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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

 

Tijdens de afgelopen Nationale Dodenherdenking op 4 mei jl. 

hebben velen van ons ongetwijfeld tevens stilgestaan bij de 

verschrikkelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Momenteel 

zijn er meer dan 4 miljoen mensen op de vlucht weg van huis en 

haard en alles wat hun dierbaar is. De beelden op tv over dit 

drama zijn het ultieme bewijs van hetgeen ons via de 

persberichten van de media ter ore komt. Ongelooflijk en 

mensonwaardig in deze jaargang 2022! Iedereen die men 

hierover spreekt is terecht somber gestemd en is tevens geraakt 

door deze zinloze oorlogshandelingen. 

 

De afgelopen maand mei hebben we weer een dagtocht kunnen 

organiseren naar Scherpenheuvel in België gevolgd door een 

muzikale middag bij de Kaasboerin in Postel met aansluitend een 

goed diner waarvan de deelnemers met volle teugen hebben 

genoten. Er kan worden teruggezien op een geslaagde reis welke 

zich onderscheidde in het ontbreken van maatregelen in het 

kader van de aflopende pandemie. 

 

Op 23 juni a.s. organiseren wij weer een dagtocht en wel naar 

de Vinkeveense Plassen met een boottocht inclusief. Voorts wil ik 

u nog wijzen op een drietal zomeractiviteiten voor onze leden 

welke de moeite waard zijn. In deze Nieuwsbrief treft u hierover 

de benodigde informatie aan.   
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Tevens wil ik u erop attent maken dat er op zondag 26 juni a.s. 

een informatiemarkt wordt georganiseerd in het wooncomplex 

Kastanjehof met als thema “vitaal ouder worden” bestemd voor 

alle 55-plussers uit Geldrop en Mierlo. Een heuse aanrader voor 

ons allen met allerlei informatie over wonen- zorg- gezondheid 

en bewegen. Informatie hierover vindt u op pag. 5 van deze 

Nieuwsbrief. 

 

Tot slot wens ik u allen een fijne zonnige maand juni toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. J.H. Egelink 

mevr. P.M. Roosen 

mevr. A.J.T. Wijgergangs 

dhr. J.M. van de Laar 

mevr. C.M.A. van de Laar-Vereijken 

dhr. G van der Waal 

 

 

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 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 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. 

 

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. 

 

Infomark in de Kastanjehof,26 juni 2022 

Informatie over vitaal ouder worden. Zie ook blz. 5. 

 

Van de redactie 

 

In deze Nieuwsbrief van juni 2022 weer een bijdrage in de 

rubriek: de passie van …..’. 

U leest een verslag van enthousiaste leden over hun sport. Een 

gezonde sport voor alle senioren. 

 

En verder de uitnodigingen voor de tweede busreis van dit jaar 

en de eerste zomeractiviteit. 

 

De redactie vraagt ook even uw aandacht voor een activiteit van 

een van onze wijkcontactpersonen (en oud-bestuurslid) en zijn 

collega’s in het Weverijmuseum. Zij vlechten veters waarvan de 

opbrengst ten goede komt aan de vluchtelingen in de gemeente 

Geldrop-Mierlo. 

 

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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Informatiemarkt ’Vitaal ouder worden’ 

 

 

 Informatiemarkt 

 ’Vitaal ouder worden’ 

 

 26 juni2022 

 

Op zondag 26 juni organiseren Vitalis, Wooninc., de LEV-Groep 

en Leef Geldrop-Mierlo de eerste informatiemarkt in de 

gemeente Geldrop-Mierlo met als thema: ’Vitaal ouder worden’.  

Deze informatiemarkt vindt plaats op het complex ‘Kastanjehof’.  

 

Wat kunt u vinden op de informatiemarkt? 

Het doel van de markt is om 55-plussers uit Geldrop-Mierlo van 

relevante en interessante informatie te voorzien op een 

toegankelijke en plezierige manier. Door verschillende partijen 

bij elkaar te brengen, worden senioren, familieleden, 

mantelzorgers etc. op de hoogte gebracht van informatie 

rondom het thema ’vitaal ouder te worden’. 

 

Opzet van de informatiemarkt 

De markt staat gepland van 11.00 uur tot 16.00 uur en zal deels 

binnen en deels buiten plaatsvinden. Naast de kramen, zullen er 

ook workshops/seminars gegeven worden die passen bij het 

thema. Iedereen uit Geldrop en Mierlo is welkom. 

 

 
 

KBO Geldrop is met een kraam aanwezig op deze 

informatiemarkt. 

Hier kunt u informatie krijgen over de voordelen die het 

lidmaatschap van KBO Geldrop voor u heeft. Van deelname aan 

ontspanningsactiviteiten, kortingen op producten en 

sportactiviteiten tot het behartigen van belangen van op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau. 

 



6 
 

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!! 

 

 

Nieuwe leden welkom bij biljartclub de Soos’ 

 

  

 Nieuwe leden welkom bij biljartclub 

   de Soos 

 

Al jarenlang is in het LEV gebouw aan het St. Jozefplein de 

biljartclub ’de Soos’ gevestigd. 

