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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

 

Beste KBO-leden, 

 

KBO-Brabant neemt samen met andere belangenorganisaties 

zoals ouderenorganisaties, consumentenorganisaties, 

ondernemers en bankinstellingen, deel aan het Maatschappelijk 

Overleg Betalingsverkeer (MOB). Binnen dat MOB heeft KBO-

Brabant zich er hard voor gemaakt dat de komende 5 jaar het 

gebruik van contant geld voorlopig blijft bestaan. Dit ligt vast in 

een convenant tussen de banken, ondernemers en 

belangenorganisaties. Deze discussie is ontstaan na de 

coronaperiode. 

Omwille van de veiligheid was betalen met de pinpas populair en 

nam zelfs toe van 50% naar 85%. Momenteel neemt het gebruik 

van contant geld weer licht toe. Na 2027 worden de standpunten 

uit het convenant nader onder de loep genomen. 

 

De activiteiten welke de komende maand op het programma 

staan zijn op het moment dat ik dit schrijf in voorbereiding 

waardoor er hierover geen reacties staan vermeld in deze 

Nieuwsbrief. Ik kan u wel al vast meedelen dat de busreis naar 

de Vinkeveense plassen (23 juni) geboekt is door 60 personen. 

 

De eerstvolgende Nieuwsbrief voor september verschijnt eerst 

op 24 augustus a.s. in verband met de zomervakantieperiode.  
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Van 29 juli a.s. tot 2 september a.s. heeft KBO Geldrop wegens 

vakantie ook de inloopochtenden op de vrijdagen zoals 

voorgaande jaren van de agenda afgevoerd. 

 

Verder wens ik iedereen binnen onze seniorenvereniging een 

prettige vakantieperiode toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. I.M. Seinstra 

mevr. W.J.J.A. van de Pol-van de Westelaken 

dhr. M. H. van Dinther 

mevr. J. H. van Dinther-Parker 

 

 

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 t/m 22 juli welkom op 

vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur in het LEV-gebouw aan 

het St. Jozefplein 4 in Geldrop. In de maand augustus vervalt 

het inloopmoment. Vanaf 9 september bent u weer welkom. 

 

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 juli, augustus en september 2022 

 

Zwemmen 

Het zwemmen voor senioren 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 in Draaiorgel Museum, dinsdag 21 juli 2022 

Museumbezoek met rondleiding in Helmond. 

Voor meer informatie zie bladzijde 10. 

 

Midgetgolf, donderdag 25 augustus 2022 

Sportieve middag op de midgetgolfbaan in Geldrop. 

Voor meer informatie zie bladzijde 11. 

 

Dagtocht ’Abdijen & Norbertijnen’, 22 september 2022 

Busreis langs de Norbertijner abdijen in Postel en Averbode. 

Voor meer informatie zie bladzijde 6. 

 

 

Van de redactie 

 

Deze keer een Nieuwsbrief voor 2 maanden, juli en augustus. 

KBO Geldrop houdt daarmee het schema aan van de ONS van 

KBO Brabant. 

Maar in deze ’rustige tijd’ zijn er wel twee zomeractiviteiten 

waaraan u kunt deelnemen. In juli staat een bezoek gepland aan 

het draaiorgel museum en in augustus is er weer het altijd 

gezellige midgetgolf op de midgetgolfbaan in Geldrop. 

 

Voor de fervente puzzelaars zijn er in deze Nieuwsbrief, naast de 

(pittige) kruiswoordpuzzel, twee sudoku’s opgenomen. 

 

De redactie wenst u aangename zomermaanden toe, en ….. 

 

 

     Veel leesplezier 
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Rabo ClubSupport    

 

 

Vooraankondiging 

In 2022 doet KBO Geldrop weer mee aan de sponsoractie van 

Rabobank Regio Eindhoven: Rabo Clubsupport. Hierdoor kunnen 

we de kas van onze vereniging wat versterken. 

 

De leden van de Rabobank ontvangen automatisch thuis een 

oproep van de bank om in september 2022 hun stem uit te 

brengen op die verenigingen die zij willen steunen. De 

stemperiode is van 5 tot en met 27 september 2022.  

