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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO-leden, 

 

Nog twee weken zijn de scholen in onze regio gesloten wegens 

vakantie, waarna wij hier en daar als senioren wederom kunnen 

worden ingezet als oppas oma/opa bij een of meerdere 

kleinkinderen. Een taak welke bijna niet meer is weg te denken 

in onze samenleving en welke ons tegelijkertijd voldoening geeft 

bij de uitvoering daarvan. 

 

Met het oog op een toenemende besmetting rond het 

coronavirus heeft u in de pers kunnen lezen dat er in de 

komende maand september wederom vaccinaties zullen gaan 

plaatsvinden aan burgers vanaf 12 jaar. Hiermee wil de 

rijksoverheid bereiken dat een voorziene najaarsgolf van corona-

besmettingen enigszins wordt beperkt. Wij zullen de 

uitnodigingen hiervoor nog even moeten afwachten. 

 

In deze Nieuwsbrief is een gewijzigde dagtocht opgenomen. In 

eerste instantie zouden wij op 22 september een dagtocht 

organiseren rond het bezoek van kloosters en rondleidingen o.a. 

in Postel maar door te weinig belangstelling hiervoor is nu een 

alternatieve dagtocht ingelast. Voor meer informatie hierover 

verwijs ik u naar het bewuste artikel in deze Nieuwsbrief. Dit zal 

tevens onze laatste dagtocht van dit jaar zijn. 

 

KBO Geldrop gaat zich de komende weken voorbereiden op de 

najaarsactiviteiten zoals de geplande sinterklaasmiddag en de 

kerstmiddag.  

 

Ik wens u allen nog fijne nazomerse weken! 
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Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. M.T.J. Beks 

mevr. J.C.M. Beks 

mevr. J.M.J. Schol-Janssen 

mevr. E.J.W. Duijts 

dhr. M.H.C. Maertens 

mevr. C.A.G. Maertens-Suurs 

mevr. W.A.J. van Berlo 

mevr. A.M.A. van Bemmelen 

mevr. N.M.G.M. van Rooy-Suurs 

mevr. M.J.C. van Campfort 

mevr. C.M. van den Beemd 

 

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. 

 

 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

ZOMERCAFÉ 

in Dienstencentrum 

St. Jozefplein 

 

 

Van 16 augustus tot 1 september opent het zomercafé haar 

deuren op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 

uur. Locatie: Sint Jozefplein 4, zaal 3 of buiten bij mooi weer. 

 

Gaan uw clubjes niet door tijdens de zomer? Zijn de kinderen en 

de buren weg? Is het maar stil? Loop bij ons binnen, u bent van 

harte welkom voor een drankje, een spelletje of gezellig kletsen. 
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Contact met het bestuur 

 

Inloopochtend 

Voor contact met het bestuur bent u vanaf vrijdag 9 september 

weer 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 september 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. 

 

Busreis museum en rondvaart Maasplassen, 22 sept. 2022 

Bezoek aan museum ’Terug in de Tijd’: een verzameling van 

voorwerpen en producten uit de jaren zestig en zeventig en een 

rondvaart over de Maasplassen. 

Voor verdere informatie zie bladzijde 6 en 7. 

 

 

Van de redactie 

 

In deze Nieuwsbrief de verslagen van de twee busreizen en van 

de zomeractiviteiten die afgelopen twee maanden hebben plaats 

gevonden. Activiteiten waaraan, zoals kunt lezen, de leden veel 

plezier hebben beleefd. 

 

Maar ook graag uw aandacht voor de Rabo ClubSupport actie. 

Door deelname kunt u KBO Geldrop financieel steunen. 

 

En in deze Nieuwsbrief (op bladzijde 18-19) een bijdrage van 

een van onze KBO leden. Een verslag van zijn voetreis over de 

camino’s in noord Spanje. Met de veters van het weverijmuseum 

in zijn wandelschoenen. 