 

Op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen spelen 

de clubleden Libre en Bandstoten op basis van het gemiddelde. 

Op elke doordeweekse dag is het ’s middags vrij biljarten. 

 

Belangstelling? 

Heeft u belangstelling voor het biljartspel en wilt u nadere 

informatie dan kunt u contact opnemen met: 

Theo van de Broek, tel. 040 285 48 87 of 06 51010078, of 

Theo van de Kerkhof, tel. 040 286 88 08 of 06 381847 57 

 

U kunt ook een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer 

inleveren op het St. Jozefplein. Dan wordt contact met u 

opgenomen. 

 

Een middag les? 

Op verzoek en afspraak is het ook mogelijk op een middag gratis 

les te krijgen om de beginselen van het biljartspel te leren. 

mailto:mgoverskoks@gmail.com
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

KBO lid, wijkcontactpersoon en vrijwilliger 

bij het Weverijmuseum in Geldrop 

 

Frits van Duijnhoven 

 

vlecht, samen met de collega’s van het 

Weverijmuseum 

 

schoenveters voor Oekraïne 

 

Het weverijmuseum maakt al geruime tijd veters van restgarens. 

Eén van de vrijwilligers van het museum is van Oekraïense 

afkomst en is hard bezig om vluchtelingen uit de Oekraïne te 

helpen en onderdak te verzorgen. Daarom deze speciale editie in 

blauw-geel, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 

de vluchtelingen in Geldrop-Mierlo. 

 

De veters zijn 1,20 meter lang en kosten € 4,00 per paar. Op 

verzoek kunnen ook langere veters worden gemaakt. 

 

Mooie veters voor in sportschoenen of sneakers, voor de 

(klein)kinderen of voor u zelf! 

 

 
 

 5e Bierfestival 

 

 Landgoed Kasteel Geldrop 

 

 19 juni 2022, 13.00 – 18.00 uur 

 

Op zondag 19 juni (Vaderdag) organiseert Landgoed Kasteel 

Geldrop, samen met slijterij De Bottelarij uit Mierlo, haar 5e 

bierfestival op het voorplein van het kasteel. 

 

Zeven Brabantse brouwers laten dan hun beste bieren proeven. 

Het festival duurt van 13.00 tot 18.00 uur en is vrij toegankelijk. 
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De passie van ……. 

 

 

 Ria en Thom Bloks 

 

 Balroomdansen 

 
 

Dansen is plezier voor twee! 

Corry Brokken zong het al in 1976 en dit gaat nu nog iedere dag 

op voor Ria en Thom Bloks. Ballroom dansen, een sport waarin 

zij meedoen aan wedstrijden, ook de wedstrijd voor het 

Nederlands Kampioenschap! 

 

Tegenwoordig is het ballroomdansen, vertellen Ria en Thom. In 

de beginjaren van hun wedstrijdactiviteiten was het – het veel 

beweeglijkere – Latin met de Rumba en Paso Doble. Maar 

ballroom, met de rustigere uitstaling van elegantie, past beter bij 

de leeftijd van (jonge) senioren dan de vurige Latijns-

Amerikaanse dansen. In wedstrijden dan, Latin kan natuurlijk 

wel als sociale dans en dat kan op iedere leeftijd. 

 

En wedstrijden, zowel nationaal als internationaal, dansen Ria en 

Thom nu al zo’n 20 jaar.  

 

Thom vertelt: ”Ik ben als 15-jarige op dansles gegaan, gewoon 

op dansles zoals de meeste jongeren dat in die tijd deden. Maar 

na de eerste cursus, waarin de basis werd gelegd, bleek dat ik 

het gewoon leuk vond. Aanvankelijk danste ik met een nichtje 

maar toen die verkering kreeg, en daar in tijd de voorkeur aan 

gaf, ben ik doorgegaan en heb ik Ria ontmoet. Nu nog mijn 

huidige dans- en levenspartner.  

In die tijd dansten we gewoon gezellig naast het gezinsleven en 

het op- en voortzetten van een beroepscarrière (Thom is docent 

Engels). Maar zo’n 20 jaar geleden is dan het dansen op 

wedstrijdniveau begonnen. Eigenlijk toevallig”. 
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Ria en Thom waren in die tijd weer bezig met een cursus dansen 

en werden gevraagd om mee te doen met het formatiedansen, 

met meerdere dansparen als groep synchroon dezelfde 

danspassen uitvoeren, toen zij gevraagd werden om ook alleen 

als paar een wedstrijd te dansen. En daar behaalden zij toen 

meteen de tweede plaats bij het ballroom dansen en de eerste 

plaats in de Latin-wedstrijd. 

 

In de danssport (en het is een sport!) is een indeling opgenomen 

in klassen en niveaus. Men begint in de zogenaamde ’debutanten 

klasse’. Daarna promoveer je naar de ’kleding klasse’ en daarna 

naar de hoofdklasse. En alleen al deze indeling zegt iets over de 

uitstraling van de dansparen. 

