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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Op 15 februari en 8 maart a.s. zullen er weer van overheidswege 

persconferenties volgen met betrekking tot het wel of niet verder 

versoepelen van de maatregelen rond coronabesmettingen. 

Deze data en de daarbij af te kondigen maatregelen en/of 

verdere versoepelingen zullen bepalend zijn voor het bestuur om 

een besluit te kunnen nemen over het definitief organiseren van 

onze reeds geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

7 april 2022.  

 

Op dit moment dus geen definitief bestuursbesluit om nu reeds 

groen licht te geven om de ALV te gaan organiseren. In de 

volgende Nieuwsbrief van april, welke eind maart a.s. verschijnt, 

zullen we u dat helaas eerst kunnen meedelen. 

Dit neemt niet weg dat wij in deze editie van de Nieuwsbrief toch 

al vast een vooraankondiging van de agenda voor die ALV van 

7 april a.s. opnemen om u al vast enig inzicht te geven in het 

verloop van de middag. 

 

Ook dit keer heeft de redactie een persoon bereid gevonden om 

een interview af te nemen over zijn passie in het dagelijkse 

leven, waarover in deze editie van de Nieuwsbrief verslag wordt 

gedaan. 

 

Voorts kan ik u meedelen dat de activiteitencommissie de 

komende maand een voorzichtige planning gaat maken over te 

organiseren dagtochten voor onze leden.  
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Daarnaast treft u in deze Nieuwsbrief een informatief artikel aan 

over de Mantelzorger en zijn mogelijke vraagbakens. 

 

Ik wens u allen veel leesplezier! 

 
 

 

 

 

 

 

De kopij van deze Nieuwsbrief is op 12 februari aangeboden 

aan de drukker. De redactie heeft geprobeerd in te schatten 

wat de mogelijkheden zijn voor het doorgaan van de 

aangekondigde bijeenkomsten, zowel die van KBO Geldrop zelf 

als van externe organisaties. Als eventueel de aangekondigde 

lezing van 22 maart (zoals beschreven op blz. 7 en 8 van deze 

Nieuwsbrief) en de Algemene Ledenvergadering 2022 niet door 

kunnen gaan dan wordt dit aangekondigd op de website van KBO 

Geldrop www.kbogeldrop.nl . 

U kunt met vragen hierover ook telefonisch contact opnemen 

met het secretariaat: 040 285 28 53 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. M. J. H. P. van Dijck 

mevr. M. J. H. Vervest 

dhr. P. H. M. Vinken 

mevr. F. C. G. Vinken - Vlemmings 

 

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.  

! 

http://www.kbogeldrop.nl/
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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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Activiteiten in maart 2022 

 

Leeskring 

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 15 maart 2022 in 

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

De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ‘Zwarte schuur’ van Oek de Jong. 

 

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. 

 

Lezing ’Geschiedenis Lager Onderwijs in Geldrop’, 

22 maart 2022 

Lezing door Andre Josiassen. 

Voor meer informatie en aanmelden zie blz. 7 en 8 van deze 

Nieuwbrief. 

 

Van de redactie 

 

In deze Nieuwsbrief gaat de redactie verder met de nieuwe 

rubriek: ’de passie van …..’. Een rubriek waarin leden met een 

hobby, liefhebberij, specialiteit aan het woord komen Met andere 

woorden ’leden met een passie!’ 

In deze uitgave: de passie van …… een gastheer in een museum. 

 

Verder in deze Nieuwsbrief belangrijke informatie over de 

mogelijkheid tot hulp bij het invullen van uw belastingformulier 

over het jaar 2021. 

En weer twee aankondigingen van ontspannende activiteiten. 

Een muzikale middag na de Algemene Ledenvergadering en een 

lezing over de geschiedenis van het onderwijs en Geldrop. 

 

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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Algemene ledenvergadering, 7 april 2022 

 

 

Vooraankondiging 

 

Algemene ledenvergadering  

donderdag 7 april 2022 

 

Onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen 

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

Ledenvergadering (ALV) op donderdag 7 april 2022. 

Het bestuur legt tijdens deze vergadering verantwoording af 

over het in 2021 gevoerde beleid. De op dat moment 

geldende corona maatregelen zoals de 1,5 m afstand en 

mondkapjesplicht zullen worden nageleefd. 