 

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

wens u veel plezier met het puzzelen. 
Veel leesplezier 
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Rabo Clubsupport 2022 

 

 

 

 

Ook in 2022 doet onze KBO weer mee aan de sponsoractie van 

Rabobank Regio Eindhoven: Rabo Clubsupport. Daardoor 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 september t/m 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. 

 

KBO-leden die wat moeite hebben met het afwerken van de 

stemoproep of het lid worden van de Rabobank, wordt 

geadviseerd hiervoor hulp te vragen aan hun naasten (familie, 

buren, vrienden en bekenden).  Mocht er geen oplossing zijn dan 

kunt u contact opnemen met Leo Martens (tel. 06 39 59 47 73). 

 

 

 

Laat uw stem niet verloren gaan en 
steun onze KBO afdeling met uw 

stem. 
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Busreis museum en rondvaart Maasplassen, 22 sept. 2022 

 

Museum ”Terug in de Tijd” en rondvaart 

over de Maasplassen 

 

Dagtocht, 22 september 2022 

 

Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het witte dorpje Thorn 

waar we in café-restaurant ’Aod Thoear’ genieten van een 

heerlijk kopje koffie met vlaai. 

 

Na de koffie gaat de reis naar het Museum 

’Terug in de Tijd’. Dit museum in de 

Limburgse plaats Horn toont een 

verzameling van voorwerpen en producten 

uit de jaren zestig en zeventig van de 20e 

eeuw. Voorwerpen die toen vooral in 

Nederland te verkrijgen waren. 

 

Na het museum gaat de reis terug naar Thorn voor de lunch: 

een goed verzorgde koffietafel met kroket. Om 14.30 uur gaan 

we vervolgens aan boord voor een rondvaart over de 

Maasplassen. Deze plassen zijn tussen 1950 en 1990 ontstaan 

uit grindafgravingen. Na 1990 is dit gebied uitgegroeid tot een 

15 km² groot aaneengesloten gebied voor waterrecreatie met 

stranden, watersportgebieden en natuurgebieden. Tijdens de 

ruim 2 uur durende rondvaart kunt u genieten van het mooie 

uitzicht over het water. 

 

 
 

Na de boottocht brengt de bus u naar restaurant ‘de Zwaan’ in 

Deurne waar u kunt genieten van een voortreffelijk diner. 

Daarna brengt de bus u weer retour naar uw opstapplaats. 

 

De prijs voor deze reis bedraagt € 80,--. 
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Hiervoor krijgt u: 

- 2 kopjes koffie met vlaai; 

- bezoek museum ’Terug in de tijd’; 

- koffietafel met kroket; 

- rondvaart op de Maasplassen; 

- het diner. 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan tot 8 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 maasplassen’.  

 

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

dat dan aangeven bij de aanmelding. 

 

 

Weetje 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 juli 2022 vertrokken 36 museumliefhebbers met de 

MuseumPlusBus naar het Kröller-Müller Museum in Otterlo. 

 

De MuseumPlusBus is een uniek initiatief om een groep senioren 

naar één van de veertien deelnemende musea te brengen. De 

Vriendenloterij neemt hierbij de reiskosten voor haar rekening. 

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
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Verslag bezoek museum Kröller-Müller te Otterlo, 13 juli 2022 

 

 

Museum Kröller-Müller, 

Otterlo 

 

 

Op 13 juli 2022 vertrokken 36 museumliefhebbers met de 

MuseumPlusBus naar het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Een 

reis waarvoor zij zich al twee jaar geleden hadden ingeschreven 

maar die nu pas door kon gaan. 

 

Na een korte kruipdoor-sluipdoor route door Geldrop verliep de 

reis voorspoedig en kwam de bus rond half elf aan in Otterlo op 

de Hoge Veluwe, de bosrijke omgeving van het museum.  

