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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Vanaf 25 februari jl. liggen voorlopig alle maatregelen van de 

rijksoverheid op gebied van corona achter ons en kunnen wij 

onze gang gaan wat betreft het organiseren van activiteiten en 

vergaderingen. Heerlijk toch!  

 

In de vorige Nieuwsbrief heb ik u reeds een vooraankondiging 

gedaan om u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 

van 7 april a.s. welke nu dus ook definitief door kan gaan met 

entertainment een borrel en een hapje. Wat een verademing u 

dit nu allen te kunnen meedelen! 

 

In deze voorliggende Nieuwsbrief reikt de redactie u de agenda 

en bijbehorende stukken aan van de Algemene 

Ledenvergadering van 7 april a.s. 

Deze vergadering zal om 14.00 uur aanvangen en vindt plaats in 

het Gemeenschapshuis Zesgehuchten. Voor het programma van 

die middag verwijs ik u naar de info elders in deze uitgave. Het 

bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten die middag! 

 

Het opheffen van de corona-maatregelen betekent tevens dat de 

commissies weer planningen kunnen maken van activiteiten. 

Een daarvan is onze bedevaart-dagtocht naar Scherpenheuvel in 

België op 20 mei a.s. Nu we weer iets kunnen ondernemen 

richting onze leden heeft het bestuur bedacht voor deze activiteit 

geen € 76,75 per persoon te vragen voor deze gezellige dag 

maar een reductie per deelnemer toe te kennen van € 3,75, 

zodat u nog maar € 73,00 behoeft over te maken om hieraan 

deel te nemen. 
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Deze reductie van € 3,75 komt voor rekening van het bestuur, 

waarmee wordt aangegeven dat ook het bestuur weer verheugd 

is iets voor de leden te kunnen betekenen. 

 

Tot slot kan ik u meedelen dat de activiteitencommissie op 23 

juni en 22 september a.s. twee dagtochten op het programma 

heeft staan, waarover wij u in de komende Nieuwsbrief verdere 

informatie zullen verstrekken. 

 

Op 7 april a.s. hoop ik u te mogen verwelkomen op onze 

Algemene Ledenvergadering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. H.G.M. van Hek 

mevr. G.P.H. van Hek-Bons 

dhr. A.J.C. Tegelaers 

mevr. M.H.J. Hovens 

mevr. M.H. Buts 

 

 

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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NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 

 

41 e jaargang april 2022 nr. 4 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

2. Nieuwe leden 

3. Inhoudsopgave en contact met bestuur 

4. Activiteiten in april en mei 2022 

5. Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 20 mei 2022 

6. Programma 7 april 2022: ALV en muzikale middag 

7. Agenda Algemene Ledenvergadering, 7 april 2022 

- voor blz. nummering agendastukken: zie bladzijde 7 

24. Verdere informatie die wij ontvingen 

26. Doorloper 

28. Colofon 

 

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 april en mei 2022 

 

Algemene Ledenvergadering 2022 en muzikale middag 

Zie de bladzijden 6 en 7 t/m 23 van deze Nieuwsbrief. 

 

Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 20 mei 2022 

Het programma en de wijze van aanmelden voor de reis staan 

beschreven op bladzijde 5 van deze Nieuwsbrief. 

 

Leeskring 

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 26 april 2022 in het 

LEV-gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. 

De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ’Mijn lieve gunsteling’ Marieke Lucas Rijneveld. 

 

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 

 

Deze Nieuwsbrief bevat vooral veel informatie over de Algemene 

Ledenvergadering 2022. Een vergadering die weer ’zoals 

normaal’ plaats vindt in april en waar, na de vergadering, er 

weer een gezellig muzikaal samenzijn is gepland. 

Met een drankje en hapje,  …. zoals vroeger …. 

 

Ook weer, sinds lange tijd, de aankondiging voor een uitstapje. 

De bekende bus- bedevaartreis, dit jaar naar Scherpenheuvel, 

waarmee het seizoen gestart wordt. 

 

In de volgende Nieuwsbrief gaat de redactie weer verder met de 

nieuwe rubriek: ’de passie van …..’.  

Voor de puzzelaars is er dit keer een ’doorloper’. De redactie 

wens u veel plezier met het puzzelen. 

Veel leesplezier 



5 
 

Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 20 mei 2022 

 

Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel 

20 mei 2022 

 

Op 20 mei vindt de eerste busreis in 2022 

plaats. Zoals gebruikelijk is dit een 

bedevaartreis. 

Dit jaar is gekozen voor de basiliek van 

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. 

 

De muzikale ondersteuning van de dienst in de basiliek wordt 

verzorgd door MarieChristien. Tijdens het middagprogramma 

verzorgt zij een middagshow bij de Kaasboerin in Postel. 

