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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Het bestuur wenst alle leden van onze seniorenvereniging bij 

deze een gezond en gelukkig nieuw jaar 2022. Laten we hopen 

dat de ons allen nog opgelegde beperkingen sinds 15 januari jl. 

op termijn vaarwel kunnen worden gezegd. 

 

De laatste persconferentie van de rijksoverheid medio januari jl. 

heeft ons enkele versoepelingen gebracht voor de komende 

weken. Wij zullen het hiermee voorlopig moeten doen omdat de 

besmettingen dagelijks nog hoge aantallen aangeven. 

Festiviteiten zoals carnaval eind februari a.s. en geplande 

musicals en concerten zijn voorlopig gedoemd om af te gelasten.  

 

Zelfs bestuursvergaderingen en lezingen binnen onze  vereniging 

moeten we uitstellen tot nader order omdat we dagelijks slechts 

4 personen mogen ontmoeten. Dan nog maar niet te spreken 

over de planning van dagtochten en andere leuke activiteiten 

voor onze leden. Wij zullen helaas dus voorlopig een pas op de 

plaats moeten maken wat verenigingsactiviteiten betreft. Het is 

niet anders. 

 

Wat de inhoud van onze Nieuwsbrief betreft kan ik u berichten 

dat de redactie deze jaargang interviews gaat publiceren van 

leden die zich dagelijks bezig houden met een bepaalde hobby, 

liefhebberij of eigen specialiteit. Dit keer stelt de redactie een 

vogelaar voor het voetlicht. Voor de komende edities van de  
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Nieuwsbrief gaat de redactie derhalve op zoek naar leden met 

een bepaalde passie in hun dagelijks leven. 

 

Ik wens u allen veel leesplezier! 

 

 
 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. F. J. H. van de Wijst 

mevr. A. H. P. van de Wijst-Neijnens 

dhr. H. Valkenburg 

mevr. H. Valkenburg - Bakker 

mevr. E. A. S. de Witte - Tiebout 

mevr. J. Schafrat - Raaymakers 

mevr. E. F. G. M. Paumen 

 

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, als de coronamaatregelen 

dat toestaan, 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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Kennismaking aspirant bestuursleden 

 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft de 

vergadering afscheid genomen van Frits van Duijnhoven en 

Jan Joosten. De voorzitter heeft hen bedankt voor hun inzet voor 

het bestuur en de vereniging KBO Geldrop. 

 

Maar ook hebben drie leden van KBO Geldrop aangegeven dat zij 

interesse hebben om toe te treden tot het bestuur. De komende 

tijd treden zij toe als aspirant-bestuurslid. 

Hieronder stellen zij zich voor. 

 
 

Een nieuw aspirant bestuurslid KBO-Geldrop, even 

voorstellen…………… 

 

Henk Hoogenkamp 

 

   

Mijn naam is Henk Hoogenkamp, 75 jaar, 

gepensioneerd. Geboren en opgegroeid in 

Rotterdam. 

 

 

 

Ik heb elektrotechniek gestudeerd en ik ben bij Philips, als 

elektronica-technicus op vele afdelingen werkzaam geweest en 

zo uiteindelijk in Eindhoven terecht gekomen. 

 

Getrouwd met Ria en wij hebben 2 dochters en 2 kleinzonen. 

Inmiddels wonen wij met z’n tweeën al zo’n 20 jaar in Geldrop. 

Mijn vak is ook mijn grootste hobby en ook ben ik vrijwilliger in 

het Philips Museum Eindhoven, als rondleider en (school-) 

educatief medewerker. 

 

Ik mag graag organisatorisch bezig zijn en heb mij daarom bij 

KBO Geldrop aangemeld, ook om Geldrop en de inwoners wat 

beter te leren kennen. 
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Een nieuw aspirant bestuurslid KBO-Geldrop, even 

voorstellen…………… 

 

 

Willy van Gend-Versluis 

 

 

Ik ben Willy van Gend-Versluis en sinds 1980 

woonachtig in Geldrop. Weduwe, moeder van 

twee kinderen en oma van vier kleinkinderen.  

 

 

 

Twee jaar geleden ben ik gepensioneerd en heb tot dan als 

verzekeringsadviseur in en in de omgeving van Eindhoven 

gewerkt. Momenteel ben ik werkzaam als vrijwilligster in het 

ziekenhuis. 

 

Tevens lijkt het mij leuk om samen met andere bestuursleden 

iets te kunnen betekenen voor de leden van de KBO. Daarom 

heb ik mij aangemeld als adspirant bestuurslid bij KBO. 