 

 
Caféterras bij nacht 
door  
Vincent van Gogh 

Het Kröller-Müller Museum is een 

Nederlands museum met een internationale 

bekendheid. Het kenmerkt zich door een 

uitgebreide collectie van Vincent van Gogh: 

91 schilderijen en 185 tekeningen. En 

verder werken van Claude Monet, Pablo 

Picasso, Piet Mondriaan en de Stijl. Ook is er 

een rijke collectie moderne en hedendaagse 

kunst waaronder ruim 400 internationale 

avant-garde werken uit de jaren 60 tot 

heden. 

 

Het museum is vernoemd naar Helene Kröller-Müller, de vrouw 

van een rijke industrieel. In 1906 volgde zij lessen 

kunstbeschouwing en ging vervolgens kunst verzamelen. 

 

In het museum werd het gezelschap ontvangen met koffie en 

een bonbon. De groep werd verdeeld in drie subgroepen zodat 

de rondleiding in kleine groepen kon plaatsvinden 

 

De rondleiding startte in de vleugel met de werken van Vincent 

van Gogh. Veel van zijn bekende schilderijen zijn hier te vinden 

zoals een voorstudie van ’de aardappeleters’.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9terras_bij_nacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avant-garde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helene_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller
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Portret van Eva Callimachi-Catargi  

 

Bij het portret van Eva Callimachi vertelde de 

gids het verhaal achter dit schilderij. Helene 

Kröller-Müller kreeg dit prachtige, ingetogen 

portret cadeau van haar man Anton bij hun 25-

jarig huwelijk. Hij eerde daarmee de prachtige 

vrouw die zij was. 

 

De gids maakte ons ook attent op de vazen met 

verse bloemen die bij een doorgang naar een 

expositieruimte stonden opgesteld. 

Verse bloemen, iets heel aparts in een museum 

met kostbare kunst die men zoveel mogelijk wil 

beschermen. Dan is vocht uit den boze.  

Maar Helene Kröller-Müller had bij testament bepaald dat in haar 

museum altijd verse bloemen moesten staan. En daar houdt 

men zich nog steeds aan door iedere week een vers boeket te 

plaatsen. 

 

Na de rondleiding in een heel druk museum (er waren ook 

verschillende schoolklassen met leerlingen die aan de hand van 

een opdracht het museum bezochten) volgde de lunch in het 

restaurant. Een heerlijke kop tomatensoep en lekkere broodjes. 

 

Na de lunch was er gedurende een uur de tijd om 

zelfstandig het museum verder te bezoeken of 

om rond te kijken in de immens grote beeldentuin 

die het museum omgeeft. Verspreid door de tuin 

staan ruim 160 sculpturen van beeldbepalende 

kunstenaars. 

Eén uur is eigenlijk veel te kort voor al het moois 

dat deze tuin te bieden heeft. Zeker op zo’n 

schitterde dag met heerlijk weer om door de tuin 

te wandelen. 

 

Iets voor drie uur werd de terugreis ingezet zodat het 

gezelschap om half vijf weer in Geldrop arriveerde. Moe maar 

voldaan na een prachtige dag in een schitterend museum. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helene_Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller
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Verslag busreis Vinkeveense plassen, 23 juni 2022 

 

 

Boottocht op de Vinkeveense plassen 

 

23 juni 2022 

 

 

Donderdag 23 juni begon de EMA bus aan het gebruikelijke 

rondje door Geldrop om alle leden op te halen. Na de laatste 

stop vertrokken wij richting de Vinkeveens plassen. Isidoor, onze 

chauffeur, gaf ons de nodige informatie en onderweg vertelde hij 

ook het een en ander. 

 

Bij knoppunt Everdingen ging het richting Houten, waar in 

restaurant ’De Engel’ de tafels klaar stonden met daarop lekker 

punten appelgebak met slagroom. De bediening kwam rond met 

koffie en thee. Na deze stop ging het weer verder, waarbij 

Isidoor ons op het verkeerde spoor zette door bij de afslag 

Vinkeveen/Loenersloot rechtdoor te blijven rijden. Het te lage 

viaduct in Vinkeveen zorgde er echter voor, dat er richting 

Abcoude gereden moest worden. Hier gingen wij van de A2 af en 

nadat wij over het viaduct waren gereden, gingen wij terug over 

de secundaire weg naar Vinkeveen. Het was een smal weggetje 

met aan beide kanten sloten, maar er stonden ook mooie en 

uiteraard ook minder mooie huizen langs weg. 