MarieChristien heeft een voorstelling samengesteld met, in deze 

meimaand = Mariamaand, haar prachtige Maria-nummers. 

U beleeft een vleugje nostalgie! 

 

Het programma is als volgt: 

08.00 uur: vertrek Geldrop 

09.30 uur: koffie of thee met gebak 

11.00 uur: gezongen dienst in de Basiliek te Scherpenheuvel 

12.30 uur: koffietafel met kroket 

15.30 uur: optreden MarieChristien bij de Kaasboerin in Postel 

17.30 uur: drie gangen diner bij de Kaasboerin in Postel 

 

De kosten voor deze reis bedragen € 73,--. In de prijs is 

inbegrepen: 

- het vervoer per bus;  - koffie met appelgebak; 

- lunch, koffietafel met kroket; - diner. 

 

U kunt zich aanmelden voor deze reis bij Maria Vorstenbosch, 

t/m donderdag 12 mei elke dag tussen 18.00 – 19.00 uur 

op 06 41 57 38 89. Heeft u een speciaal dieet (suiker- zout of 

anderszins) wilt u dat dan aangeven bij de aanmelding. 

 

Het bedrag € 73,-- kunt u overmaken t.a.v. penningmeester 

KBO Geldrop, NL88 RABO 0115 9203 58, met vermelding 

‘Scherpenheuvel’. 
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Algemene ledenvergadering, 7 april 2022 

 

 

Algemene ledenvergadering  

donderdag 7 april 2022 

 

De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis 

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

Brigidakerk).  

 

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 

 

 

Woordweetje 

 

‘Houdoe’, wie kent het woord niet? 

‘Houdoe’ is een samentrekking van ‘houd-oe’, dat op zijn beurt 

een verkorting is van ‘houd-oe goed’, houd je goed. 

Wie het woord ‘houdoe’ bezigt, zegt er niet zelden ook nog een 

woord achter: bedankt. Houdoe en bedankt. 

 
(https://www.taalvoutjes.nl/woordweetje-houdoe-wim-daniels) 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 

 

 

Algemene ledenvergadering  

donderdag 7 april 2022 

 

 

 

Aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuis Zesgehuchten, 
Papenvoort 1, Geldrop 

 

 

Agenda 

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering (blz. 8-14) 

van 15 oktober 2020 

5. Mutaties bestuur      (blz. 15)  

- aftredend en herkiesbaar zijn vier leden 

- voorstel tot benoeming van een nieuw bestuurslid: 

Henk Hoogenkamp 

6. Vaststellen jaaroverzichten 2020 

- verslag bestuur     (blz. 16) 

- verslag activiteitencommissie   (blz. 17) 

- verslag commissie educatie en ontmoeting (blz. 18) 

7. Jaarrekening 2021 en begroting 2023   (blz 20-21) 

- toelichting exploitatierekening 2021 

- verslag kascontrolecommissie  

- vaststellen contributie 2023 

- vaststellen exploitatiebegroting 2023 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
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Concept notulen algemene ledenvergadering, 7 oktober 2021 

 

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

7 oktober 2021 

 

Aanwezig: voltallig bestuur en 12 leden 

 

1. Opening 

De voorzitter, Hans Gruintjes, opent de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom. 

Nu we allemaal hebben kunnen genieten van ons kopje koffie of 

thee met een stukje taart stelt Hans voor deze 65ste ALV te 

openen. 

 

Aanvankelijk stond de ALV gepland in april jl. maar door Corona 

is die vergadering uitgesteld naar vandaag. 

Gelukkig krijgen we steeds meer te maken met versoepelingen 

rondom de regels ter bestrijding van corona. 

Het gaat nu hopelijk de goede kant op. 

 

Door de nasleep van corona is deze vergadering anders 

ingedeeld. Wij behandelen slechts alleen de voorliggende agenda 

en hebben geen entertainment zoals gebruikelijk in de ALV. 

Wellicht dat dit de reden is dat er zo weinig leden voor deze 

vergadering zijn opgekomen. Wij hopen op betere tijden. 

 

Vandaag zijn er rond de 20 personen aanwezig die zich vooraf 

hebben aangemeld voor deze vergadering. Voor de afwikkeling 

van de jaarstukken en bestuur mutaties is het prettig voor het 

bestuur dat deze middag doorgang kan vinden. 

 

Vooraf heeft Hans een vraag aan de aanwezigen: graag uw 

beltoon uit van uw mobiele telefoon. 

In het kader van de privacywetgeving moet hij de vraag stellen 

of allen akkoord gaan met de eventuele publicering van de 

vanmiddag gemaakt foto’s waar iemand eventueel op staat. 

Op bezwaren gaarne uw hand opsteken. Geen handen. Hettie 

kan vanmiddag foto’s maken. 
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2. Mededelingen 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen. 

