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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

 

 

Nu de herfst zijn intreden heeft gedaan gaan we binnen de KBO-

gelederen ons intensiever voorbereiden op de geplande 

najaarsactiviteiten met de veelzeggende begrippen Sinterklaas 

en Kerstmis. Deze activiteiten hebben wij de afgelopen 2 

jaargangen niet kunnen organiseren door de Corona pandemie. 

Tevens zijn we voor dit jaar op zoek gegaan naar een andere 

locatie voor beide activiteiten. Voorheen waren dat de aula van 

het Strabrecht College en het gemeenschapshuis Zesgehuchten. 

Voor dit jaar is de keuze gevallen op wijkcentrum De Dreef nabij 

winkelcentrum Coevering. Deze voorgenomen wijziging van 

accommodatie houdt direct verband met keuzes van praktische 

aard. Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking met 

wijkcentrum De Dreef. 

 

Met betrekking tot mededelingen rond de organisatie van de 

Sinterklaasmiddag van 26 november a.s. verwijs ik u naar het 

artikel daarover elders in deze uitgave van onze Nieuwbrief. 

 

Nadere mededelingen over de Kerstmiddag van 16 december 

a.s. treft u aan in de volgende Nieuwsbrief van december 2022 

welke u rond 23 november a.s. zult ontvangen. 

 

Aan de bestuurstafel vindt steeds meer discussie plaats over de 

invulling van vacatures binnen bestuur en commissies in onze 

KBO-organisatie. 
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Zodra u zich geroepen voelt om als vrijwilliger toe te treden 

binnen onze club, is het bestuur u zeer erkentelijk voor deze 

stap. Informatie over vacatures binnen onze organisatie kunt u 

geheel vrijblijvend bij mij persoonlijk inwinnen. 

 

Tot slot wens ik u allen gezellige herfstdagen toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. L. Kerkhof 

dhr. H.A. Kerkhof 

mevr. P.W.B. van Dooren 

mevr. J.E.E. van de Heuvel 

mevr. A.M.J.C. Spaan-van de Sangen 

mevr. E.A.M. Verwaters 

 

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. 

 

 



3 
 

NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 

 

41 e jaargang november 2022 nr. 11 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

2. Nieuwe leden 

3. Inhoudsopgave en contact met bestuur 

4. Activiteiten november en december 2022 

5. ‘Samen uit Eten’ weer van start 

6. Sinterklaasviering en vooraankondiging kerstviering 

8. Verdere informatie die wij ontvingen 

9. Verslag busreis Maasplassen, 22 september 2022 

10. 25-jarige jubilarissen en informatie van de leeskring 

12. Verdere informatie die wij ontvingen 

14. Puzzel: doorloper 

16. Colofon 

 

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. 

 

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 november en december 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 tot januari 2023 €4,90. 

 

Leeskring, 1 november 2022 
Op 1 november start het seizoen 2022-2023 van de leeskring. De 
bijeenkomst vindt op donderdag plaats in wijkgebouw St. Jozef-plein, 
telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Op 1 november 2022 wordt besproken: 
‘Klara en de zon’ van  Kazuo Ishiguro. 

 

Samen uit Eten, 3 november 2022 

’Samen uit Eten’ gaat weer van start in Kaffee Katoen aan de 

Heuvel in Geldrop. 

Voor meer informatie: zie blz. 5 van deze Nieuwsbrief. 

 

Sinterklaasviering, 26 november 2022 

In wijkcentrum De Dreef aan de Willem Barentszweg 69 nabij 

winkelcentrum Coevering. 

Voor meer informatie: zie blz. 6 van deze Nieuwsbrief. 

 

Kerstviering, 16 december 2022 

In wijkcentrum De Dreef aan de Willem Barentszweg 69 nabij 

winkelcentrum Coevering.  

Voor meer informatie: zie blz. 7 van deze Nieuwsbrief. 

 

Van de redactie 

 

Beste lezer, 

Weer en volle Nieuwsbrief. En dit keer met de aankondiging van 

twee activiteiten die weer starten. Alle complimenten voor de 

actieve leden die hiervoor gezorgd hebben. 

 

Fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in een ontspannen 

ambiance. 

     Veel leesplezier 
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Samen uit Eten 

 

 

’Samen uit Eten’ gaat weer van start! 