 

 
 

Michaël de Laat  

 

 

Ik ben Michaël de Laat, woonachting in 

Geldrop. Ik ben tot mijn pensionering als 

politieambtenaar werkzaam geweest binnen de 

gemeente Geldrop. 

 

 

Ik ben toegetreden tot het bestuur van de KBO Geldrop om iets 

te kunnen betekenen voor alle leden van de KBO. 

 

Mijn interesse, binnen het bestuur van de KBO ligt er om samen 

met alle bestuursleden, de KBO Geldrop-Mierlo het imago te 

geven, waarbij alle leden zich verbonden en thuis voelen. 
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Activiteiten in januari / februari 2022 

 

Leeskring 

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 1 februari 2022 in 

het LEV-gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. 

De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ‘Vallen is als vliegen’ van Manon Uphoff. 
 

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 m.i.v. 1 januari 2022 €4,90. 

 

 

 

Van de redactie 

 

Een nieuw jaar en een nieuwe rubriek: ’de passie van …..’. 

Stond vorig jaar de Nieuwsbrief in het teken van het 65-jarig 

jubileum van de vereniging, dit jaar willen we leden in de 

schijnwerpers zetten. 

Leden met een hobby, liefhebberij, specialiteit. Met andere 

woorden ’leden met een passie!’ 

In deze uitgave: de passie van …… een vogelaar. 

 

En hebt u ook zo’n passie of liefhebbrij die u met de leden van 

KBO Geldrop wilt delen? De redactie hoort dit graag van u! 

 

Verder maakt u in deze Nieuwsbrief kennis met drie aspirant 

bestuursleden en is er informatie van de penningmeester over de 

contributie 2022. 

 

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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Mededeling van het bestuur 

 

 

Grote opbrengst Rabo ClubSupport 2021 

 

 

 

In de Nieuwsbrief van oktober 2021 schreef de penningmeester 

bij de aankondiging van de Rabo ClubSupport actie: 

’Laat uw stem niet verloren gaan en geef onze KBO-afdeling met 

uw stem dat steuntje in de rug.’ 

 

En veel leden hebben hun stem laten horen! 

 

Op 23 november 2021 heeft KBO Geldrop een bijdrage  

ad € 669,91 van de Rabo Clubsupport actie ontvangen. Een mooi 

resultaat dat een compliment waard is voor de leden die 

daarvoor digitaal hun stem hebben uitgebracht. 

 

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. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

KBO Brabant heeft enkele 

aanbiedingen die u helpen naar 

een fitter en gezonder leven. 

  

U betaalt eenvoudig en veilig via 

iDEAL of bankoverschrijving! 

Heeft u hulp nodig? De 

klantenservice helpt u graag.  

 

Maak vandaag nog uw goede voornemens waar... 

 

Voorbeelden zijn: 

- massageapparaat voor voeten, benen en rug 

- verstelbare wandelstok met lamp 

- mini bike voor armen en benen 

- crosstrainer met tablethouder 

- mobiliteitstrainer 

Meer informatie vindt u op de website www.onsledenvoordeel.nl 

 
 

 
 
Ouderen in Afrika worden vaak vergeten. Om die reden werkt 

KBO Brabant samen met de Stichting Oud in Afrika. 

In 2014 richtte de Stichting Oud in Afrika het fonds Oog om Oog 

op, dat staaroperaties mogelijk maakt voor ouderen in Ethiopië. 

Staar is een typische ouderdomsziekte waar we in Nederland wel 

raad mee weten, in tegenstelling tot in Afrika. Een staaroperatie 

van 35 euro brengt licht in de duisternis van een oudere ver 

weg. Alle donaties zijn welkom en elke euro wordt doelgericht 

besteed. 

 

U kunt uw gift onder vermelding van ‘Oog om Oog’ overmaken 

naar stichting Oud in Afrika in Dordrecht, 

rekeningnummer NL05 RABO 0116 7161 85. 

http://www.onsledenvoordeel.nl/
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De ONS anders lezen? 

 

De ONS van KBO Brabant gaat met de tijd mee! 

Behalve de papieren versie van de ONS, de versie die u elke 

maand samen met de Nieuwsbrief in de brievenbus krijgt, biedt 

KBO Brabant de ONS op nog twee andere manieren aan. Een 

belangrijke: u kunt de ONS ook laten voorlezen! 

 

Ons laten voorlezen, dat kan! 

