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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

Op 7 april jl. heeft het bestuur van KBO Geldrop de eerste 

reguliere Algemene Ledenvergadering kunnen houden sinds april 

2019, omdat begin 2020 de coronapandemie uitbrak en 

bijeenkomsten en vergaderingen werden uitgesteld. In 2020 en 

2021 hebben wij deze jaarvergaderingen wel kunnen houden op 

afwijkende data echter zonder entertainment zoals wij dat 

gewend waren. Onze afgelopen Algemene Vergadering van 7 

april jl. is naar verwachting goed verlopen en bezocht door ruim 

50 personen met een aangenaam amusement in de tweede helft. 

Dit smaakt naar meer kan ik u zeggen. 

 

Op de ingeslagen weg willen wij graag voortborduren en kunnen 

u berichten dat de Bedevaartreis van 20 mei a.s. naar behoren is 

geboekt. Er kunnen overigens nog reserveringen worden 

gedaan. Onze dagtocht van 23 juni a.s. naar de Vinkeveense 

plassen staat momenteel open om uw boeking te plaatsen. Voor 

beide reizen/dagtochten verwijs ik u o.a. naar de voorliggende 

Nieuwsbrief. 

 

Tot slot kunnen wij u al vast melding maken van een drietal door 

de activiteitencommissie geplande zomeractiviteiten. Deze zijn 

allemaal met veel zorg voor u voorbereid. Wij verwachten een 

hoge opkomst. 

 

Ik wens u allen een goede start van het prille voorjaar met 

hopelijk redelijk wat zonuren! 
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Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. M.G.A. van Happen 

mevr. H.M.J. Bilik-Peeters 

 

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. 
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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. 

  

Activiteiten in mei en juni 2022 

 

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. 

 

Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 20 mei 2022 

Voor meer informatie: zie blz. 10 van deze Nieuwsbrief. 

 

Rondleiding bij Omroep Brabant, 14 juni en 21 juni 2022 

Voor meer informatie: zie blz. 12 van deze Nieuwsbrief. 

 

Boottocht op de Vinkeveense plassen, 23 juni 2022 

Voor meer informatie: zie blz. 11 van deze Nieuwsbrief. 

 

Van de redactie 

 

We mogen weer! 

 

Nu de corona maatregels versoepeld zijn, is het ook weer 

mogelijk om samen op reis te gaan en activiteiten te 

ondernemen. 

In deze Nieuwsbrief treft u dan ook daarover veel informatie 

aan. En, de eerste reis is al over 3 weken! 

Verder ook de aankondiging van een zomeractiviteit en de 

vooraankondiging van de andere zomeractiviteiten die voor u 

gepland zijn. 

 

Voor de puzzelaars is er dit keer een Zweedse puzzel. De 

redactie wens u veel plezier met het puzzelen. De oplossing volgt 

in de volgende Nieuwsbrief.  

     Veel leesplezier 
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Verslag alv en muzikale middag, 7 april 2022 

 

Op donderdag 7 april vond de Algemene Ledenvergadering 2022 

plaats. Er waren ongeveer 50 KBO leden die zich aangemeld 

hadden om deze jaarlijkse vergadering bij te wonen.  

 

Om 14.00 uur startte de voorzitter de vergadering met een 

hartelijk welkom aan alle aanwezigen.  

 

 
 

Bij de mededelingen gaf de voorzitter aan dat dit jaar 8 leden 

hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging vieren. De 

jubilarissen ontvangen in het najaar een uitnodiging om tijdens 

een gezellige middag dit feit te vieren. 

 

Verder deelde de voorzitter mee dat het algemeen bestuur in 

haar vergadering van 7 maart het beleidsplan 2022 – 2025 heeft 

vastgesteld. Hierin worden de plannen die het bestuur heeft voor 

de komende drie jaar beschreven. In het werkplan 2022 zijn 

deze plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd in 

activiteiten. Beide documenten zijn te vinden op de website 

onder ’over ons’ en vervolgens ’onze plannen’. 

 

De penningmeester gaf een toelichting op het financiële 

overzicht van 2021 en de begroting 2023. De vergadering 

stemde in met het voorstel om de ledencontributie niet te 

verhogen. 
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Vervolgens werd overgegaan tot de 

(her)verkiezing van enkele zittende leden van het 

bestuur en de verkiezing van een nieuw 

bestuurslid: de heer Henk Hoogenkamp. 

 

De vergadering stemde unaniem in met de 

(her)benoemingen. 

 

 

De algemene ledenvergadering verliep vlot, mede dankzij de 

zorgvuldige voorbereiding die het bestuur en de verschillende 

commissies hieraan hadden besteed. Het totale verloop van de 

vergadering leest u in de notulen. 

 

 

Na een korte pauze kondigde de 

voorzitter de muzikale groep ’trio 

HouDoe’ aan. Zij verzorgden een 

muzikaal programma met tal van 

bekende Brabantse liedjes, 

meezingers en instrumentale muziek. 

 

Het drietal, met gitaar, accordeon en 

zang, zorgden voor een aangename 

en gemoedelijke sfeer zodat iedereen 

van de gezellige middag kon genieten. 