 

Wij ging rechtsaf de Baambrugse Zuwe op en na 

het passeren van een brug waren wij bij de rederij, 

waar onze boot al klaarlag. Iedereen vond een 

lekker plekje om te zitten en het varen begon. Er 

was een gids aan boord, die ons van alles vertelde 

over de eilanden en eilandjes waar wij langs 

kwamen en ook over het ontstaan van de plassen. 

Tussendoor was het lunchbuffet in orde gebracht 

en tafel voor tafel werden de mensen uitgenodigd 

om zijn of haar bordje vol te laden. 

Er was voor ieder wat wils en ook was er melk, karnemelk, koffie 

en thee beschikbaar.  
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Veel leden gingen nadat ze gegeten hadden 

naar het bovendek van de boot om daar te 

genieten van de zon en het kleine beetje wind 

dat er stond. Na een boottocht van ruim 2 uur 

kwamen wij weer terug op de plaats van 

vertrek, waar Isidoor ons op stond te wachten.  

 

Isidoor moest i.v.m. het te lage viaduct eerst 

een stukje richting Mijdrecht rijden en kon daar bij een grote 

kruising de bus weer de andere kant opdraaien. Vlak voor de 

oprit naar de A2 klonk er een geluid alsof er een grote 

luchtballon leeg liep. Isidoor reed rustig door, maar wist zelf al 

wat er aan de hand was.  

 

Wij reden naar Leerdam waar wij de tijd kregen om het stadje te 

verkennen of een terrasje te pakken. Bij terugkomst in de bus 

vertelde Isidoor wat er aan de hand was. De luchtvering van de 

bus was er mee gestopt. Deze vering zorgt ervoor dat een bus 

door ’zijn knieën’ kan zakken (lager bij de grond kan komen) om 

mensen in en uit te laat stappen. Als hij niet al te gekke dingen 

zou doen kon hij ons naar Nistelrode brengen waar wij het diner 

zouden krijgen. 

 

Intussen was er al vanuit Westerhoven (kantoor EMA) geregeld 

dat er een grote bus (52 personen) en een klein busje (8 

personen) naar Nistelrode zou komen. 

Na het diner werden wij met deze bussen naar Geldrop gebracht 

en Isidoor vertrok met de kapotte bus naar Westerhoven. 

 

Nadat wij lekker hadden gegeten stapten wij in de bussen. De 8 

personen die bij Kastanjehof waren ingestapt gingen met de 

kleine bus en de overigen met de grote bus. Hoe dichter wij bij 

Geldrop/Eindhoven kwamen hoe donkerder het werd. Er was een 

flinke onweersbui aan de gang. Maar tot geluk van ons allemaal 

was het droog toen de eerste leden uitstapten bij de 

Magdalenahof. Ook de andere leden stapten later ook droog uit. 

 

Het was mede door het weer een fijne dag geweest en er is 

volop door de leden genoten van deze reis. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Expositie 

 

’ONTMOETING’ 

 

in Kunstzaal Dommeldal 

 

Van donderdag 25 augustus t/m zaterdag 22 oktober 2022 is in 

Kunstzaal Dommeldal, in de bibliotheek in Mierlo, de expositie 

’Ontmoeting’ te zien. 

 

Vijf grafici en een keramiste laten hun werk zien in Kunstzaal 

Dommeldal. Hun werk is divers en verschillend, maar plezier in 

het maken staat bij alle kunstenaars voorop. 

