deze vergadering bij te wonen dient u 

zich vooraf te melden bij het secretariaat en wel tot 4 oktober 

a.s. Verder in deze Nieuwsbrief leest u meer over het verdere 

protocol rond onze ALV. 

 

De volgende maand kunnen wij u definitief uitsluitsel geven over 

het al dan niet doorgaan van onze sinterklaasmiddag en 

Kerstmiddag aan het eind van dit jaar. 

 

Ik wens u allen nog fijne nazomerse weken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact met het bestuur 

 

Inloopochtend 

Vanaf 3 september 2021 bent u, als de coronamaatregelen dit 

toelaten, voor contact met het bestuur weer welkom op de 

inloopochtend 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 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. 

 

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. 

I.v.m. de zomervakantie start het zwemmen weer op donderdag 

9 september. 

 

Busreis klompenmakerij in Dussen en rondvaart in de  

Biesbosch 

Voor meer informatie: zie bladzijde 7 van deze Nieuwsbrief. 
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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. 

 
Het bestuur is wettelijk verplicht om eenmaal per jaar 

verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid. 

 
De ALV die hiervoor gepland was in april 2021 is door de 

coronamaatregelen komen te vervallen. Vanwege die 

maatregelen heeft de nu in oktober geplande ALV hetzelfde 

karakter dan de afgelopen ALV van oktober 2020. 
 

Aangepaste uitvoering ALV van 7 oktober 2021  

Er is alleen een vergadering gepland. Er is geen programma 

gericht op muziek/ontspanning/amusement. 

- Leden die de ALV willen bijwonen moeten zich hiervoor 

aanmelden voor 15 september 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 worden dit keer niet gepubliceerd in de 

Nieuwsbrief van september 2021. Deze zijn wel voor alle 

leden vanaf 25 september in te zien op onze website onder 

het kopje ’Nieuws’. 

- Leden die zich aangemeld hebben voor de ALV ontvangen 

tegelijk met de Nieuwsbrief van oktober een extra 

Nieuwsbrief met de agenda en vergaderstukken. 

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

open vanaf 13.30 uur. 



5 
 

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 

E-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

 

 

 

 

Opfriscursus verkeerskennis 

 

  

 Gratis je 

verkeerskennis opfrissen? 

  

 

 

Veilig Verkeer Nederland organiseert gratis 

opfriscursussen in de gemeente Geldrop-Mierlo 

 

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang u 

dit kunt blijven doen, heeft u vrijheid. Maar u wordt wat ouder 

en het verkeer vergt veel van uw aandacht. Hoe zorgt u dat u 

mobiel blijft?  

 

Opfriscursus voor de ervaren automobilist 

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de 

Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de 

gemeente Geldrop-Mierlo, in samenwerking met de lokale VVN 

afdeling en seniorenverenigingen organiseert Veilig Verkeer 

Nederland dit jaar een opfriscursus verkeerskennis voor de 

ervaren automobilist. 

 

Helemaal gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens 

gezellig.  
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Over de cursus 

De cursus is: 

- op donderdag 14 en 21 oktober 2021, 

- tijdstip 9.30 – 11.45 uur, 

- in Mierlo 

 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om 

zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen 

auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie hierover ontvangt 

u tijdens de cursus.  

 

Aanmelden 

Bent u boven de 55, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner 

van de gemeente Geldrop-Mierlo en is dit iets voor u? 

Meldt u dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan 

via  http://vvn.nl/opfriscursusgeldropmierlo 

of bel tijdens kantooruren met 088 – 524 88 50.  

 

Deelname is gratis maar vol = vol ! 

 

U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een 

bevestiging met de locatiegegevens.  

 

 

 

(De opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM 

richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door 

aangescherpte RIVM richtlijnen kan u een onlineversie van de 

cursus aangeboden worden) 

 

 

 

 

http://vvn.nl/opfriscursusgeldropmierlo
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Busreis Dussen en Biesbosch, 30 september 2021 

 
Dagtocht naar Klompenmakerij in Dussen en boottocht 

Biesbosch  

 

Via de opstapplaatsen vertrekken wij naar 

Dussen waar wij een demonstratie klompen 

maken zullen bijwonen alvorens wij daar 

ook gaan genieten van koffie met gebak. 

Ook de lunch wordt ons bij de klompenmaker aangeboden waar 

onze kroket niet zal ontbreken. Bij de klompenmaker kunt u na 

de lunch nog even shoppen voor een souvenir. 

 

Na de middag reizen we naar Made en 

Drimmelen waar we inschepen voor een 2 

uur durende boottocht over de Biesbosch. 

Aan boord kunt u voor eigen rekening een 

consumptie nuttigen. 

Tegen de avond wordt u in Dongen bij 

restaurant de Viersprong een drie gangen diner aangeboden 

waarna wij weer huiswaarts keren en rond 20.30 uur weer in 

Geldrop zullen zijn. 

De prijs voor deze reis bedraagt € 74,75 per persoon.   