 

Ondertussen werden de aanwezige leden goed verzorgd door de 

vrijwilligers. Voorafgaand aan de vergadering was er koffie met 

een ’paaskoekje’ en paaseitjes. 

Tijdens de pauze en het optreden van ’trio HouDoe’ werden de 

aanwezige leden verblijd met een drankje en lekkere snacks en 

hapjes. 

 

Aan het einde van de middag bedankte de voorzitter de 

vrijwilligers voor het verzorgen van deze dag. 

 

Het was een geslaagde middag! 
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Mededeling 

 

 

Senioren Expo gaat niet door 

 

Heel vervelend, maar de Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 

2022 gaat niet door. 

Eind maart, toen de beslissing genomen moest worden voor een 

'go/no go', waren er te weinig standhouders die zouden 

deelnemen. 

 

Mededeling 

 

cursus DigiVitaler 

 

in de Bibliotheek Dommeldal Mierlo 

 

Er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen om 

de eigen gezondheid te monitoren en hun zorg te regelen. 

Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik 

te maken van patiënten portalen. 

  

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze digitale ontwikkelingen? 

Dit kan binnen de cursus DigiVitaler! 

 

Tijdens deze gratis cursus leert u de mogelijkheden van digitale 

zorg kennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van korte filmpjes 

met uitleg. Door er vervolgens mee te oefenen, leert u deze zelf 

te gebruiken. Aan bod komen bijvoorbeeld het patiënten portaal 

van de huisarts en van het ziekenhuis, de websites Thuisarts.nl 

en Apotheek.nl. 

 

Elke cursus omvat 5 lesmiddagen van 13.30 - 16.00 uur. De 

eerste les start met het aanmaken van een DigiD. Heeft u al een 

DigiD, dan kunt u instappen bij de 2e les. 

Op de website van de bibliotheek, www.bibliotheekdommeldal.nl  

kunt u zien wanneer een cursus start en hoe u zich kunt 

inschrijven. 

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/
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Mededeling 

 

Werkplan KBO Geldrop 2022 

In de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2022 deelde de 

voorzitter al één van de activiteiten mee waarvoor het bestuur 

zich het komende jaar gaat inzetten: het werven van nieuwe 

leden. 

In het werkplan staat hierover: 

Het bestuur zal actief werk maken van ledenwerving. Doel voor 

2022: 25% meer nieuwe leden dan in 2021. 

 

Als eerste aanzet heeft het bestuur daarom nieuwe folders 

gemaakt om senioren uit Geldrop-Mierlo uit te nodigen om lid te 

worden van KBO Geldrop. 

 

Hieronder ziet u de binnenzijde van deze nieuwe folder met de 

onderwerpen: ’Wat doet de vereniging KBO Geldrop voor u?’, 

’Welke activiteiten organiseert KBO Geldrop voor u?’ en 

’Voordelen van het lidmaatschap’. 

 

 



9 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 

  Expositie 

 

  ‘Schoonheid in stijl’ 

 

  in Kasteel Geldrop 

 

Vanaf 10 april t/m 19 juni exposeert de Utrechtse schilder 

Mar Diemèl (1903-1983) zijn werken in Kasteel Geldrop. 

 

Met deze expositie wordt een inkijkje gegeven in het leven en 

werk van een minder bekende Nederlandse kunstenaar uit de 

20e eeuw. De expositie omvat schilderijen, tekeningen en 

illustraties, die kenmerkend zijn voor de verschillende stijlen die 

Diemèl gedurende zijn leven heeft gehanteerd. Daarnaast 

worden ook enkele zelfportretten tentoongesteld. 

 

Zijn werk kan het beste omschreven 

worden als ’traditioneel-realistisch’ 

Zijn uitgangspunt was dat kunst 

toegankelijk moest zijn voor een breed 

publiek en verzette hij zich tegen kunst 

die alleen door de maker zelf begrepen 

werd. 

 

 

Voor Mar Diemèl had kunst daarom met schoonheid, kunde en 

perfectie van doen en om die reden heeft de expositie de titel 

‘Schoonheid in stijl’ gekregen. 

 

De expositie duurt t/m 19 juni 2022. 

De openingstijden zijn op donderdag, vrijdag en 

zondagmiddag telkens van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

De tentoonstelling is gratis te bezoeken. 
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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 t/m donderdag 12 mei aanmelden voor deze reis 

bij Maria Vorstenbosch, 

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. 
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Busreis ’Boottocht op de Vinkeveense plassen, 23 juni 2022 

 

  

Boottocht op de Vinkeveense plassen 

 

23 juni 2022 

 

 

Vanaf de opstapplaats rijden we naar het koffieadres voor een 

kopje koffie met gebak. Daarna vervolgen wij onze weg richting 

de Vinkeveens plassen voor een twee uur durende vaartocht. 

Tijdens de boottocht kunt u genieten van een lunchbuffet, 

bestaande uit diverse soorten brood, krentenbrood, vleeswaren, 

kaas, salade, zoetwaren en roomboter. Tijdens de tocht vaart 

een ’live’ gids mee die u alles kan vertellen over de flora en 

fauna van de Vinkeveense plassen en alle andere 

wetenswaardigheden van dit prachtige gebied. 