• In verband met het 65 jaar bestaan van onze vereniging 

heeft het bestuur het afgelopen jaar diverse publicaties 

geplaatst in de Nieuwsbrief met aandacht aan dit jubileum. 

Vanwege corona op een bescheiden wijze maar toch een 

waardige herinnering. De voorzitter noemt de titels van de 

verschenen artikelen welke de afgelopen maanden de revue 

zijn gepasseerd: 

- 65 een getal met historische betekenis van de redactie 

(febr.); 

- verleden verweven in het heden van de redactie (maart); 

- 65 jaar KBO in Geldrop (1956-2021) van de voorzitter; 

- 65 jaar levensdraden van verbondenheid van de 

geestelijk adviseur pastor van der Maazen; 

- felicitatie van burgemeester Geldrop-Mierlo Jos van Bree; 

- felicitatie van voorzitter KBO Brabant de heer Leo 

Bisschops (mei); 

- felicitatie van voorzitter SBGM de heer Hein Crooijmans;  

- interview met Frits van Duijnhoven als bestuurslid en 

wijkcontactpersoon (juni/juli); 

- 65 jaar Commissie Educatie en Ontmoeting (aug.); 

- 65 jaar Activiteiten Commissie (sept); 

- KBO 65 jaar uit de archieven en oude jubilea doos van de 

redactie (okt.). 

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee een plezier hebben 

gedaan om toch ook even terug te gaan in de tijd en 

daarnaast een blik op de toekomst te werpen. Deze artikelen 

worden gebundeld om ze nog eens te kunnen lezen. Tijdens 

de vergadering wordt besloten alle artikelen te verzamelen 

en te bundelen en er een boekje van samen te stellen. Een 

dergelijk naslagwerk is nooit weg en de oplage zal beperkt 

blijven tot 25 stuks. Hettie van der Heijden zal dit namens de 

redactie verzorgen. 

 

• Vervolgens deelt de voorzitter mede dat KBO Geldrop dit jaar 

17 leden in het bestand heeft staan die 25 jaar lid zijn van 

onze seniorenvereniging. 
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Deze 17 personen zullen op 4 november a.s. in een 

afzonderlijke bijeenkomst worden gehuldigd door het bestuur 

met de uitreiking van de daarbij behorende oorkonde van 

KBO Brabant. 

 

• Een andere mededeling over onze najaar activiteiten:  

Zoals bekend is gemaakt in onze Nieuwsbrief gaat de 

geplande activiteit rond Sinterklaas eind november niet door. 

De Kerstmiddag op 10 december a.s. gaan we daarentegen 

wel organiseren. Mededelingen hierover zullen in de 

Nieuwsbrief van november worden gepubliceerd. 

 

• Rabobank activiteit 

De Rabobank Dommelstreek heeft een geldbedrag 

beschikbaar gesteld voor het verenigingsleven in de regio. 

Dit heeft de bank geïntroduceerd onder de naam – Rabobank 

Clubkas Campagne. Voorheen heette dit Steuntje in de Rug. 

Alle leden van de bank kunnen 3 stemmen uitbrengen op 

clubs die deelnemen. Zij krijgen hiervoor allemaal een 

uitnodiging en een persoonlijke stemcode toegestuurd. 

U bent gewend dat deze actie in het voorjaar plaats vindt. 

Maar dit keer vindt de actie dit najaar plaats en de stemming 

is vanaf heden tot 24 oktober a.s. KBO Geldrop kunt u dan 

aankruisen. 

 

• Tot slot deelt Hans mede dat KBO Geldrop op 30 september 

jl. een gezellige dagtocht heeft gemaakt naar een 

klompenmaker en een boottocht over de Biesbosch. Hopelijk 

dat we volgend jaar meer van dergelijke reizen kunnen 

organiseren. 

 

 

3. Vaststellen agenda 

Voorzitter: we hebben vanmiddag een agenda. Wenst er iemand 

nog aanvullingen op onze voorliggende agenda? Geen 

aanvullingen en vervolgens gaan we de agenda behandelen. 
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4. Vaststellen notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van 15 oktober 2020 

De voorzitter stelt de notulen paginagewijs aan de orde en 

vraagt zich te melden indien er vragen of opmerkingen zijn.  

Pagina 11: Henk Hogenkamp moet zijn Henk Hoogenkamp. 

De notulen worden na bovenvermelde correctie conform 

vastgesteld door de vergadering. 

De voorzitter dankt de secretaris voor de samenstelling van de 

notulen. 

 

 

5. Mutaties in het bestuur  

Voorzitter: Volgens het Huishoudelijk Reglement kunnen nieuwe 

bestuursleden zich spontaan aanmelden bij het secretariaat. 