 

 

Na een pauze van bijna 2 jaar goed nieuws! 

 

Samen uit Eten gaat weer van start 
 

De activiteitencommissie heeft met Kaffee Katoen op de Heuvel 

in Geldrop een afspraak gemaakt om, net als een paar jaar 

terug, weer op de eerste donderdag van de maand een diner aan 

te bieden speciaal voor leden van KBO Geldrop. 

 

Peter de Beer, de eigenaar van Kaffee Katoen, biedt 

een 3-gangen menu aan voor € 15,00 p.p. 

 

Inhoud van het diner 

- soep 

- hoofdgerecht vlees of vis 

- dessert 

 

De eerste ’Samen uit Eten’ is op 3 november 2022 

Ontvangst: 17.00 uur 

Aanvang diner: 17.30 uur 

 

Uitbundige interesse! 

Maar wat bleek: het nieuws dat ’Samen uit Eten’ weer van start 

gaat, heeft zich in een recordtempo verspreid onder de leden die 

die vroeger deelnamen aan deze activiteit. Eén avond is daarom 

niet genoeg om alle geïnteresseerden een plaats te kunnen 

bieden. Daarom is Peter de Beer ook bereid om dinsdag 1 

november 2022 Kaffee Katoen open te stellen voor een diner. 

 

Indien U belangstelling hebt, ben u dus welkom. 

Aanmelden bij Coby Hendrikx, telefoonnummer 06 48 47 92 80. 
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Sinterklaasviering, 26 november 2022 

 

Sinterklaasviering 

 

zaterdag 26 november 2022 

 

in wijkcentrum De Dreef 

 

Het programma van de Sinterklaasviering op zaterdag 26 

november a.s. begint op 14.00 uur in wijkcentrum De Dreef aan 

de Willem Barentszweg 69 nabij winkelcentrum Coevering. 

 

Het programma van de middag is als volgt: 

 

13.15 uur  zaal open 

14.00 uur  verwelkoming en opening door voorzitter 

14.10 uur  optreden van de ‘Briljantjes’ 

15.15 uur  Sint op bezoek / tombola prijzen uitreiken 

15.45 uur  optreden van de ‘Briljantjes’ 

16.30 uur  act van een ‘tonpraoter’ 

17.00 uur  afsluiting van de middag 

 

Tussen 13.15 uur en 14.00 uur worden de lootjes voor de 

tombola verkocht. De prijzen worden uitgereikt door Sinterklaas. 

 

Dit jaar wordt er geen entree geheven. 

 

 
 

De Briljantjes 

 

Wanneer u de Sinterklaasviering wilt bijwonen dient u zich wel 

voor 20 november a.s. aan te melden tussen 11.00 uur en 12.00 

uur op telefoonnummer 040-285 28 53 (secretariaat) of per 

e-mail: miekevanmeijl@gmail.com 

mailto:miekevanmeijl@gmail.com
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Bij ontvangst in De dreef wordt uw aanmelding gecontroleerd. 

Tevens ontvangt u 4 consumptiebonnen voor 2 drankjes.  

 

Bij de start van de middag wordt u gratis koffie met vlaai 

aangeboden en gedurende de middag worden tussendoor hapjes 

geserveerd. 

Wil u, nadat u de consumptiebonnen heeft gebruikt, nog meer 

drankjes, dan zijn deze voor eigen rekening. Deze dient u zelf 

contant af te rekenen (bij De Dreef is het niet mogelijk om te 

pinnen). 

 

Vooraankondiging Kerstmiddag 16 december 2022 

 

 De Kerstmiddag van 16 december a.s. 

 vindt plaats in wijkcentrum De Dreef 

 en begint om 14.00 uur. 

 

 

Het programma 

13.30 uur zaal open  

14.00 uur opening door de voorzitter 

16.30 uur sluiting  

 

Optreden van het Shantykoor 

 

Nooit te Water 

 

Zang begeleid door accordeon en drum 

 

 

Shanties zijn ritmische arbeidsliederen die stammen uit de 

vroegere tijd van zeilvaart, werkers op schepen en uit het milieu 

van houthakkers en goudzoekers.  

 

Verdere mededelingen over het programma voor deze middag 

worden opgenomen in de Nieuwsbrief van december 2022. Deze 

verschijnt rond 23 november 2022. 