 

Om uw stem te kunnen uitbrengen op een vereniging die u wilt 

steunen, moet u voor 1 september 2022 lid zijn van de 

ledenraad van de Rabobank. Indien U nog geen lid van die 

ledenraad bent, maar wel rekeninghouder van de Rabobank, 

kunt U zich kosteloos voor dat lidmaatschap bij de Rabobank 

aanmelden. 

 

In de nieuwsbrief van september, die op 24 augustus 2022 

verschijnt, vindt u uitgebreide informatie hoe u kunt deelnemen 

aan Rabo Clubsupport en daarmee uw KBO Geldrop kunt 

steunen. 

 

 

 

Laat uw stem niet verloren gaan en steun 

onze KBO afdeling met uw stem. 
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Busreis ’Abdijen & Norbertijnen’, 22 september 2022 

 

Dagtocht ’Abdijen & Norbertijnen’ 

 

22 september 2022 

 

 

Vanaf uw opstapplaats rijden we naar ons eerste adres voor een 

heerlijk kopje koffie met gebak. Inmiddels is de gids, die ons de 

gehele dag zal vergezellen, gearriveerd. 

 

Na de koffie gaan we de Abdij van Postel bezoeken. 

U krijgt informatie over het leven van de Postelse 

Norbertijnen, een korte wandeling met een 

interessante informatiefilm en een proeverij van een 

kruidendrankje en de Postelse kaas zullen u bekoren. 
 

Hierna is het tijd voor de lunch: een goed verzorgde koffietafel 

met kroket. Vervolgens gaan we met onze gids op pad voor een 

prachtige abdijenroute die ons brengt bij de Norbertijnen van 

Tongerlo en Averbode. Bij beide kloosters maken we een korte 

stop. In Averbode kunt u rondstruinen in de abdijwinkel. In de 

kloosters worden bekende Belgische abdijbieren gebrouwen. 

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

 

De prijs voor deze reis bedraagt € 72,50. 

 

Hiervoor krijgt u: 

- kopje koffie met gebak; 

- bezoek abdij van Postel met film en proeverij; 

- koffietafel met kroket; 

- het diner met heerlijke frites, stoofvlees en salade met 

vooraf een lekker soepje en als afsluiter een dessert. 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan tot 14 september bij het secretariaat van KBO 

Geldrop, tel.: (040) 285 28 53 of e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl. 
Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 

NL88 RABO 0115 9203 58, ‘ten name van KBO afd. Geldrop’ onder 

vermelding ’busreis abdijen’.  

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl


7 
 

Verslag bus- bedevaartreis Scherpenheuvel, 20 mei 2022 

 

 

Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel 

 

20 mei 2022 

 

Op 20 mei vond de eerste busreis in 2022 

plaats. Zoals gebruikelijk was dit een bus- 

bedevaartreis. 

 

Dit jaar naar de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 

Scherpenheuvel, de meest bezochte bedevaartplaats in België. 

 

Zoals gebruikelijk werden de deelnemers via diverse 

opstapplaatsen opgehaald om aan de reis te beginnen. Nadat 

iedereen in de bus zat, vertrokken we naar ’De Kaasboerin’ te 

Mol voor een lekkere kop koffie met een heerlijk stuk appeltaart. 

Daarna ging de reis door naar Scherpenheuvel. 

 

Om 11.00 vond een gezongen 

eucharistieviering plaats in de basiliek van 

Scherpenheuvel. De dienst werd 

voorgegaan door Pastoor Sj. van der 

Maazen die hiervoor was overgekomen naar 

België. Het muzikale gedeelte tijdens de 

dienst werd verzorgd door MarieChristien.  

Het thema van de eucharistieviering was 

gewijd aan ’wat een moeder betekent voor 

jou’, een passend thema in de mei-maand 

speciaal in deze basiliek. 

 

Na afloop van de viering was er kort tijd om de basiliek te 

bezoeken en een ’theelichtje te branden’. 

 

Vervolgens was het tijd voor de lunch. Hiervoor werden we 

hartelijk ontvangen in restaurant ’De Ram’ waar een uitgebreide 

lunch, met kroket, voor het gezelschap klaar stond. 
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Daarna ging het gezelschap weer richting Mol om in ‘De 

Kaasboerin’ te genieten van het middagprogramma. 