Hiervoor zijn 5 handtekeningen van leden noodzakelijk. Er zijn 

echter geen aanmeldingen ontvangen. 

 

Pagina 13: Volgens het rooster van aftreden zijn er dit jaar twee 

aftredende leden te weten de heren Frits van Duijnhoven en Jan 

Joosten. 

Frits heeft sinds 2006 deel uitgemaakt van het algemeen bestuur 

en heeft zijn functie al die 15 jaar met veel inzet en de daarbij 

behorende verantwoordelijkheid uitgevoerd. Frits is altijd een 

trouwe bezoeker geweest van de wekelijkse inloopochtenden en 

bestuursvergaderingen. Nu Frits 80 jaar is vindt hij de tijd 

gekomen om af te treden als bestuurslid. Dit betekent niet dat 

we hem niet meer zullen ontmoeten want hij vervult ook nog de 

taak van wijkcontactpersoon. Wij als bestuur zijn bijzonder 

vereert met het feit dat Frits deze taak voorlopig nog wil blijven 

uitvoeren. Frits, hartelijk dank voor je trouwe inzet de afgelopen 

15 jaar! 

 

Bij een dergelijk afscheid hoort vanzelfsprekend een cadeau dat 

de voorzitter Frits graag wil overhandigen, Voor zijn echtgenoot 

Mia heeft hij een bloemetje omdat het toch weer fijn is om Frits 

wat meer thuis te hebben! 
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Tevens treedt af Jan Joosten die na 3 jaar afscheid neemt van 

het bestuur. Op 15 augustus jl. heeft hij dat schriftelijk 

meegedeeld aan het bestuur. J. Joosten is niet in de vergadering 

aanwezig. 

 

Deze afmeldingen binnen het bestuur leiden tot een inkrimping 

van het bestuur met 2 personen. 

Graag hadden wij u nieuwe bestuursleden aangekondigd ter 

benoeming maar helaas er zijn geen opvolgers te melden. Het 

bestuur doet al het mogelijke om nieuwe bestuursleden te 

werven. Maar wij zijn ons ervan bewust dat dit een moeilijke 

exercitie zal worden omdat steeds minder personen zich 

geroepen voelen om vrijwilligerswerk in te vullen. Deze 

constatering is nauwelijks verheugend te noemen voor het 

toekomstige verenigingsleven. 

 

 

6. Vaststellen jaaroverzichten 2020 

Het bestuur, de activiteitencommissie en de commissie educatie 

& ontmoeting hebben een jaarverslag gemaakt van hun 

activiteiten en worden door de voorzitter aan de orde gesteld. Er 

zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met deze verslagen. 

 

 

7. Jaarrekening 2020 en begroting 2022 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Hij geeft 

de volgende toelichting op de getoonde cijfers.  Het jaar 2020 is 

afgesloten met een voordelig saldo van € 2.787,41. 

In 2020 konden door de coronacrisis veel activiteiten helemaal 

niet of slechts in zeer beperkte mate doorgang vinden. Dit is in 

de jaarrekening duidelijk te zien aan inkomsten en uitgaven van 

diverse posten zoals: 

 

- Reizen/excursies, slechts 1 reis in beperkte omvang. 

- Sint- en kerstviering, beide vieringen konden niet doorgaan. 

De wel verantwoorde uitgaven hebben betrekking op de 

Kerststollenactie voor leden van 85 jaar en ouder. 
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- Geen viering voor jubilarissen 25 jaar lid van KBO Geldrop, 

enkel uitreiking van een oorkonde en een bos bloemen. 

- Een uitgestelde Algemene Ledenvergadering zonder 

entertainment en borrel. 

- Educatie en Ontmoeting nog niet de helft van de activiteiten 

heeft kunnen plaatsvinden. 

- De vrijwilligers dag werd beperkt tot een leuke middag 

midgetgolf in Gelddrop. 

 

Om toch iets voor de leden te doen, werd in augustus een 

“opkikkertje” bezorgd en in december een “eindejaar attentie”. 

Verantwoording daarvan is ondergebracht in “overige bijzondere 

lasten”. 

Al met al een voordelig resultaat dat we niet hebben gewild. 

 

Kascontrolecommissie 

De kascommissie, bestaande uit de heren Henk Hoogenkamp en 

Michael de Laat, hebben de boeken gecontroleerd en akkoord 

bevonden. 

Michael de Laat leest de verklaring van bevindingen voor en 

verzoekt de vergadering daarna om aan het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020.  

De vergadering gaat unaniem akkoord. Complimenten aan de 

kascommissie! 

Hans neemt afscheid van Michael als kascommissielid (3 jaar) en 

overhandigt Michael een attentie als dank voor zijn inzet. 

Het nieuwe kascommissielid is de heer Frans Bakermans. Hij zal 

volgend jaar samen met Henk Hoogenkamp de boeken 

controleren. 