Het spelen met hun motief op de ondergrond - hetzij hout, lino, 

klei of een ander materiaal - is een uitdaging, want het 

uiteindelijke resultaat in de prent of in het object kan op 

verschillende manieren opgevat worden. 

 

In deze tentoonstelling willen 

grafici en keramiste elkaar 

ontmoeten in hun werk. 

De tentoonstelling is 

bovendien een ontmoeting 

met elkaar en publiek. 

 

 

U bent van harte welkom tijdens de officiële opening op zondag 

4 september van 15.30 tot 17.00 uur. 

 

De nieuwe expositie ’Ontmoeting’ 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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Verdere info 

 

 

KBO Geldrop was aanwezig op de 

informatiemarkt 

 

’Vitaal ouder worden’ 

 

 26 juni 2022 

 

 

 

Op zondag 26 juni 2022 vond in de Kastanjehof de eerste 

informatiemarkt voor senioren plaats met als thema: ’Vitaal 

ouder worden’.  

 

KBO Geldrop was hier met een mooie en informatieve kraam 

aanwezig. Het publiek kon hier informatie krijgen over de 

voordelen van het lidmaatschap van KBO Geldrop: van deelname 

aan ontspanningsactiviteiten, kortingen op producten en 

sportactiviteiten tot het behartigen van belangen van op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau. 

 

Een compliment aan de leden van de activiteitencommissie voor 

de organisatie! 

 

 
 

 

 

 

Oplossing sudoku’s uit de Nieuwsbrief van 

juli-augustus 2022 (blz. 12) 

 

bovenste sudoku: 16327 

 

onderste sudoku: 93685 
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Zomeractiviteit: excursie Omroep Brabant, 14 en 21 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excursie naar Omroep Brabant. 

 

Gaan kijken bij een omroep. Het lijkt bijna tegenstrijdig. Immers 

naar een omroep luister je, hoewel alle omroepen tegenwoordig 

ook tv-uitzendingen maken. 

Zo ook Omroep Brabant. Maar ons is na vandaag duidelijk 

geworden dat je niet ’zo maar’ een uitzending maakt. Daar zijn 

heel veel mensen voor nodig. 

 

Bij Omroep Brabant zijn zo’n 150 mensen in vaste dienst en 

daarnaast maken ze nog gebruik van 100 freelancers. Dat 

personeel in twee grote groepen te verdelen: de technici en de 

programmamakers. 

Onder de laatste groep vallen de redacteuren, die het nieuws 

verzamelen en verwerken, en de presentatoren. Verder is er nog 

een ondersteunende afdeling. 

 

Tijdens de rondleiding werd verteld, dat televisie maken het 

duurste is. Een minuut TV maken kost ongeveer een uur werk. 

De totale kosten van die ene minuut lopen op tot duizend euro. 

Daarom zijn er maar een of twee uitzendingen per dag, die 

steeds herhaald worden. We hebben tijdens de rondleiding 

kunnen kijken bij een tv-technicus, die zorgt dat de uitzending 

technisch goed verloopt. 
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In de regiekamer van de TV zagen we hoe de 

regisseur de verschillende camera’s aanstuurt 

en samen met een geluidstechnicus en een 

beeldtechnicus de uitzending vorm geeft. 
 

Ook de tv-studio werd bezocht. Het viel ons op dat die veel 

kleiner is dan je zou verwachten op grond van het televisiebeeld 

dat je ziet tijdens een uitzending.  

 

Het was voor ons allemaal een mooie ervaring om een live 

radioprogramma te kunnen bijwonen. De dienstdoende 

radiomaker vertelde hoe hij een programma aan elkaar praat, 

maar ook dat hij de muziek moet instarten en de telefonische 

reacties van luisteraars moet verwerken. Daarnaast houdt hij 

ook de hem toegezonden e-mails in de gaten en reageert daar 

zonodig op. Zijn werk was dus veel meer dan alleen het praatje 

bij een plaatje. 