 

Reisvoorwaarden 

- van mondkapje in de bus is verplicht; 

- U krijgt een zitplaats aangewezen; 

- In de bus mogen 50 personen plaats nemen. 

 

Aanmelden  

Aanmelden kan bij Frits van Duijnhoven. U belt bij voorkeur 

tussen 19.00 en 20.00 uur naar telefoonnummer 040 285 59 67. 

Heeft u een speciaal dieet, wilt u dat dan aangeven bij de 

aanmelding. 

 

De aanmelding sluit op 22 september 2021 

Het bedrag voor de reis, € 74,75 per persoon, maakt u over op: 

NL88 RABO 0115 9203 58 t.n.v. KBO Geldrop onder vermelding  

’reis 30 september’. 
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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. 040 285 44 32). 

 

 

Laat uw stem niet verloren gaan en geef 

onze KBO-afdeling met uw stem dat 

steuntje in de rug. 
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Activiteitencommissie 

 

In februari van dit jaar is het bestuur gestart 

met aandacht aan het 65-jarig bestaan van KBO 

Geldrop. Vanwege corona op bescheiden wijze 

maar toch als een waardige herinnering. 

 

De voorafgaande Nieuwsbrieven zijn gevuld met bijdragen van 

de voorzitter en van externe personen. In juni–juli is gestart met 

aandacht voor vrijwilligers uit de eigen vereniging. Eerst met ’de 

oren en ogen’ van de vereniging: de wijkcontact-personen. In de 

Nieuwbrief van augustus heeft de Commissie Educatie en 

Ontmoeting verteld over haar activiteiten. 

 

In deze Nieuwsbrief staat de Activiteitencommissie in de 

schijnwerper. 

 
 
 

 

Reizen en vieringen, 
de activiteitencommissie was en is altijd actief ! 
 

Bij de start van KBO Geldrop, in de tweede helft van de jaren 

vijftig, gingen de leden éénmaal per jaar in autobussen een 

gezellig dagreisje maken. Dat was toen voor de Geldropse 

bejaarden een feestelijke gebeurtenis. De hele 

dorpsgemeenschap leefde mee. Bij terugkeer werd het 

reisgezelschap opgewacht door het Geldropse muziekkorps en 

onder feestelijk vertoon naar zaal Adelaars op de Heuvel 

gebracht. 

 

Hoe uitgebreider en frequenter zijn op dit moment de activiteiten 

die de activiteitencommissie organiseert voor de leden van KBO 

Geldrop. Zij verzorgt driemaal per jaar een busreis, elk jaar een 

Sinterklaas- en Kerstviering en het ontspannen samenzijn na 

afloopdag de Algemene Ledenvergadering. 
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Het organiseren van de reizen start elk jaar in februari wanneer 

de activiteitencommissie een gesprek heeft met de EMA. Maria 

Vorstenbosch en Hans Gruintjes, de leden van de commissie, 

nemen dan het aanbod door en beoordelen de aanbiedingen op 

kwaliteit, variatie en op haalbaarheid voor senioren. Niet voor 

alle deelnemers is een lange wandeling geschikt. Daarom wordt 

gekeken naar andere middelen van vervoer en vermaak tijdens 

de reis. 

 

Zo werd in 2019 een bezoek 

gebracht aan de Tweede 

Maasvlakte, een nieuwe stukje 

Nederland. 

 

 

Tijdens deze reis kon het reisgezelschap per boot een nieuwe 

omgeving ontdekken en bewonderen. Door een gids werden alle 

bewonderenswaardigheden en bijzonderheden ’live’ toegelicht. 

 

Een andere busreis bracht de deelnemers naar het museum van 

oude ambachten op de Veluwe. Hier vindt men wel 150 kleine 

winkeltjes, kamertjes en werkplaatsen met allerlei oude 

gereedschappen en attributen uit de vorige eeuw. Een bezoek 

met stukjes nostalgische herinneringen. 

 

Maar er zijn meer ’wortels’ uit het verleden. Zo is de eerste 

busreis van het seizoen nog altijd een bedevaartreis. 

In de afgelopen jaren zijn vaker bedevaartreizen naar de 

plaatsen Kevelaer in Duitsland en Scherpenheuvel in België 

reisdoel geweest. In Kevelaer wordt dan een bezoek gebracht 

aan de kapel in het klooster en aan de grote kerk. 

 

Het bijzondere van Scherpenheuvel is de 

Mariakapel in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw. 

Maar het zijn ook de kraampjes met religieuze 

souvenirs die hier gekocht kunnen worden. 

Aandenken en herinneringen om mee te nemen 

naar huis.  
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Tijdens de bedevaartreizen wordt altijd een dienst opgedragen 

door pastoor Sj. Van der Maazen. Tijdens deze dienst herdenkt 

hij ook de geliefde personen die in het voorafgaande jaar zijn 

overleden. Veel mensen vinden het fijn om op deze manier hun 

dierbaren te kunnen herdenken. 