 

Vaststellen contributie 2022 

Aangezien we nog steeds een groot batig saldo hebben heeft het 

bestuur besloten de contributie voor 2022 niet te verhogen. 

 

 

8. Rondvraag 

De voorzitter stelt mevr. Willy van Gend voor als aspirant- 

bestuurslid en zij gaat zich oriënteren op taken welke haar 

liggen. Hans heet Willy welkom. 
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Trudy de Laat stopt als wijkcontactpersoon maar haar man 

Michael de Laat neemt deze taak over. 

 

Aan het eind van de vergadering stellen zich nog twee heren 

beschikbaar voor een bestuursfunctie te weten de heren Michael 

de Laat en Henk Hoogenkamp. De voorzitter vindt het 

verheugend nieuws en dankt de heren voor hun bereidwillige 

medewerking om als aspirant bestuurslid te gaan functioneren 

tot de officiële benoeming in de volgende ALV. Dit geeft de 

nieuwe bestuursleden de ruimte om al vast mee te lopen met de 

bestuursvergaderingen en daarna een keuze te maken voor 

welke taken men kiest. 

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt de 

aanwezigen voor hun komst.  
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Overzicht bestuur en rooster van aftreden en (her)benoeming 

 

Overzicht bestuur op 31 december 2021 

 

 

 

Rooster aftreden en herbenoeming bestuur 

 

naam vanaf herbenoemd aftredend 

Hans Gruintjes 23-04-2009 2019 2022 

Leo Martens 18-04-2013 2019 2022 

Maria Vorstenbosch 07-04-2016 2019 2022 

Hettie van der Heijden 01-07-2019 ------ 2022 

Mieke van Meijl 15-10-2020 ------ 2023 

 

 

Aftredend en herkiesbaar 

Hans Gruintjes 

Leo Martens 

Maria Vorstenbosch 

Hettie van der Heijden 

 

Nieuw bestuurslid 

Henk Hoogenkamp 

 

 

 

 

 

 

 

benoeming naam 

23-04-2009 Hans Gruintjes (voorzitter) 

18-04-2013 Leo Martens (penningmeester) 

07-04-2016 Maria Vorstenbosch - de Laat 

04-04-2019 Hettie van der Heijden 

15-10-2020 Mieke van Meijl – de Grijs (secretaris) 
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Jaarverslag 2021 bestuur 

 

Samenstelling bestuur 

Hans Gruintjes, voorzitter 

Leo Martens, penningmeester 

Mieke van Meijl, secretaris 

Frits van Duijnhoven*, lid 

Maria Vorstenbosch, lid 

Jan Joosten*, lid 

Hettie van der Heijden, lid 

 

*Per 7 oktober 2021 tijdens de ALV  hebben 

Frits van Duijnhoven en Jan Joosten zich niet herkiesbaar gesteld 

voor het bestuurslidmaatschap.  

Drie nieuwe personen hebben zich daarentegen ter vergadering 

kandidaat gesteld als aspirant bestuurslid. 

 

Activiteiten in 2021 

 

Bestuursvergadering 

In verband met corona heeft het bestuur in 2021 veel geplande 

activiteiten noodgedwongen geannuleerd. 

Van de 6 geplande bestuursvergaderingen zijn er slechts 3 

vergaderingen doorgegaan. 

 

Algemene Ledenvergadering 2021 

Verder in dit jaar heeft op 7 oktober de Algemene 

Ledenvergadering plaats gevonden in een vooraf aangekondigde 

afgeslankte vorm zonder entertainment. Hierbij waren 30 

personen toegelaten in verband met besmettingsgevaren. 

 

Attenties 

Mede door het annuleren van diverse activiteiten voor onze 

leden heeft het bestuur op twee momenten dit jaar een actie 

opgezet om onze leden tegemoet te komen in deze eenzame 

periode door te laten zien dat wij onze leden niet vergeten zijn. 

Alle leden kregen hierbij tweemaal een attentie aangeboden 

tegelijk met de maandelijkse Nieuwsbrief. 
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Een keer een geweven handdoek ter gelegenheid van het 65-

jarig bestaan en een chocoladeletter eind november rond St 

Nicolaas. Het bestuur heeft voor deze geste veel support 

ontvangen van veel van onze leden, waaruit veel aandacht en 

waardering spreekt. 

 

Nieuwsbrief en contact met leden 

Wat tevens nog een melding waard is, is het feit dat het 

uitbrengen van de maandelijkse Nieuwsbrief in 2021 geen 

stagnatie heeft gekend dankzij de voortvarendheid van de 

redactiecommissie. Dit team heeft samen met de drukker een 

uiterste inspanning geleverd om de leden in deze eenzame 

corona periode van enig nieuws en feiten op de hoogte te 

houden. 