 

Deze speciale PDF van de Ons ziet eruit 

zoals het echte tijdschrift en is bedoeld 

voor mensen die slecht zien. U kunt 

desgewenst meelezen met de voorlezer via 

een leesliniaal. Ook kunt u de snelheid 

aanpassen. Wilt u weten hoe het allemaal 

werkt en wat voor functies er beschikbaar 

zijn? Klik op de volgende link: Zo werkt de 

voorleesfunctie op onze website. 

 

Het nummer van december 2021 

Hiernaast treft u de editie aan van Ons nummer 12 om voor te 

laten lezen. Klik op het plaatje. Of op deze link. 
 
De Ons online via onsmagazine.nl 

 
Een nieuwe website: www.onsmagazine.nl. Dit is een digitale 

doorvertaling van het vertrouwde ledenmagazine Ons met een 

selectie van de mooiste artikelen. 

Benieuwd? Ga naar www.onsmagazine.nl 

 

De bovenstaande informatie treft u aan op de website van KBO 

Brabant www.kbo-brabant.nl onder ONS MAGAZINE. 

https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2020/10/Zo-werkt-de-voorleesfunctie-op-onze-website.pdf
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2020/10/Zo-werkt-de-voorleesfunctie-op-onze-website.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cdlwg&lang=nl_nl&url=https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads//2021/12/2021-Ons-12-spraak.pdf
http://www.onsmagazine.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
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Contributie 2022 

 

 

 
 

 

Geachte leden van KBO afdeling Geldrop, 

 

In de Nieuwsbrief van december 2021 heb ik U reeds 

geïnformeerd over de contributie-inning 2022. 

 

Met ingang van 2014 moet een automatische incasso-opdracht 

voldoen aan SEPA-normen. Daarin is ook bepaald dat personen, 

waarvan een geldbedrag automatisch wordt geïncasseerd, tijdig 

moeten worden geïnformeerd over die incasso. Uiteraard geldt 

een automatische incasso-opdracht alleen voor die leden, die 

daarvoor een machtiging hebben afgegeven. 

 

Daarom laat ik U hieronder over de incasso van de contributie 

2022 het volgende weten: 

 

datum automatische incasso: 4 februari 2022 

incassobedrag:   € 20,00 per lid 

machtigingskenmerk:  uw lidnummer van 

KBO- Geldrop 

incassant ID KBO-Geldrop: NL94ZZZ171091040000 

IBAN-rekening KBO-Geldrop: NL88RABO0115920358 

 

Ten aanzien van het machtigingskenmerk laat ik U nog weten 

dat bij echtparen c.q. samenwonenden, die beiden lid zijn en de 

machtiging voor hetzelfde rekeningnummer hebben afgegeven 

als machtigingskenmerk het lidnummer van de man wordt 

aangehouden. Ook moet worden opgemerkt dat na wijziging van 

het rekeningnummer voor automatische incasso het 

machtigingskenmerk (lidnummer) wordt aangevuld met een 

extensie bijvoorbeeld A. 
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Verder maakt het nieuwe incassosysteem het mogelijk dat vanuit 

de ledenadministratie U een incassobericht via e-mail kan 

worden toegezonden, indien uw e-mailadres bij ons bekend is en 

in de ledenadministratie is opgenomen. 

 

Naast deze berichtgeving van de automatische incasso wordt, 

zodra de automatische incasso wordt gemaakt, via e-mail een 

incassobericht aan die leden gezonden waarvan het e-mailadres 

juist in de ledenadministratie is verwerkt. Hiermee kan tevens 

worden getest welke e-mailadressen in de ledenadministratie 

juist zijn opgenomen en welke niet of onjuist zijn opgenomen. 

Degenen die eind januari 2022 geen incassobericht via e-mail 

hebben ontvangen, hebben geen of een onjuist e-mailadres aan 

ons kenbaar gemaakt. 

 

De leden die KBO afd. Geldrop niet gemachtigd hebben om de 

contributie automatisch af te schrijven, ontvangen 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 kunt overmaken. 

KBO afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van een 

automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe 

korting kunt verkrijgen. 

 

Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan 

gerust contact op met penningmeester Leo Martens. 

 

Aannemende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

vertrouw ik op uw bereidwillige medewerking tot 

contributiebetaling. 

 

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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De passie van ……. 

 

 

  Nico de Greef 

 

  Vogelaar 

 

 

Aan het begin van het gesprek laat Nico al meteen zijn bijdrage 

zien aan de vogeltelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland, 

de organisatie die in Nederland het voorkomen en de 

ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt en daarmee een 

wetenschappelijke basis biedt voor het natuurbeleid en –beheer 

in Nederland. 