 

De conclusie van deze ochtend is dat we gezien hebben dat 

Omroep Brabant een dynamisch bedrijf is dat ons van al het 

Brabantse nieuws voorziet, zowel op de radio, de sociale media 

en via de Televisie. 

 

Hartelijk dank voor de ontvangst met een lekker kopje koffie en 

een heerlijke omroepbrabantbonbon. En natuurlijk voor de leuke 

en interessante rondleiding. 

 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Inloopochtend om kennis te maken 

` 6 september 2022 

 

In het najaar en het voorjaar organiseert SeniorWeb Mierlo 

iedere dinsdagochtend van 09:00 - 12:00 uur het ComputerCafé.  

Op dinsdag 6 september is er een inloopochtend om nader 

kennis te maken met de activiteiten van SeniorWeb Mierlo.    

 

Meer informatie vindt u op : 

www.seniorwebmierlo.nl/events/event/inloopochtend/ 
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Zomeractiviteit: bezoek draaiorgelmuseum, 21 juli 2022 

 

Bezoek 

 

Draaiorgelmuseum Helmond 
 

 

Donderdagmiddag 21 juli verzamelde zich een groep van 16 

KBO-leden bij de ingang van het museum. Een vrijwilliger, die 

tevens onze gids was, stond ons al op te wachten.  

 

Direct bij binnenkomst in de gang begon de uitleg. Aan de 

linkerkant van de gang was de wand bedekt met geluidswerend 

materiaal in de vorm van een muziekboek/kaart die ook in de 

orgels gebruikt wordt. Door diverse deuren kon men aan de 

achterkant van de tentoongestelde orgels komen om ze te laten 

spelen. Aan de rechterkant waren vitrines waarin accordeons 

stonden. Sommige waren al ontzettend oud. Ook was er een 

bandoleon en een z.g. fluitaccordeon. Verder hingen er diverse 

foto’s waarop te zien was hoe de orgels vroeger vervoerd werden 

(of per auto of per trein) naar de diverse kermissen en zalen. De 

gids gaf uitleg over de familie Bonten die met het verzamelen 

van de orgels was begonnen en de collectie later heeft 

overgedragen aan de Gemeente Helmond. 

 

 

Na deze informatie was het tijd voor een 

lekker kopje koffie met vlaai in de zaal 

waar ook de orgels tentoongesteld 

stonden. Het formaat van de orgels was 

van heel klein tot ontzettend groot. De 

twee grootste orgels besloegen elk een 

van de korte wanden van deze zaal. Door 

middel van een film konden de leden zien 

hoe de genoemde familie begonnen was 

met het verzamelen van de orgels, nadat 

ze deze eerst gebruikt hadden voor het 

draaien op kermissen en in zalen. 
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Ook werd getoond hoe een z.g. kaart gemaakt werd. Dit was 

vroeger handwerk en een streepje te lang of te kort zorgde voor 

een valse noot. 

 

De gids vertelde ons dat vooral de grote 

draaiorgels ’De Grote Gaudin’ en ’De 

Mortier’ voor het vermaak in de 

danszaal zorgde. Dat was toen de 

gelegenheid om mensen te ontmoeten 

en gezellig te dansen.  

Een TV was er nog niet!! Ze betaalde 

voor iedere dans 3 cent!! 

 

 

Daarna volgde de uitleg over de kleinere orgels aan een lange 

kant van de zaal. Nadat er van alles over het orgel was verteld 

werd de muziek gedraaid. Hiervoor was een collega van onze 

gids via de gang achter het orgel gekomen en op deze manier 

kon het orgel worden bespeeld. 

 

Naast deze grote orgels waren er 2 orgels die op een handkar of 

een kleinere kar vervoerd konden worden om muziek te maken. 

 

Om het interessant te maken voor 

kinderen was er een z.g. 

laarzenorgel. Door de laarzen te 

bewegen konden de kinderen zelf 

een deuntje maken. 