 

Na het officiële gedeelte kunt u genieten van een muzikaal 

programma verzorgt door trio ‘Houdoe’. Zij brengen zang en 

muziek met Brabantse en Hollandse liedjes. 

Tijdens dit muzikale programma voorzien de vrijwilligers, onder 

leiding van de activiteitencommissie, u van een lekker borreltje 

of drankje en hapjes. De ALV wordt zo afgesloten in een 

gezellige middag. 

 

Het programma is als volgt: 

13.30 uur zaal open 

14.00 uur opening van de middag door de voorzitter. 

14.05 uur start officiële deel  

14.45 uur PAUZE 

15.00 uur eerste deel programma trio ‘Houdoe’ 

15.45 uur PAUZE 

16.00 uur tweede deel programma trio ‘Houdoe’ 

16.45 uur einde van de middag 

 

De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis 

Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop (tegenover de Maria- en 

Brigidakerk). De volledige agenda van de ALV met de 

bijbehorende vergaderstukken treft u aan in de april-editie van 

de Nieuwsbrief. 

! 
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Aanmelden verplicht 

Indien u de ALV wenst bij te wonen dient u zich aan te melden 

bij het secretariaat dat telefonisch bereikbaar is onder 

telefoonnummer 040 285 28 53. Aanmelden is verplicht in 

verband met het maximaal aantal toe te laten leden van 80 

personen. 

 

Informatie over invullen Inkomstenbelasting 2021 

 

 

 

Ondersteuning bij invullen aangifte  

 

Inkomstenbelasting 2021. 

 

De belasting invulhulpen van KBO Geldrop gaan vanaf begin 

maart weer van start met het invullen van belastingaangiften 

Inkomstenbelasting voor het jaar 2021. Ingeval u hiermee vorig 

jaar bent geholpen door een belasting invulhulp heeft u ook nu 

weer een brief ontvangen waarin staat dat deze persoon uw 

aangifte 2021 wederom zal verzorgen.  

 

Ook nieuwe verzoeken voor ondersteuning kunnen aangemeld 

worden tijdens onderstaande inloopochtend. 

 

Het komt voor dat leden van KBO Geldrop geen aangiften 

inkomstenbelasting doen omdat het inkomen daarvoor niet 

toereikend is en hiervoor geen uitnodiging van de belastingdienst 

ontvangen. In het geval deze personen het afgelopen jaar 

zorgkosten hebben betaald voor eigen rekening, niet zijnde het 

eigen risico, dan is het wellicht toch verstandig een belasting 

invulhulp uw financiële plaatje van afgelopen jaar eens nader te 

laten beoordelen op eventuele teruggave van zorgkosten op 

grond van de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten 

(TSZ).  

 

Ingeval u hierover vragen heeft kunt u informeren bij de 

coördinator belasting invulhulpen tijdens de inloopochtend van 

de KBO op vrijdagen tussen 10.00 en 11.00 uur in het LEV-

gebouw St. Jozefplein 4 te Geldrop. 
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Lezing door Andre Josiassen 

 

Lezing ’Geschiedenis Lager Onderwijs in Geldrop’ 

door Andre Josiassen 

 

De eerste scholen in Nederland zijn in de vroege middeleeuwen 

opgezet naar voorbeeld van Engelse kloosterscholen. Twee 

Engelse missionarissen, Willibrordus en Bonifatius, reisden begin 

8e eeuw naar Nederland. Door hen werden hier eveneens 

kloosterscholen opgericht, die later overgingen in parochie-, 

dorps- en stadsscholen. 

 

Ook Geldrop kende zo’n dorpsschool, 

achter de Brigidakerk in de Kerkstraat. 

Kinderen van verschillende leeftijden 

kregen gelijktijdig les in één ruimte.  

 

Openbare Lagere School 

vóór 1916 

 

 
De 1e bijzondere lagere school in Geldrop werd opgericht in 

1856 door de Zusters van Liefde aan het Bogardeind. Ruim 10 

jaar later kreeg Zesgehuchten zijn eerste openbare school. In 

1901 ging de leerplichtwet in werking. Mede daardoor en door de 

groei van de bevolking moesten grotere scholen worden 

gebouwd. De locatie in de Kerkstraat was daarvoor te klein. Een 

8-klassige openbare school werd in 1916 in de nieuwe 

Stationsstraat gebouwd.  