Ook de wijkcontactpersonen hebben hun steentje bijgedragen 

om in deze periode de Nieuwsbrief bij de leden te bezorgen. Het 

bestuur dankt al deze personen die hiervoor binnen het bestuur 

en daarbuiten hun verantwoordelijkheid hebben getoond! 

 

 

Jaarverslag 2021 Activiteitencommissie 

 

Samenstelling Activiteitencommissie 

Hans Gruintjes, voorzitter vanaf 16-04-2013 t/m 31-12-2021 

Maria Vorstenbosch, lid vanaf 01-07-2015 t/m 31-12-2021 

 

Activiteiten in 2021 

Ook in het jaar 2021 heeft de activiteitencommissie veel 

geplande activiteiten moeten annuleren. 

Twee geplande dagtochten in het voorjaar, waaronder de 

bedevaart reis, zijn niet doorgegaan in verband met corona 

maatregelen. 

 

Dagtocht Biesbosch 

Eind september is er alsnog een dagtocht georganiseerd naar 

een klompenmakerij en een boottocht over de Biesbosch. 

Ongeveer 40 personen hebben op deze busreis ingetekend en 

hebben een fantastische dag beleefd. 
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Algemene Ledenvergadering 2021 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is later in het jaar 

georganiseerd. Op 7 oktober is die vergadering gehouden met 

een bezoekersaantal van maximaal 30 personen. De aanwezigen 

moesten zich vooraf aanmelden. Door de corona maatregelen is 

alleen de formele agenda behandeld zonder enige vorm van 

entertainment zoals gebruikelijk bij een ALV. 

 

Sinterklaas- en kerstviering 

De in het najaar op de agenda staande Sint Nicolaasviering en 

de Kerstmiddag zijn niet doorgegaan door de aanhoudende 

corona-maatregelen.  

 

Al met al een jaargang om snel te vergeten en een nieuwe start 

te maken voor het volgende jaar. 

 

 

Jaarverslag 2021 Commissie Educatie en Ontmoeting 

 

Samenstelling Commissie Educatie en Ontmoeting 

Ria de Vries, voorzitter vanaf 02-09-2002 t/m 31-12-2021 

Marijke Govers, lid vanaf 19-03-2012 t/m 31-12-2021 

Willy Copal is per 1-1-2021 gestopt. Het afscheid van haar is 

met de leden van de commissie geweest, met een attentie van 

het bestuur van de K.B.O. 

 

De commissie vergaderde op 26 januari en 4 oktober 2021 en 

tussentijds i.v.m. twee activiteiten die wel door konden gaan. 

Op 12 november was een aparte vergadering met de activiteiten 

commissie om de mogelijkheden tot samenwerking te bekijken. 

 

Activiteiten in 2021 

 

Leeskring (gestart Januari 2006) 

Onder leiding van Janny Korver 3 bijeenkomsten in september, 

november en december. De 3 bijeenkomsten van januari, maart 

en april zijn i.v.m. corona afgemeld. 

Alle geplande boeken zijn wel door Janny behandeld en 

besproken. 
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Zomer activiteiten (gestart 2009) 

Op 26 augustus midgetgolf in Geldrop en op 29 september 

excursie naar Domus Dela in Eindhoven. 

 

Lezingen 

Door corona zijn er geen lezingen geweest. 

 

Samen uit eten (gestart 16 oktober 2003) 

Restaurant SMAEK heeft in september, toen het weer mogelijk 

was om van start te gaan, besloten om de samenwerking met de 

KBO te beëindigen. 

Oplossingen om een nieuw restaurant te vinden zijn niet gelukt. 

 

Planning 2022 

Leeskring 6x 

Zomer activiteiten 3x 

Themamiddagen 

Museumplusbus i.v.m. vervallen excursie in 2020. 

 

Samengaan commissies 

Besloten is om het samengaan van de commissies Educatie en 

Ontmoeting en de Activiteitencommissie te bekijken. Hiervoor 

hebben al vergaderingen plaats gevonden en wordt in 2022 één 

commissie gevormd. 

 

Overig 

Geen deelname van commissieleden aan bijeenkomsten i.v.m. 

corona. Wel deelname aan bestuursvergaderingen door Ria de 

Vries.     