 

Het hele middaggedeelte werd ingevuld door 

MarieChristien die een prachtige voorstelling 

verzorgde met liederen gekoppeld aan 'Het mooiste 

van Maria'. 

 

Naast de prachtige Maria-nummers waren er nog 

andere liedjes om deze dag compleet te maken. 

 

Iedereen kon genieten op deze middag. 

 

De middag werd afgesloten met een diner. En 

dan is De Kaasboerin een goede plek om die 

te nuttigen. 

Eerst soep gevolgd door kipfilet met groenten, 

aardappelkroketjes en friet. En als afsluiting 

een heerlijk ijsje als toetje. 

 

Na een mooie eucharistieviering in een 

prachtige oude basiliek en een aangename 

middag vertrok het gezelschap weer richting 

Geldrop. Daar aangekomen ging iedereen 

tevreden naar huis.  

 
 

De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel 

 

Het gebouw is de oudste koepelkerk in de 

Lage Landen en werd ingewijd in 1627 door 

de aartsbisschop van Mechelen, Jacobus 

Boonen en in 1922 verheven tot basiliek. Het 

is sinds 1952 een beschermd monument. 

 

Architect Wenceslas Coeberger bouwde de 

basiliek in de vorm van een zevenster, een 

symbool voor de zeven vreugden en zeven 

smarten van Maria. 



9 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

De passie van ……….. 

In de Nieuwsbrief van juni 2022 las u over de passie van Ria en 

Thom Bloks: ballroom dansen. In dat artikel is ook vermeld dat 

zij op 21 mei 2022 deelgenomen hebben aan het Nederlands 

Kampioenschap. 

 

 

Inmiddels is de uitlag bekend: 

 

Ria en Thom zijn vierde geworden in 

de Hoofdklasse Senioren IV! 

 

 

Thom en Ria hebben plannen om komend 

jaar weer een cursus te organiseren. 

Mocht u belangstelling hebben om mee te 

doen met de cursus, e-mail dan even naar 

thom.bloks@gmail.com. 

U kunt dansles krijgen van een danspaar dat 4e is 

geworden op de Nederlandse Kampioenschappen!

 

Frits van Duijnhoven 

 

KBO lid, wijkcontactpersoon en vrijwilliger bij het 

Weverijmuseum in Geldrop vlecht, samen met de 

collega’s van het Weverijmuseum ………… 

 

Schoenveters voor Oekraïne 

Het weverijmuseum maakt al geruime tijd blauw-gele veters van 

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

paar. Op verzoek kunnen ook langere veters worden gemaakt. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de vluchtelingen uit de 

Oekraïne die in Geldrop-Mierlo verblijven. 

 

Mooie veters voor in sportschoenen of sneakers, voor de 

(klein)kinderen of voor u zelf! 

mailto:thom.bloks@gmail.com
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Zomeractiviteit: draaiorgel museum in Helmond, 21 juli 2022 

 

Rondleiding in het 

 

Draaiorgel Museum  

 

dinsdag 21 juli 2022 

 

Op dinsdag 21 juni 2022 staat een rondleiding in het draaiorgel 

museum gepland. U kunt hier genieten van prachtige orgels en 

muziek. 

Het museum beschikt over enkele zeer oude orgels, zoals De 

Kleine en de Grote Gaudin, De Mortier, De Blauwe Trom en het 

kermisorgel Ruth. Daarnaast zullen ook kleinere bijzondere 

orgels uw aandacht vragen. 

 

De Grote Gaudin (de trots van het 

museum) heeft, door het grote aantal 

klaviertoetsen, het predicaat 

concertorgel. De Parijse firma Gaudin 

bouwde het orgel in 1924. Sinds 1928 

staat het orgel in Helmond. 
     De Grote Gaudin 
 

Datum en tijd 

Dinsdag 21 juli 2022, start om 13.30 uur 

 

Adres 

Binnen Parallelweg 2, 5701 PH Helmond 

 

Inschrijven en kosten 

Entree €5,00 p.p. inclusief koffie/thee. Het bestuur van KBO 

Geldrop biedt u bij uw bezoek (gratis) een stukje vlaai aan. 

Het is de bedoeling dat u ter plaatse contant afrekent. 