 

De bijdrage van Nico betrof de grauwe 

klauwier, een vogel die op de rode lijst van 

bedreigde vogels staat. 

 

De naam 'klauwier' slaat op de gewoonte 

van deze vogels om prooidieren op te 

hangen aan de doornen van bramen of andere stekelige struiken 

en die later op te eten. 

 

Op de vraag aan Nico hoe zijn passie voor vogels is ontstaan, 

antwoordt hij: 

“Er was iemand van IVN Geldrop die aan lange afstands-

wandelingen deed en die zei tegen mij: ‘je moet eens meelopen’. 

Ik mocht op de dag ’op het nippertje mee’ omdat er plotseling 

iemand had afgezegd. En ik vond het geweldig! Zo is het 

gekomen”. 

Dat was 12 jaar geleden. 

Nu is Nico zeker zes dagen in de week in de natuur te vinden 

maar vaak zijn het ook zeven dagen in de week. 

 

Op dit moment gaat zijn speciale aandacht uit naar de 

nachtzwaluw. Een vogel die, zoals zijn naam al doet vermoeden, 

vooral in de nachtelijke uren te spotten is. 
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Deze mysterieuze nachtzwaluwen zijn in Nederland te vinden op 

heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen.  

 

De vogels broeden op de grond, op kale 

bodem. In de avond en nacht vangen 

ze grote insecten (nachtvlinders) 

tijdens de vlucht. 

 

 

En voor deze vogel gaat Nico, zoals hij het noemt, dag en nacht 

de hei op, soms van half tien ’s avonds tot zes uur in de 

ochtend. Hij blijft dan vaak op een en dezelfde plek staan en 

herkent de vogels die ’s nachts overkomen, al luisterend aan hun 

zang maar ook aan hun silhouet. 

Voor deze activiteit heeft Nico een speciale vergunning. Voor het 

’gewone publiek’ is het namelijk verboden om na zonsondergang 

de natuur in te gaan (zoals ook vaak te lezen is op de borden 

van de natuurorganisaties). Maar Nico heeft een speciale 

vergunning zodat hij wel toestemming heeft en soms daarbij ook 

twee andere personen met zich mee mag vragen om de 

nachtzwaluw te bewonderen.  

 

Nico heeft laatst ook meegedaan met een vogeltelling in 

Gijzenrooi. Hierbij waren zo’n 56 personen aanwezig om vogels 

te tellen zodat precies duidelijk wordt wat in dat gebied allemaal 

rondzwerft. 

 

Op de vraag wat hem nu het meest fascineert, antwoordt Nico: 

”ze ontdekken, hé, daar zit ie!” 

 

En, kun je dit ook leren? En hoe dan? 

Volgens Nico kan dit alleen maar door heel veel de natuur in te 

gaan. Maar, volgens hem, ook door ’vaak op je bek te vallen’ 

want als je naar boven kijkt dan zie je die boomstronk onder je 

voeten niet. 

 

En zijn er nog plannen in de nabije toekomst? 

Plannen heeft Nico nog genoeg. Zoals iedere maand een 

vogeltellijst maken samen met een groepje van het IVN. 
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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 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borstbeen 

16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 

22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 

26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 

33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 40 etcetera 

41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans 

bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 

54 deel van een dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 

58 deel van het bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 

62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 66 ongevuld 

68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel 

 

Verticaal 

1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halteplaats 

7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 

10 plaats in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 

18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 

29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 6 tennisterm 

38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 

44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel van 

de vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 

61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van 

Holland 67 en andere 69 oosterlengte 

 

 

Oplossing woordzoeker van de Nieuwsbrief van december: 

KRUISSPIN 
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Sponsors  

 

 

 

KBO Geldrop 

bedankt haar sponsoren voor hun  bijdrage. 
 

 

• Auto- en bandenservice Th. Slaats 

• CDA ”Hart voor Geldrop-Mierlo” 

• Danielle’s Voetexpres 

• DGG Democratische Groepering Geldrop 

• Frank Gruintjes Makelaars 

• Fysiotherapie Zesgehuchten 

• Groente & Fruit Roland van de Kerkhof 

• Hoveniersbedrijf ”Het Paradijs” 

• Medicura Zorgwinkel Geldrop 

• Paramedisch Centrum De Kleine Dommel 

• Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 

 

 

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 

 