 

Ria de Vries, Voorzitter. 
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Financieel overzicht KBO Geldrop 

 

 

Exploitatierekening 2021 

 

    Expl. 2021 Expl. 2021 Begr. 2021 Begr.2021 

    in uit in uit 

            

contribities    €    22.320,00     €    24.500,00    

rente   €             6,43     €           60,00    

inventaris e.d.     €            79,44     €          100,00  

kosten bestuur / secr.     €       2.388,25     €       2.500,00  

kantoor huisvesting     €            92,30     €          300,00  

ouderen en belasting adv.     €          315,75     €          350,00  

maandblad nieuwsbrief   €      1.690,00   €       6.204,75   €      1.690,00   €       6.500,00  

afdracht KBO Brabant     €     13.242,30     €     15.500,00  

ledenvergadering     €          144,55     €          700,00  

zieken / jubilarissen     €          896,67     €          900,00  

educatie en ontmoeting     €          608,20     €       1.000,00  

reizen / excursies   €      2.019,99   €       2.422,50   €      9.500,00   €     12.000,00  

sint / kerst / zwemmen   €         191,05   €       4.498,26   €      2.000,00   €       3.800,00  

vrijwilligersdag     €          511,66     €       3.500,00  

subsidie   €      5.225,00     €      5.500,00    

sponsering   €         705,11     €      1.100,00    

voorzieningen          

65 jaar KBO Geldrop     €       2.910,00      

overige bijzondere baten   €      1.736,49     €      1.200,00    

overige bijzondere lasten     €       1.252,41      

positief resultaat          

negatief resultaat   €      1.672,97     €      1.600,00    

totaal   €    35.567,04   €     35.567,04   €    47.150,00   €     47.150,00  
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Financieel overzicht KBO Geldrop 

 

 

Exploitatiebegroting 2023 

 

    Begr. 2022 Begr.2022 Begr. 2023 Begr.2023 

    in uit in uit 

            

contribities    €    22.000,00     €    21.000,00    

rente   €           10,00     €           10,00    

inventaris e.d.     €          100,00     €         100,00  

kosten bestuur / secr.     €       2.500,00     €      2.500,00  

kantoor huisvesting     €          300,00     €         150,00  

ouderen en belasting adv.     €          350,00     €         350,00  

maandblad nieuwsbrief   €      1.690,00   €       6.500,00   €      1.800,00   €      6.500,00  

afdracht KBO Brabant     €    14.200,00    €    12.900,00  

ledenvergadering     €          700,00     €         700,00  

zieken / jubilarissen     €          900,00     €         900,00  

educatie en ontmoeting     €       1.000,00     €      1.000,00  

reizen / excursies   €      9.000,00   €    11.000,00   €      9.000,00   €    11.000,00  

sint / kerst / zwemmen   €      2.000,00   €       3.800,00   €      2.000,00   €      3.800,00  

vrijwilligersdag     €       3.500,00     €      3.500,00  

subsidie   €      5.225,00     €      5.225,00    

sponsering   €         600,00     €         600,00    

voorzieningen          

65 jaar KBO Geldrop          

overige bijzondere baten   €      1.050,00     €      1.000,00    

overige bijzondere lasten          

positief resultaat          

negatief resultaat   €      3.275,00     €      2.765,00    

totaal   €    44.850,00   €    44.850,00   €    43.400,00   €    43.400,00  
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Overzicht bestuur, commissies en (werk)groepen, 31-12-2021 

 

 

Overzichten bestuur, commissies en (werk)groepen  

31 december 2021 

 

 

bestuur 

Hans Gruintjes (voorzitter) 

Leo Martens (penningmeester 

Mieke van Meijl (secretaris) 

Hettie van der Heijden 

Maria Vorstenbosch 

 

activiteitencommissie 

Hans Gruintjes (voorzitter) 

Maria Vorstenbosch 

 

commissie Educatie & Ontmoeting 

Ria de Vries (voorzitter) 

Marijke Govers 

 

afvaardiging naar Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

vacant 

 

redactie Nieuwsbrief 

Hans Gruintjes (hoofd redactie) 

Hettie van der Heijden 

 

kascontrolecommissie 

Henk Hoogenkamp 

Michaël de Laat 

 

werkgroep organisatie 

Hans Gruintjes 
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individuele belangenbehartiging 

Hans Gruintjes (belastinginvulhulp en thuisadministrateur) 

Ton van der Heijden (belastinginvulhulp en thuisadministrateur) 

Jan Joosten (belastinginvulhulp) 

Wil Koteris (belastinginvulhulp) 

Pastoor Sjef van der Maazen (geestelijk adviseur) 

 

wijkcontactpersonen 

wijk naam 

- Maria Vorstenbosch (voorzitter) 

13 Frans Bakermans 

1 Jo Bartels 

5 Jan den Boer 

9 Dorus van der Boom 

2 Frits van Duijnhoven 

14 Piet van Duijnhoven 

11 Hanneke Gabriëls 

3 Nico de Greef 

8 Mieke Gruintjes 

15 Gordon Heijzer 

6 Dora van Hoof 

18 Evert Koolhof 

19 Frans de Kuster 

12 Maria Kwee 

16 Trudy de Laat 

10 Mieke Mennen 

7 Ben de Ruyter 

4 Peter van Stiphout 

17 Maria Vorstenbosch 

 

Voor contact met het bestuur: 

telefoon: 040 285 28 53, e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

 

Voor contact met wijkcontactpersoon: www.bkogeldrop.nl → 

nuttige info → contact wijkcontactpersonen 

 

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
http://www.bkogeldrop.nl/
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Soep-Inn Den Akert 
 

 

Elke 4e woensdag van de maand van 

11.30 tot 13.30 

 

Soep, gezelligheid en informatie over een thema! 