 

Nadat de boot weer is aangemeerd, rijden we via een mooie 

route naar het diner adres met onderweg, om even de benen te 

strekken, een korte stop in Leerdam. Op het dineradres staat 

een heerlijk drie gangen diner op u te wachten. 

Na afloop brengt de bus u weer retour naar uw opstapplaats. 

 

De prijs voor deze reis bedraagt € 76,00 

 

Hiervoor krijgt u: 

- vervoer per luxe touringcar; 

- koffie/thee met gebak; 

- boottocht met uitgebreid lunchbuffet; 

- korte stop in Leerdam; 

- diner. 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan tot 16 juni bij het secretariaat van KBO 

Geldrop, tel.: (040) 285 28 53 of e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 
 

Heeft u een speciaal dieet (suiker- zout of anderszins), wilt u dat 

dan aangeven bij de aanmelding. 
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Zomeractiviteit, bezoek aan Omroep Brabant 

 

 

Rondleiding bij Omroep Brabant 

 

dinsdagen 14 juni en 21 juni 

 

 

Omroep Brabant 

De eerste uitzending van Omroep Brabant was een radio-

uitzending op 1 september 1976. Sinds september 1997 maakt 

Omroep Brabant ook televisie. De zender maakt dagelijks 

nieuwsuitzendingen (tussen 07.00 uur en 17.30 uur) en 

achtergrondprogramma's vanuit haar studio. 

Doordeweeks ligt het accent van de programma’s op de 

actualiteit in Brabant. In de uitzendingen van Brabant Nieuws 

brengt de omroep het nieuws van het moment. In het 

programma ‘Kraak’ is meer ruimte voor achtergronden van het 

nieuws. 

 

Bezoek aan de studio van Omroep Brabant 

Voor het bezoek aan de studio van Omroep Brabant zijn twee 

dagen gepland, namelijk dinsdag 14 juni en dinsdag 21 juni.  

 

De koffie/thee staat vanaf 10.15 klaar in het Mediacafe. 

De rondleiding start om 10.30 tot 12.00 uur. 

 

Tijdens het bezoek kunt u een radio en een tv-uitzending 

bijwonen. Bij het bezoeken van deze uitzendingen kunnen er per 

keer maar maximaal 15 personen aanwezig zijn. 

 

Adres Omroep Brabant 

Sciencepark 5550 

5692 EL Eindhoven 

 

Het Sciencepark is te bereiken vanuit 

Eindhoven: Hermes buslijn 406. 

Vanaf de bushalte is het 3 minuten lopen 

naar het gebouw van Omroep Brabant. 
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Inschrijven  

Inschrijven kan bij Marijke Govers: tel.06 16 06 48 65 of 

040 285 80 64 of e-mail mgoverskoks@gmail.com 

Laat u bij uw inschrijving weten of u met de bus of eigen auto 

gaat? 

 

Inschrijven kan t/m 2 juni 2022.  

De kosten zijn €6,00 per persoon. 

In totaal kunnen maximaal dertig personen deze rondleiding bijwonen. 
Schrijf dus op tijd in, vol is vol!! 
 
Wij, de activiteitencommissie, nemen aan dat het een gezellige 

morgen zal worden!! 

Marijke Govers 

 

Zomeractiviteiten in juli en augustus 2022 

 

Zomeractiviteiten in juli en augustus 2022 

In de zomermaanden juli en augustus heeft de 

activiteitencommissie de volgende uitjes voor u gepland: 

 

Draaiorgel museum Helmond, donderdag 21 juli 2022 
 

 Binnen Parallelweg 2 

 5701 PH Helmond 

 

 

Het doel van het museum is om de draaiorgels voor Helmond en 

haar omgeving operationeel te houden. 

 
Midgetgolf, donderdag 25 augustus 2022 

  

 Bosrand 164 

 5665 ET Geldrop 

  

 

In de volgende Nieuwsbrieven treft u meer informatie aan over 

beide activiteiten. 

mailto:mgoverskoks@gmail.com
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Zweedse puzzel  
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Oplossing van de Zweedse puzzel: 

 

 
Oplossing doorloper van de Nieuwsbrief van april: 

LENTEBRIES 

 

 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

STAATSZAKEN 

nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

 

Nel Donkers 

 

De kunstenares Nel Donkers (1955, Waspik) 

heeft met olieverf de stoet van Prinsjesdag 

geschilderd op 32 manshoge panelen. 

 

Al twee jaar heeft de stoet vanwege de pandemie 

niet door Den Haag kunnen trekken, op de derde 

dinsdag in september als een feest voor onze 

democratie. Maar nu trekt de Prinsjesdagstoet 

wel door Mierlo!  
 

Nel heeft vele kleurrijke uniformen geschilderd, maar ook 

rijtuigen, paarden, het publiek, het binnenhof en de balkonscène 

met de koninklijke hoofden. 

 

Te zien tot en met 25 mei 2022 in Kunstzaal 

Dommeldal.  

Adres: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo.  

 

De nieuwe expositie Staatszaken 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. 
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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 

 

 