Verder waren er speeldoosjes 

waarmee de kinderen in het klein 

konden zien hoe de pinnen op de 

balk ervoor zorgden dat de lucht 

wel/niet gebruikt kon worden. 

 

 

 

Op de door de leden gestelde vragen werd uitgebreid antwoord 

gegeven en geen vraag was te gek. 

 

Na een welbestede middag keerde iedereen weer terug naar 

Geldrop. Sommige met in het achterhoofd om hier nog een keer 

naar toe te gaan met (klein)kinderen, want er is genoeg te zien. 
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Wandelingen in Noord Spanje  

 

 

 

Waar zijn de schoenveters van 

een KBO-lid Geldrop geweest? 

 

 

Dit schrijven is naar aanleiding van het artikel in de nieuwsbrief 

van Juni. 

Ik, KBO-lid Geldrop, had het voornemen een wandeltocht te 

lopen in Spanje. Ik kwam op de site van het Weverijmuseum de 

mogelijkheid tegen om veters op lengte in Oekrainekleuren te 

laten maken. 

 

Ik heb hier gebruik van gemaakt. Ieder keer als ik mijn 

schoenen aan doe heb ik een trigger dat er medemensen op de 

wereld zijn die niet de mogelijkheid hebben om het leven in te 

vullen zoals ik. 

Ik heb in 52 dagen 1337 kilometers mogen genieten van 

vrijheid, stilte, andere culturen, schitterende natuur, luisteren, 

zelfreflectie. 

 

Ik ben via del Norte van uit Irun naar Santiago Compostela 

gewandeld. Irun ligt net in Spanje vanuit Frankrijk. Ik ben hier 

met de TGV naar toegegaan. 

 

 

De del Norte is een camino, is een 

gemarkeerde wandelweg, met een lengte 

van ongeveer 840 km langs de noordkust 

van Spanje. 

 

Vervolgens ben ik via Finisterre naar 

Muxia gelopen. Dit is een camino van 

ongeveer 100 km. Schitterende uitzichten 

over de oceaan. 
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In Muxia ben ik met openbaar vervoer naar Oviedo gegaan en 

heb de Primitivo gelopen. De Primitivo is een camino van 

ongeveer 340 km door de bergen meer landinwaarts. 

Geweldige ervaring die ik samen met mijn maat en tevens 

zwager heb mogen meemaken. 

 

Ik wil opmerken dat de wandelpaden, camino’s, steeds meer 

bezocht worden. Ook door vijftigplussers. Het kan een teken zijn 

dat we langer gezonder blijven, financieel meer mogelijkheden 

hebben als voorheen of dat we bewuster omgaan met de 

mogelijkheden die het leven kan bieden. 

 

 

Ik heb verhaal van de veters gedeeld tijdens 

mijn wandeltocht, bij deze met mijn mede 

KBO-leden. 

 

 

Buen Camino 

 

KBO-lid Jan Verhoeven 
 

Verhalen delen 

 

Verhalen delen 

 

Op deze bladzijden staat het verhaal van Jan 

Verhoeven Een prachtig verhaal dat hij wil delen met 

de lezers van de Nieuwsbrief van KBO Geldrop. 

 

Afgelopen Nieuwsbrieven hebben meer KBO leden hun verhaal, 

het verhaal van hun passie gedeeld: een vogelaar, een 

museumgids en een danspaar dat 4e is geworden bij de 

Nederlandse Kampioenschappen 

Wilt u ook u verhaal delen: uw verhaal is welkom bij de redactie. 

En als u het moeilijk vindt om uw verhaal zelf te schrijven: u 

neemt gewoon contact op met de redactie dan schrijven we het 

verhaal over uw passie samen. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

  Expositie 

 

  ’LOST AND REFOUND’ 

 

  in Kasteel Geldrop 

 

Van zondag 4 september t/m zondag 30 oktober 2022 wordt op 

Landgoed Kasteel Geldrop de Nederlands-Indische koloniale 

geschiedenis belicht in de expositie ’Lost en Refound’, ’Verloren 

en Teruggevonden’.  