 
Eén maal per maand van 11.30 uur tot 13.30 uur wordt er een 

lunch geserveerd voor alle inwoners van de wijk Akert op de 

vierde woensdag van de maand (m.u.v. aug. en dec.). 

 

Een lunch met een broodje voor een bedrag van € 4,-. 

Het doel is om mensen te verbinden en bruikbare informatie uit 

te wisselen om een inclusieve samenleving in de wijk te creëren, 

op een prettige manier in een sociale sfeer.  

In het wijkgebouw nodigen we onder anderen de wijkregisseur, 

de wijkagent, de geheugenbieb, een VOA en andere interessante 

vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. 

 

Kosten: 4 euro, betalen ter plaatse  

Volgende Soep-Inn: woensdag 27 april 

 

 
 

Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming van Handel  
 
Ook individuele personen kunnen deze bedevaart 

bezoeken. Zij kunnen de hele dag door terecht in 

de Mariakapel. De kerk en het processiepark zijn 

dagelijks geopend van 08.30 uur tot 19.00 uur. 

 

Ook is er iedere dag van de week een H. Mis om 09.00 uur en 

zondags om 09.30 uur. In de meimaand is er op zondag ook om 

11.00 uur een eucharistieviering. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Boek: ‘80’ers vertellen’ 
 

Burgemeester Jos van Bree overhandigde het 

eerste exemplaar van het boek aan de eerste 

deelnemer van het project: 

 

Marieke van der Heijden, lid van KBO Geldrop 

Op de foto samen met Ger Jansens, de initiatiefnemer tot het 

boek die ook de foto’s maakte. 

 

In het boek staan verhalen van veertig tachtigplussers uit 

Geldrop. Dik vier jaar geleden vond het eerste interview plaats 

voor het boek met als ondertitel 3280 jaar aan verhalen.   

 

Carlijn Jansens, die de eindredactie heeft verzorgd, vertelt: 

”Wat opvalt is dat mannen het over hun carrière hebben, hoe ze 

opklommen op de maatschappelijke ladder bij Philips of DAF. 

Vrouwen vertellen over hun eigen gezin en over hoe ze zelf zijn 

opgevoed. Vooral over wat wel en wat niet mocht.” 

 

Jansens gaf het boek uit in eigen beheer. Guillaume van Stiphout 

Lamé Media heeft honderd exemplaren gedrukt en de lay-out 

gedaan. Wie een boek voor 20 euro wil aanschaffen, kan mailen 

naar ger.jansens@live.nl. 

 

 

“Nieuw licht in Collage en Aquarel” 
 

In Kasteel Geldrop exposeren de beeldende 

kunstenaars Frederika van Veen en Esma Ates. 

 

De expositie is nog te bezoeken tot 3 april 2022 elke donderdag, 

vrijdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 

 

De entree is gratis. 

mailto:ger.jansens@live.nl


26 
 

Doorloper  

 

Een doorloper is een puzzel, waarbij de in te vullen woorden 

achter elkaar worden ingevuld. Het diagram ziet eruit zoals bij 

een kruiswoordpuzzel, maar dan zonder de zwarte vakjes. 

 

Tip bij het invullen 

Vul de antwoorden waarvan je absoluut zeker bent en die zich 

aan de buitenkant, aan de randen, van het diagram bevinden als 

eerste in. 
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Doorloper 

 

 

Horizontaal 

1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische 

struisvogel; brandstof; stand - 3 Engelse graanjenever; 

mannelijk varken; blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin 

in Amsterdam; zonder haar; pus - 5 nogal groot; duivenhok; 

cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes; bevlieging - 

7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; als 

onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; haspel; 

afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; 

schaakstuk - 11 huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 100 

vierkante meter - 12 erfelijke factor; familielid; warme 

luchtstreek. 

 

Verticaal 

1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 

3 ontstekingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in 

Friesland; eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; 

onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; 

voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters tapijt; ijzeren 

mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend verzoek - 

9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 10 niets 

uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 

12 bekeuring; welpenleidster; a priori - 13 eetbare stengelplant; 

uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver gewicht; naaldboom. 

 

 

 
Oplossing woordzoeker van de Nieuwsbrief van januari/februari: 

NIEUWJAARSDUIK 
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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 

 