 

U kunt daarin dan ook lezen hoe u zich aan kunt melden. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Klussendienst Geldrop-Mierlo 

 

Er is altijd wel een klusje te doen in huis. 

Bijvoorbeeld een lamp ophangen of een 

tuinhekje repareren.  

 

Door ouder worden, ziekte of beperking lukt het niet iedereen 

om deze klusjes zelf op te pakken. 

De vrijwilligers van de Klussendienst helpen inwoners met kleine 

klusjes in en om het huis. Je kunt met al je klusvragen bij hen 

terecht. Zij kijken of de klus past en of er een vrijwilliger 

beschikbaar is.   

 

Kosten 

Naast de werkelijk gemaakte kosten, betaal je een kleine 

vergoeding van € 2,- per uur. 

 

Aanmelden 

Heb je een kleine klus of wil je je aanmelden als vrijwilliger?  

Neem dan contact op via: 

- E-mail: dorpsleerbedrijfgm@levgroep.nl 

- Tel: 040 – 782 12 92 van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 

12.00 uur 

De Klussendienst is onderdeel van Dorpsleerbedrijf. 

 
 

E X P O S I T I E  B O M E N  

 

6 november om 14:00 – 

11 december om 17:00 

 

De openingstijden zijn op 

donderdag-, vrijdag- en zondag-

middag telkens van 14.00 tot 

17.00 uur. 

 

De tentoonstelling is gratis te bezoeken. 

mailto:dorpsleerbedrijfgm@levgroep.nl
https://www.levgeldrop-mierlo.nl/lokaal-aanbod/vrijwilligerswerk/dorpsleerbedrijf
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Verslag busreis Maasplassen, 22 september 2022 

 

 

Boottocht op de Maasplassen 

 

22 september 2022 

 

 

Vanaf de opstapplaatsen reden we naar het Limburgse plaatsje 

Thorn voor een lekker kopje koffie met Limburgse vlaai. 

 

Na de koffie reden we door het mooie Limburgs landschap naar 

Horn waar we het museum “Terug in de Tijd” hebben bezocht. 

Veel nostalgische gevoelens kwamen bij ons boven bij de rijen 

antieke auto’s, radio’s, winkeltjes, jukebox (nog werkend) en 

een bioscoopje met een Elvis film. 

 

Nog even nagenietend in het zonnetje op het terras en 

vervolgens terug naar Thorn voor een lekkere lunch. 

 

Na de lunch reden we naar de 

Maas, rondvaartboot voor een 

mooie reis op de maasplassen met 

uitleg van de kapitein: interessant 

bezoek aan de haven van Maaseik, 

een van de grootse zoetwater 

havens van Nederland.  

 

 

Heel de bus op het bovendek, lekker in de zon en met een 

heerlijk drankje. 

 

Ter afsluiting reden we door de Peel naar Deurne voor een 

voortreffelijk diner. 

 

Fantastische dag ! 
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25-jarig jubileum bij KBO Geldrop 

 

 

Huldiging 25-jarige jubilarissen 

 

Dit jaar heeft Maria Vorstenbosch, 

de coördinator van de activiteiten-

commissie, de jubilarissen thuis 

bezocht. 

 

De jubilarissen hebben, samen met een fraai boeket bloemen, de 

oorkonde ontvangen. 

 

Gefeliciteerd ! 
 

 
 

Familie Boerenkamp 

 

 
 

Mevrouw de Vries 

 

 
 

Meneer van Hoof 

 

 
 

Mevr. Van Sante - Reinhard 
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Mevr. Manders – van de Ven 
 

 
 

Mevrouw Oerlemans 

 

Niet op de foto maar wel jubilaris: mevr. de Brouwer 
 

allen gefeliciteerd ! 
 

 

Leeskring gaat weer van start 

 

 
Leeskring gaat weer van start 
 
 
 

Op 1 november start het seizoen 2022-2023 van de leeskring. De 
bijeenkomst vindt op donderdag plaats in wijkgebouw St. Jozef-plein, 
telkens van 13.30 tot 15.30 uur. 
 