 

In 1931 gingen de Broeders van 

Dongen les geven aan jongens op 

die school in de Stationsstraat. 

Deze kreeg toen de naam 

R.K. Nazarethschool. De meisjes 

kregen in Zesgehuchten les van de 

Zusters van Barmhartigheid. 

R.K. Nazarethschool 
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De lezing 

Tijdens de lezing ’Geschiedenis Lager Onderwijs in Geldrop’ gaat 

Andre Josiassen uitvoerig in op alle ontwikkelingen van het lager 

onderwijs in Geldrop en in het bijzonder op het werk van de 

Broeders van Dongen. 

Ook de bouw van nieuwe scholen in de groeiende wijken 

Skandia, Coevering en Akert worden in het kort belicht. 

De vele foto’s, waaronder 24 klassenfoto’s van de 

Nazarethschool (1931-1966), zullen bij velen nostalgische 

herinneringen oproepen. 

 

Aanmelden 

Deze lezing is gepland op Dinsdag 22 maart a.s. om 14.00 uur in 

het Wijkgebouw St. Jozefplein. De kosten zijn € 5,00 p.p. 

Aanmelden bij: Ria de Vries, tel. 040 285 51 91 of 

E-mail mvries@onsbrabantnet.nl 

 

 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Kunstzaal Dommeldal 

 

’Een wereld van kleur’ 

 

 

 

Tot zaterdag 26 maart 2022 zijn in Kunstzaal Dommeldal, in de 

bibliotheekvestiging in Mierlo, collages te zien van Miranda 

Vissers. 

Haar hele leven al zijn de natuur, reizen en materialen 

verzamelen een oneindige bron van inspiratie voor Miranda 

Vissers. Om sfeerbeelden van de natuur en de jaargetijden te 

maken is hier gebruik gemaakt van gerecyclede postzegels die 

allemaal gedoneerd zijn door verzamelaars. 

 

De nieuwe expositie EEN WERELD VAN KLEUR is gratis te 

bezichtigen in Kunstzaal Dommeldal, tijdens openingstijden van 

de bibliotheek: maandag tot en met vrijdag van 14.00 - 17.00 

uur én op zaterdag van 11.00 - 14.00 uur. 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Expositie 

 

”Nieuw licht in Collage en Aquarel” 

 

in Kasteel Geldrop 

 

Van 30 januari t/m 3 april exposeren de beeldende kunstenaars 

Frederika van Veen en Esma Ates in Kasteel Geldrop. 

 

Frederika van Veen begint een kunstwerk 

met een leeg vel papier en een vaag thema 

of onderwerp: architectuur, natuur, religie, 

een persoon of object. Dan worden met 

stukjes papier, gescheurd of geknipt, 

afkomstig uit kranten, tijdschriften of 

glossy’s, collages gemaakt waarbij er, ook 

tot haar eigen verrassing, vaak fascinerende 

en soms bizarre geometrische afbeeldingen 

ontstaan. 

 

Esma Ates kwam als jonge vrouw naar 

Nederland. Na een gelukkige en onbezorgde 

jeugd heeft ze zich in volle vrijheid kunnen 

ontplooien tot de kunstenares die ze nu is. 

Vanaf 2005 heeft zij zich toegelegd op 

aquarellen. Het laatste jaar experimenteerde 

zij met andere technieken, onder andere 

door het gebruik van zand en aarde in haar 

aquarellen op te nemen. 

 

De expositie is t/m 3 april 2022 elke donderdag, 

vrijdag en zondag te bezoeken tussen 14.00 en 

17.00 uur. 

 

De entree is gratis. 
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Informatie over ondersteuning 

 

De mantelzorger staat er niet alleen voor 

 

Wie langdurig en vaak zorgt voor een ander, kan 

zelf in de knel komen. Redt u het niet allemaal 

alleen? Laat het de huisarts weten of meld het 

bij de gemeente. 

 

Er zijn allerlei vormen van hulp en ondersteuning beschikbaar. 