 

Inschrijven kan, tot uiterlijk 11 juni, bij Marijke Govers: 

telefoonnummer 040 285 80 64 

 

Wij wensen u een mooie middag met veel muziek !! 
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Zomeractiviteit: midgetgolf, 25 augustus 2022 

 

 

  Midgetgolf 

 

 donderdag 25 augustus 2022 

 
 

Ook in 2022 is er weer een midgetgolf middag gepland. Vanaf 

13.30 uur bent u welkom op het golfbaan complex aan de 

Bosrand. 

 

Het programma 

14.00 uur: aanvang golfen 

15.00 uur: pauze met koffie/thee 

16.15 uur: prijsuitreiking en een consumptie 

17.00 uur: sluiting 

 

Locatie 

Bosrand 164, 5665 ET Geldrop 

 

Inschrijven en kosten 

De bijdrage voor deze zomeractiviteit is €5,00 pp., ter plaatse 

contant te voldoen. 

Inschrijven, tot 20 augustus 2022, bij Marijke Govers 

telefoonnummer 040 285 80 64. 

 

Deze zomeractiviteit staat bij iedereen bekend als zeer gezellig 

en sportief! 

Wij zeggen dan ook tot 25 augustus !! 
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Sudoku 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Expositie 

 

’ZOLDEKUNST’ 

uit Villa gemeentehuis Geldrop-Mierlo 

 

in Kunstzaal Dommeldal 

 
 
 
 

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft sinds jaar en dag op haar 

zolder vele schilderijen opgeslagen die ze niet meer gebruikt. Ze 

wil graag deze kunstwerken onder de mensen brengen middels 

een groepsexpositie in de eigen gemeente. 

 

Op de zolder van de gemeentelijke Villa, 

onderdeel van het gemeentehuis in 

Geldrop-Mierlo, liggen circa 170 2D-items 

(bijna allemaal schilderijen) opgeslagen 

van verschillende kunstenaars, die door de 

jaren heen zijn gebruikt om de 

gemeentelijke ruimtes te verfraaien. 

Die functie hebben de schilderijen inmiddels niet meer. Het 

college vindt dit erg jammer en wil graag dat de kunstwerken 

weer onder het publiek komen. 

 
Het college heeft Kunstzaal Dommeldal gevraagd om van de 

verzameling een expositie te maken van een kleine selectie 

kunstwerken. De ca. 40 kunstwerken zullen in de komende 

zomermaanden worden geëxposeerd voor het publiek.  

 

De nieuwe expositie Zolderkunst uit de Villa 

gemeentehuis Geldrop-Mierlo is tot 17 augustus 

2022 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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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 bureaucomputer 7 schattig 13 geldbuidel 15 Latijnse 

bijbelvertaling 17 sportterm 18 deel van een fiets 20 vat 

21 tijdvak 24 grond om boerderij 25 selenium 27 vervoermiddel 

29 als boven 30 ontaarding 34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 

39 deel van een tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 42 erfenis 

45 plaats in België 48 bond 51 bevel 53 slagader 54 nikkel 

55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 60 vochtige warmte 

62 tam 63 waakzaam 65 bespreking 68 werkplan 69 enigma 

 

Verticaal 

1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop 5 deel van de bijbel 6 deel 

van een station 7 helder klinkend 8 de onbekende 9 bezittelijk 

vnw. 10 één en ander 11 gewoonte 12 sportartikel 

14 scheepsrebel 16 gesloten 19 jaartelling 22 ambtsrust 

23 brancard 26 elektro-encefalogram 28 metalen staafje 

30 wilde hond 31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 35 roem 

37 kwaad 42 naargeestig 43 deel van een wet 44 mengelmoes 

46 voorzetsel 47 brief 49 deel van een breuk 50 werkweigeraar 

52 houding 54 grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige 

58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin van de dageraad 

64 deksel 66 ijzer 67 achter 

 

 
Oplossing kruiswoordpuzzel van de Nieuwsbrief van juni:  

LENTEBOEKET 
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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 

contactpersoon zomeractiviteiten 
Ria de Vries 

 
040 285 51 91 

clientondersteuning en ouderenadviseur 
Henriëtte Meeuwis 

 
06 139 463 83 

 