 

Mag je in de debutanten klasse nog je 

eigen kleding aan - heren een donkere 

broek, wit of zwart overhemd maar wel 

met een strikje of das, dames rok met 

blouse of jurk -, in de kledingklasse zijn 

er heel andere eisen. Daar draagt de 

heer een rokkostuum in zwart of 

’midnight blue’ en de dame een op het 

lichaam passend gemaakte jurk. 

 

Het rokkostuum van Thom is een 

handgemaakt pak waarbij vooral de 

mouwinzet erg nauwkeurig moet 

worden gemaakt. 

 

Bij het leiden van de dame, waarbij de armen op schouderhoogte 

worden gehouden, moet geen ’bult op de schouder’ ontstaan 

zoals bij een gewoon kostuum. Nee, de heer moet strak in het 

pak blijven zitten. 

De pakken van Thom worden de laatste jaren op maat gemaakt 

door een gespecialiseerde Engelse kleermaker. 

De jurken van Ria komen uit Duitsland. ’Speciaal ontworpen’ 

dansjurken die helemaal op haar passend worden gemaakt. 
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Dansen is ook een internationale sport! 

Thom en Ria hebben de laatste maanden, nu de wedstrijden in 

Nederland wat stil hebben gelegen, veel gedanst in Ham in 

België. Ook de jurering is internationaal.  

Tijdens wedstrijden wordt er beoordeeld op 4 categorieën: 

muzikaliteit, choreografie, partnering-skills (hoe de dame en 

heer op elkaar zijn ingesteld) en presentatie. 

 

Maar behalve dat dansen plezierig is, is dansen voor 

senioren ook een gezonde sport. Op de eerste plaats 

is bij dansen de houding erg belangrijk. Geoefend 

wordt om rechtop te staan met ingehouden buik 

zodat het lichaam er lang, statig en elegant uit ziet. 

Een alles bepalende houding want, zo zeggen Ria en 

Thom, ’dansen komt vanuit je kern!’. 

 

En in beweging zijn en blijven is zeker voor senioren belangrijk. 

Niet per se op het niveau van wedstijdsport maar gewoon sociaal 

op lekkere muziek een foxtrot of chachacha dansen. Een ideale 

manier van bewegen waar fysiotherapeuten blij mee zijn. 

 
Op 21 mei 2022 is het Nederlands kampioenschap gehouden. 

Een wedstijd waaraan Thom en Ria hebben deelgenomen. Met 

het schrijven van dit stuk in de Nieuwbrief is de uitslag nog niet 

bekend maar Ria en Thom hopen op een mooie klassering in de 

finale. 

 

Dansen, ’plezier voor twee!’, een gezonde, gezellige en sociale 

bezigheid! Iets voor u, om (weer) te beginnen, of om weer eens 

te kijken hoe het was? 

 

Thom en Ria hebben ook vorig jaar in Mierlo (waar deze KBO 

leden wonen) een cursus gegeven en er zijn al plannen om dat 

mogelijk komend jaar weer te gaan organiseren. 

Mocht u belangstelling hebben om mee te doen met de cursus, 

e-mail dan even naar thom.bloks@gmail.com. 

 

 

 

mailto:thom.bloks@gmail.com
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 
 

In het weekend van 24 juni 2022 is het ’Kersenoogstfeest’ in 

Mierlo. Er treden verschillende artiesten op. Op zaterdagavond 

25 juni is dit Frans Bauer. Voor het optreden van de artiesten 

moet een toegangsprijs betaald worden van €5,--. 

 

Er zijn ook verschillende festiviteiten die vrij te bezoeken zijn. 
 

Zaterdag 25 juni 

Om 17.30 uur is er een optocht door Mierlo 

m.m.v. diverse muziekverenigingen, 

praalwagens, oldtimers en vele anderen 

bezienswaardigheden. 

 

Zondag 26 juni 

Om 12.00 uur is er een grote braderie, zijn er 

diverse muziekoptredens, Kersenpitspugen en 

nog veel meer gezelligheid. 
 

Meer informatie is te vinden op de posters die overal in Mierlo 

hangen. 

 
 
Uit ED: Kersenpitspugen 26 juni 2016 

 
 
https://www.ed.nl/geldrop-mierlo/mierlo-smulde-en-spuugde-kersen-tijdens-
kersenoogstfeest~afc5cd0b/ 
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Kruiswoordpuzzel 

 

 

 
 

veel plezier met het oplossen ! 
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Kruiswoordpuzzel 

 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

 

Horizontaal 

1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn weefsel 

14 wenk 16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 

21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 

27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 

31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 34 autostalling 

37 deel van een breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 

45 arts 48 familielid 49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 

53 ratelpopulier 54 werklust 56 plaats in Gelderland 

57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 

60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 

66 plaats in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan 

 

Verticaal 

1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 

8 korte tijd 9 oude lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water 

omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 

23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 

36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 42 werpstrik 43 larie 

44 test 45 wapen 46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 

52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 

64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 

69 vogelproduct 

 

 
Oplossing Zweedse puzzel van de Nieuwsbrief van mei:  

NARCISSEN 
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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 

clientondersteuning en ouderenadviseur 
Henriëtte Meeuwis 

 
06 139 463 83 

 