 

De aangeboden reizen zijn steeds goed verzorgd. In de ochtend 

wordt gepauzeerd voor koffie en/of thee, meestal met vlaai. 

Tussen de middag is er een lunch, met bijna altijd aanwezig: 

de kroket! En ’s avonds een uitgebreid driegangen diner. De 

deelnemers komen niets te kort.  

 

de vieringen 
Andere belangrijke evenementen die door de 

activiteitencommissie georganiseerd worden, zijn de Sinterklaas- 

en Kerstviering. In die tijd van het jaar, de maanden november 

en december staan veel andere activiteiten ’op een laag pitje’. 

Tijdens deze vieringen kunnen mensen elkaar weer ontmoeten. 

 

Voor de Sinterklaasviering worden de 

eerste contacten al in april gelegd. Een 

’tonproater’ is vaak een gewild onderdeel 

van het amusement op die middag. 

 

Tijdens de Sinterklaasviering vindt ook 

steeds de jaarlijkse loterij plaats waarbij de 

bezoekers bij binnenkomst op de locatie 

hun loten kunnen kopen en de op een tafel 

uitgestalde prijzen kunnen bewonderen. 

Vaak wordt de Sinterklaasviering bezocht 

door zo’n 120 leden. 

 

In december wordt het jaar afgesloten met de Kerstviering. In 

een op sfeervolle wijze versierde zaal wordt de opening van de 

middag verricht door pastoor van der Mazen. Hij deelt met alle 

aanwezigen zijn overpeinzingen in deze kerstperiode en sluit af 

met iedereen gezegende kerstdagen toe te wensen. 
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Dat de viering in kerstsfeer afspeelt blijkt ook uit het optreden 

van het orkest of de groep tijdens deze middag. Hun eigen 

repertoire wordt aangevuld met kerstliederen. 

En ook de hapjes en drankjes zijn op deze middag in kerstsfeer: 

chocolaatjes, kerstkoeken en glühwein! 

 

De spil in de organisatie van deze vieringen is 

commissielid Maria Vorstenbosch die samen met 

de voorzitter van KBO Geldrop de 

activiteitencommissie vormt. Maria heeft ruim 10 

jaar geleden deze taak op zich genomen. 

 

De laatste jaren is zij ook voorzitter van de 

werkgroep van wijkcontactpersonen. 

 

Samen met deze wijkcontactpersonen voorziet zij tijdens de 

vieringen de aanwezige leden van hapjes en drankjes. 

En ook tijdens de muzikale afsluiting van de Algemene 

Ledenvergadering zijn Maria en de wijkcontactpersonen de 

gastvrouwen en gastheren die de aanwezige leden van hapjes en 

drankjes voorzien en zo, na een vergadering, een prettige 

middag bezorgen. 

 
 

IVN Klimaatcursus 

 

Wilt u meer leren over klimaatverandering en de 

positieve impact die u kunt hebben op het 

klimaat? Dan is de IVN klimaatcursus misschien 

wel wat voor u. 

Zes zaterdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur, van 11 september 

tot 16 oktober. Met docenten van IVN Landelijke en een bioloog 

uit Mierlo. 

Inschrijven kan tot 1 september 2021. De lessen worden 

gegeven in ’De Paardenstal’ in het kasteelpark Geldrop. 

Kosten €65,--. 

Voor meer informatie: 

https://www.ivn.nl/geldrop → activiteiten → klimaatcursus, 

of bellen naar Petra Siemons, 06 28 81 07 20 

https://www.ivn.nl/geldrop
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 De Beer, het Bos en de Kerken 

nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

 

 

Van 26 augustus 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. 

 

Fred Fransen 

Fred Fransen (1946) maakt in zijn atelier in Eindhoven drukwerk 

op 3 antieke persen in steendruk, droge naald ets en 

linoleumdruk. 

Het werk dat in Mierlo tentoongesteld wordt is 

voornamelijk door middel van sjabloon- en 

kartondruk gecreëerd. 

Zijn inspiratiebronnen zijn divers, van opbouw tot 

aftakeling van een gebouw, van bloei tot bederf 

van een plant, of van bijzondere structuren in de 

natuur. 

 

 

Anneke Bakker 

Met name de natuur is voor Anneke Bakker een 

grote inspiratiebron. Maar ook vernietiging, verval, 

hedendaagse thema’s vind je terug in haar werk. 

Verder heeft ze ijzerdraad en garen in alle soorten 

en maten ontdekt en ze verwerkt tot objecten. 

 

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. 
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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 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 

14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 

21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 

27 raafachtige vogel 29 deel van een fietswiel 31 echtgenoot 

32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 

40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige 

houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 

51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 

57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel van een hoofdstuk 

63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67 lage mannenstem 

68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 

72 droombeeld. 

 

Verticaal  

1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 

6 vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 

10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 

16 schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 

22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 

33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 

38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 

45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 

52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 

58 tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 

67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder andere. 

 

 

 
Oplossing van de woordzoeker van de Nieuwsbrief van augustus: 

GAZONMAAIER 
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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 

 