Heeft degene voor wie u zorgt alzheimer of een andere vorm van 

dementie? Dan heeft u recht op een casemanager dementie. 

Dit is meestal een wijkverpleegkundige, gespecialiseerd in 

dementie welke in eerste instantie uitleg, advies en emotionele 

steun geeft. Ook aan mantelzorgers. Huisartsen zullen hierover 

advies geven. 

 

Veel mantelzorgers verdwalen in het doolhof van ingewikkelde 

formulieren en ondoorzichtige procedures. 

De mantelzorgmakelaar is dan uw redder in nood. Hij of zij 

kent de wetten en regels en vindt de weg van de georganiseerde 

zorg. Hoe pakt u dat aan?  Hulp van een mantelzorgmakelaar is 

kosteloos via de LEV groep Geldrop-Mierlo of zorgverzekeraar. 

 

Een van de belangrijkste verworvenheden van ons nieuwe 

zorgstelsel is de gratis hulp van onafhankelijke 

cliëntondersteuner. Helaas weet bijna niemand dit. 

De gemeente betaalt de kosten vanuit de WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning) het zorgkantoor bekostigt een 

cliëntondersteuner vanuit de Wlz (wet langdurige zorg). De 

cliëntondersteuner heeft alleen oog voor uw belang. 

Wilt u thuishulp aanvragen, dagopvang of een gehandicapten-

vervoerskaart? De cliëntondersteuner staat aan uw zijde ook als 

het gaat om het regelen van langdurige zorg en verpleging via 

de wijkverpleging of in het verpleeghuis. 

 

In Geldrop-Mierlo is de cliëntondersteuner telefonisch bereikbaar 

onder mobielnummer 06 13 94 63 83. 
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De mantelzorgconsulent biedt een luisterend oor en geeft 

antwoord op vragen over bijvoorbeeld het delen van zorg, het 

vergroten van het sociaal netwerk, lotgenotencontact en 

vervangende zorg. Deze mantelzorgconsulent werkt bij lokale 

steunpunten voor mantelzorgers of bij een welzijnsorganisatie bij 

u in de buurt. In Geldrop-Mierlo is dat de LEV groep Geldrop-

Mierlo. 

 

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers en meestal zijn ze 

zelf ook de jongsten niet meer. Zij maken met enige tact 

eenzaamheid bespreekbaar en helpen gaten te vullen die 

sluipenderwijs vallen in de levens van ouderen. Dat doen ze 

bijvoorbeeld door te helpen met het aanvragen van 

voorzieningen of de weg te wijzen naar instanties. 

Ouderenadviseurs kunnen rechtstreeks via de 

seniorenorganisatie KBO worden benaderd. Telefonisch 

bereikbaar onder mobielnummer 06 13 94 63 83. 

 

ONS gesprek van KBO Brabant 

 

Ons Gesprek 

In gesprek over levensvragen 

 

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt 

terug op uw leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die u 

heeft gemaakt. Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over 

te praten. Speciaal daarvoor is het project Ons Gesprek opgezet. 

 

Hoe het werkt 

Hebt u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neem dan 

contact op met KBO-Brabant, telefoon: 073 – 644 40 66 of 

E-mail: info@kbo-brabant.nl. U wordt in verbinding gesteld met 

een van de gepensioneerde geestelijk verzorgers, die de 

intakegesprekken voeren. U kunt met hen in het kort bespreken 

welke vragen u bezighouden, waarna zij een van de vrijwilligers 

van Ons Gesprek vragen u terug te bellen. Naar wens: 

- telefonisch of persoonlijk 

- 6 à 8 gesprekken met onze vrijwilliger 

’Ons gesprek’ is gratis! 
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De passie van ….. 

 

  

 Henk Hoogenkamp, 

 

 gastheer in het Philips museum 

 
 
 
 

Als Henk, zelf elektronica-technicus, begint te 

vertellen over zijn werk als gastheer en 

rondleider in het Philips museum, kun je het 

best even rustig gaan zitten en de tijd nemen. 