 

Shelly Lapré en Aura Op den Camp, beeldend kunstenaars van 

Indische afkomst, laten in hun werk zien hoe deze geschiedenis 

elk van hen gevormd heeft. Op welke wijze zij zich verbonden 

voelen met elkaar en met de geschiedenis die eraan ten 

grondslag ligt. 

De expositie bestaat uit schilderijen, 

tekeningen en installaties gemaakt van acryl-

olieverf en ’mixed media installaties’(oude 

hutkoffers/verhalen/overige materialen). 

 

Aura gebruikt verhalen van haar moeder en 

eigen verhalen die zij met diverse voorwerpen 

en materialen tot een installatie verwerkt. 

 

Shelly werkt op oude kranten en kaarten 

met epoxy-hars vanwege de transparante 

werking van de hars. Hierdoor worden de 

onderlagen zichtbaar. Oude hutkoffers 

gebruikt zij als vitrine kasten. 

 

De expositie duurt t/m 30 oktober 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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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Opening ’Voedselbos’ 

4 september om 14:00 - 17:00 

    

Op zondag 4 september 2022 wordt op het 

terrein van Kasteel Geldrop het voedselbos 

officieel geopend. 

 

De opening gebeurt door de voorzitter van IVN Geldrop, 

Harrie Broeksteeg, en voorzitter van Landgoed Kasteel Geldrop, 

Jos van Lange. 

 

Om 15.00 uur houdt Wouter van Eck (specialist en 

kenner van Voedselbossen) een lezing in de 

Trouwzaal van het kasteel.  

 

De toegang gratis. 

 
 

Open dag 

 

Vitalis ’De Paladijn’ 

zaterdag 10 september  

 

In oktober opent Vitalis WoonZorg Groep een locatie in Geldrop 

op het adres Jonkvrouw 87. Vitalis is als ouderenzorginstelling 

nieuw in Geldrop en daarnaast is het zorgconcept dat Vitalis bij 

De Paladijn biedt, voor beginnende dementerenden uit Geldrop 

en directe omgeving, nieuw.   

 

Op zaterdag 10 september 2022 organiseert Vitalis een ’Open 

Dag’ bij De Paladijn, om geïnteresseerden, bewoners uit de wijk, 

mantelzorgers, vrijwilligers, etc. op een laagdrempelige manier 

kennis te laten maken met Vitalis, de locatie en het zorgconcept.  

 

Meer informatie over Vitalis ’De Paladijn’ vindt u op de volgende 

website: 

https://www.vitalisgroep.nl/intensieve-zorg/locaties/de-paladijn 

https://www.voedselbosbouw.org/de-stichting/wouter-van-eck/
https://www.vitalisgroep.nl/intensieve-zorg/locaties/de-paladijn
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Doorloper 

 

 

 
 

veel plezier met het oplossen !  
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Doorloper 

 

Tip voor het invullen van een doorloper 

Lees allereerst alle omschrijvingen, zowel de horizontale als de 

verticale. In de meeste doorlopers zitten wel een aantal 

’startomschrijvingen’. 

Vul de antwoorden waarvan je absoluut zeker bent en die zich 

aan de buitenkant van het diagram bevinden als eerste in. 

 

Horizontaal 

1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 

3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer- 

4 wolplukje; op die plaats; al - 5 spraakorgaan; seconde; 

onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven 

stand; riv. in Spanje - 7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met 

name (afk.); gouden tientje (afk.); schoeisel; soortelijk gewicht 

(afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; koppel; 

wandversiering - 10 deel v.e. boom; schootcomputer; 

herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 

12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 

 

Verticaal 

1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 

3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in 

memoriam (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht; 

schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 

7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding 

- 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 

11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 

12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); 

man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 

 

 
Oplossing kruiswoordpuzzel van de Nieuwsbrief van juli- 

augustus: BROEDSEIZOEN 
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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 

 