Het programma 2022 – 2023 
 
1 november 2022 ‘Klara en de zon’   Kazuo Ishiguro 
13 december 2022 ‘Verwachting’   Anna Hope 
24 januari 2023  ‘Ik ben een eiland’  Tamsin Calidas 
7 maart 2023  ‘De belofte’   Damon Galgut 
18 april 2023  ‘De heks van Limbricht’  Susan Smit 
 

https://www.bol.com/nl/nl/c/damon-galgut/1541530/
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Verdere informatie die wij ontvingen 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Vroeger was de BIBLIOTHEEK alleen en 

gebouw waar je naar toe ging om boeken te 

lenen. In de loop van der jaren is dat 

veranderd. Er kwamen b.v. LP’s en CD’s. 

Maar tegenwoordig is de bibliotheek een centrum waar iedereen 

met allerlei vragen terecht kan. Ook bij de bibliotheken in 

Geldrop en Mierlo. Enkele voorbeelden: 

 

Informatiepunt digitale overheid 

Heb je vragen over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, belasting, 

rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Dan kun je 

terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Daar helpen we 

je met het vinden van informatie op internet, de installatie van 

apps en verwijzen we je door naar de juiste instanties.   

Maandag t/m Zaterdag 11.00-17.00, Bibliotheek Geldrop 

 
 

Inloopspreekuur Juridisch Loket 

Het Juridisch Loket helpt gratis bij juridische vragen, conflicten 

en geschillen. Bijvoorbeeld over ontslag en contracten, maar ook 

over echtscheidingen en alimentatie. Heb jij een juridische 

vraag? Eén van de juristen van het Juridisch Loket helpt graag 

met juridisch advies. 

Maandag 13.30 – 15.30uur 

 
 

Energie inloopspreekuren  

Wil je duurzamer en dus goedkoper wonen? Dan kan je gratis 

gebruik maken van de Energie Inloopspreekuren. Het doel is om 

hiermee bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie 

besparen. De Energie Inloopspreekuren zijn gratis. 

 

Bibliotheek Geldrop 

Elke maand de 2de en 4de zaterdag van 11.00-13.00u 

  

Bibliotheek Mierlo 

Elke maand de 1de en 3de zaterdag van 11.00-13.00u 

https://dommeldal.op-shop.nl/1279/inloopspreekuur-juridisch-loket/17-10-2022
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Doorloper 

 

 

 
 

Tips & Tricks bij het oplossen van een doorloper 

- Lees allereerst alle omschrijvingen, zowel de horizontale als 

de verticale. In de meeste doorlopers zitten wel een aantal 

‘startomschrijvingen’, gemakkelijke tips die je op weg zetten. 

- Vul de antwoorden waarvan je absoluut zeker bent en die 

zich aan de buitenkant van het diagram bevinden als eerste 

in. 
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Doorloper 

 

Horizontaal 

1 helpen; treuzelaar; leesteken - 2 verheven; uitholling door 

stromend water; op die plaats - 3 opstootje; vies; slepende 

ruzie; muisarm - 4 larve v.d. langpootmug; beroemdheid; 

dopheide - 5 Eskimowoning; grootmoeder; oprolbaar meetlint - 

6 lidwoord; behoeftig mens; vlijt; uitstraling - 7 loofboom; 

Spaans eiland; Amerikaanse munteenheid - 8 Nieuwe 

Testament; water in Friesland; adellijk persoon; Russisch 

heerser - 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend 

voornaamwoord; grote papegaai - 10 knop op het toetsenbord; 

familielid; slordig - 11 graanafval; persoonlijkheid; fraai; 

noordnoordoost - 12 één en ander; muze v.h. minnedicht; 

rookgerei. 

 

Verticaal 

1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in 

samenstellingen); stuk doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat; 

hulde; Australische struisvogel - 5 nieuw (in samenstellingen); 

praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge vrouw; echtgenote - 

7 slagader; metaal; pluk - 8 lectori salutem; aftakeling; 

proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail; Griekse 

liefdesgod - 10 kookgerei; troep - 11 rivier in Duitsland; zacht 

en sappig; uniek - 12 moeder van Jezus; ruiterlansier; achter - 

13 make-up; kampplaats - 14 deel van een opera; 

gewichtsaftrek; insect. 

 

veel plezier met het oplossen ! 
 

 
Oplossing kruiswoordpuzzel van de Nieuwsbrief van oktober: 

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 

clientondersteuning en ouderenadviseur 
Henriëtte Meeuwis 

 
06 139 463 83 

 