 

Een deel van zijn verhaal, dat hij vertelt zowel tijdens gewone 

rondleidingen als in virtuele rondleidingen voor medewerkers van 

over de hele wereld, is als volgt: 

 

”Gerard Philips (overigens een telg uit een familie met Russische 

roots) wist waar hij aan begon toen hij gloeilampen ging 

produceren in een leegstaand fabriekje aan de Emmasingel in 

Eindhoven. De plaats waar nu het Philips Museum is gevestigd.  

 

Na zijn studie als werktuigbouwkundig ingenieur in Delft, ging 

Gerard rond 1885 naar Glasgow / Schotland waar hij werkte in 

de scheepsbouw. Een bedrijfstak die toen een stormachtige tijd 

beleefde door de ontwikkeling van de stoommachine voor 

stoomschepen. Stoommachines, waarmee dynamo’s werden 

aangedreven, en zo elektriciteit werd opgewekt voor onder 

andere verlichting. 

 

En Gerard, die een echte techneut was, deed met die 

elektriciteit belangrijke ontwikkelingen. Hij maakte 

zich de techniek van de elektrische lamp van Edison 

eigen en vond nieuwe materialen en technieken uit 

(gloeidraad) en hoe een glasdoorvoer te maken in de 

glazen bol, die vacuüm was (de bol van de lamp) 

met daarin een ’kooldraad’. En zo kon hij de 

elektriciteit aansluiten. 
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Het maken van zo’n lamp was trouwens wel echt 

priegelwerk, dat het beste uitgevoerd kon worden 

door jonge vrouwen, de ’lampenmaakstertjes’. Met 

hun kleine handen konden zij het vaak priegelige 

soldeerwerk uitvoeren. 

 

In 1905 kwam Anton Philips, de jongste broer van Gerard, bij 

hem in het bedrijf om de handelskant op zich te nemen. Onder 

Anton, een flamboyante persoonlijkheid, kwam de commerciële 

kant van het Philips concern tot grote bloei. Hij zwierf de hele 

wereld rond en maakte Philips tot een wereldconcern.  

En Philips breide zijn techniek met glas verder uit. Met een 

röntgenbuis, ook een soort glazen bol en het begin van Philips 

Medical Systems (1918). En ook radio- en televisiebuizen. Voor 

de ontwikkeling van hoogwaardige producten werd een 

natuurkundig laboratorium opgezet, het NatLab (1912), waar 

ook Einstein nog ooit op bezoek is geweest.  

 

Het Philip concern zorgde ook goed voor zijn werknemers, die 

veelal uit andere delen van Nederland naar Eindhoven kwamen. 

De huisvesting in het Philipsdorp, voor de gezondheidszorg de 

medische dienst en voor ontwikkeling en ontspanning de 

sportverenigingen (PSV), de Philipsbibliotheek en het Philips 

Ontspanningen Centrum.” 

 

En wat vindt Henk nu zelf het mooiste 

onderdeel van zijn werk als gastheer/gids? 

Dat is de MKF, de Museum Kids Factory. Een 

activiteit, die Henk mede ontwikkeld heeft en 

samen met collega’s uitvoert in de 

schoolvakanties. Kinderen leren er solderen en kunnen een 

autootje, vliegtuigje of andere bewegende dingen maken (zagen 

& boren), waar ook werkende motortjes of lampjes in zitten. 

Helemaal Philips dus: het kleine vingerwerk van de Philips 

meisjes, samen met de elektrotechniek uit oude tijden, nu 

uitgevoerd door kinderen in de moderne tijd.  

 

En kinderen zijn altijd leuk. Toen hij een kind vertelde dat iets 

niet werkte, antwoordde die: 

……………dan stuur je toch een Watts-Appje naar Edison!  
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Kruiswoordpuzzel  

 

 

 

 
veel plezier ! 
 

 



15 
 

Kruiswoordpuzzel  

 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

 

Horizontaal 

1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 

18 energie 19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 

24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 

28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 

34 epiloog 37 deel van een schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 

42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 

50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 

54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 

60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 

65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 

71 land in Europa. 

 

Verticaal 

1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 

7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 

11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 

23 United Nations 29 tragedie 32 scheepsschade 

35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 

42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 

46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 

55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 

67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 
 

 
Oplossing woordzoeker van de Nieuwsbrief van januari/februari: 

FEESTMAAND 
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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 

 


