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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Beste KBO-leden, 

 

Het bestuur heeft het voornemen om besturen van 

wijkverenigingen te benaderen voor samenwerking op gebied 

van bevordering van frequente onderlinge contacten en 

ontmoetingen onder de ouderen in de Geldropse wijken. 

Hiervoor zouden de wijkverenigingen hun gebouwen beschikbaar 

moeten stellen gedurende de hiervoor geblokte- en 

bekendgemaakte openingstijden om elkaar te kunnen 

ontmoeten. 

 

Het initiatief hiervoor is ontstaan vanwege het feit dat KBO 

Geldrop zelf niet de beschikking heeft over een accommodatie 

om alle ouderen samen te kunnen brengen voor onderlinge 

ontmoeting onder het genot van een kopje koffie. Wij hopen niet 

alleen alleenstaande ouderen hiermee een aanbod te kunnen 

doen, maar onze peilen zijn met name gericht op alle senioren in 

de gemeente die behoefte hebben aan ontmoeting. 

 

Het gebrek aan een eigen accommodatie zouden wij als KBO 

Geldrop op deze manier voorlopig willen invullen met 

medewerking van de wijkverenigingen. Zodra dit rond is met de 

wijkverenigingen gaan we over tot gezamenlijke uitvoering, 

waarna gepeild kan worden of aan een dergelijk contactmoment 

daadwerkelijk behoefte bestaat. 
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Niet alleen KBO leden worden op deze momenten verwacht; het 

gaat om alle ouderen in de gemeente ongeacht deze lid zijn van 

een seniorenorganisatie. Wij houden u op de hoogte van onze 

vorderingen op dit initiatief en zien daarna uit naar u aller 

aanwezigheid! 

 

KBO Geldrop gaat zich de komende weken verder voorbereiden 

op de geplande activiteiten in het laatste kwartaal van 2022 

zoals de sinterklaasmiddag en de kerstmiddag. 

 

Ik wens u allen een fijne herfsttijd toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

 

mevr. A.R.M. Pasveer-van Dommelen 

mevr. M.F.C. Davits 

mevr. B.L. Gommers-van Kouwen 

mevr. L.C. van de Ven 

mevr. P.A.M. Mennen 

 

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 oktober en november 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. 

 

Lezing/documentaire over Philips 

Op woensdag 12 oktober 2022 vindt een lezing/documentaire 

plaats in de Kastanjehof. 

Meer informatie vindt u op blz. 9 van deze Nieuwsbrief. 

 

Sinterklaasviering 

Op zaterdagmiddag 26 november 2022 zal Sinterklaas KBO 

Geldrop weer bezoeken. Dit keer in wijkgebouw de Dreef. 

Meer informatie vindt u op blz. 5 van deze Nieuwsbrief. 
 

 

Van de redactie 

 

Als ik op vrijdagmorgen, na de inloopochtend en overleg met het 

bestuur, het LEV-gebouw verlaat dan zie ik op de Cruijff court 

naast de St. Jozefkerk altijd een groep senioren. 

 

 

Navraag bij Harry Sno leert dat hij 

samen met Hanneke en een grote 

groep senioren hier elke maandag- en 

vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 uur 

traint. Pilatus, buik- en evenwicht-

oefeningen: een ’55-fit’ programma. 

 

’gezellig samen trainen om lenig te 

blijven en daarna koffiedrinken in 

het LEV-gebouw’ 
 

Denk u: misschien is dit ook wat voor mij? U bent welkom om te 

komen kijken, mee te doen en gezellig daarna met een groep 

gelijkgestemden koffie te drinken. 

 

Veel leesplezier in deze Nieuwsbrief 
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Sinterklaasviering, 26 november 2022 

 

 

 

 Aankondiging Sinterklaasviering 

 

 Zaterdag 26 november 2022 

 

 

Wij horen u al denken (net als bij het nu al vinden van de kruid- 

en pepernoten in de schappen van de winkels): de herfst is nog 

nauwelijks begonnen en KBO Geldrop begint al over de 

sinterklaasviering. Ja, de tijd gaat zo snel dat wij u alvast enige 

informatie over de viering willen doorgeven. 

 

Het programma van de Sinterklaasviering op zaterdagmiddag 

26 november 2022 begint om 14.00 uur in  

 
Wijkcentrum de Dreef, 

 
Vanaf 13.00 uur bent u welkom in het wijkcentrum. 

 

De globale indeling van het programma is als volgt: 

14.00 uur: start van het programma 

14.05 uur: woordje van de voorzitter 

14.15 – 16.45 uur: muzikaal programma 

 

Wij verwachten dat Sinterklaas ons tijdens het middag-

programma met een bezoek zal vereren. 

 

Voor de Sinterklaasviering moet u zich aanmelden. De informatie 

hierover treft u aan in de Nieuwsbrief van november (die u eind 

oktober ontvangt). 

 

 

Wijkcentrum de Dreef, 

Willem Barentszweg 69 

5665 VA Geldrop. 
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Verlengen van het rijbewijs 

 

Regelmatig ontvangt KBO Geldrop vragen over het verlengen 

van het rijbewijs. Hieronder daarom hierover enige informatie. U 

kunt deze ook vinden op de website van KBO Brabant. 

Website: https://www.kbo-brabant.nl/hulp-verlengen-rijbewijs/ 

 

Maar u kunt ook altijd langskomen op de inloopochtend op 

vrijdagmorgen (zie blz. 3 van deze Nieuwsbrief). KBO Geldrop 

heeft een pakketje klaarliggen waar u alle informatie kunt 

terugvinden. 

 
 

 

Het verlengen van uw rijbewijs 

 

Wilt u uw rijbewijs verlengen en 

bent u ouder dan 75 jaar? Dan moet 

u medisch gekeurd worden. 

 

Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan? KBO Brabant 

kan u voorzien van de laatste informatie en, indien nodig, met u 

meedenken over het proces van het verlengen van het rijbewijs. 

 

Zo verlengt u uw rijbewijs 

1. Begin op tijd: dien 4 tot 5 maanden voordat uw rijbewijs 

verlopen is uw gezondheidsverklaring in. Dat kan via DigiD of 

via de reguliere post. Als uw voorkeur uitgaat naar de 

reguliere post en uw eigen gemeente verkoopt het document 

niet, dan kan KBO Brabant u desgewenst voorzien van een 

papieren gezondheidsverklaring. 

2. U behoort een bevestiging van ontvangst te krijgen van het 

CBR, via DigiD of per (reguliere) post. 

3. Zodra het CBR uw gezondheidsverklaring ontvangen heeft, 

krijgt u de benodigde documenten. Als u deze documenten 

heeft, maakt u zo snel mogelijk een afspraak met de 

keuringsarts. 

https://www.kbo-brabant.nl/hulp-verlengen-rijbewijs/
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4. KBO-Brabant biedt een overzicht van keuringsartsen. Dat 

staat op de pagina met ledenvoordelen op de site van KBO 

Brabant. 

5. U gaat met de documenten van het CBR naar de 

keuringsarts. Misschien moet u ook naar andere specialisten, 

of het kan ook zijn dat u een rijtest moet doen. Ook dat geeft 

het CBR aan. 

6. Veel keuringsartsen versturen de rapportage zélf naar het 

CBR via Zorgdomein. Dit is de veiligste en snelste weg. 

Andere keuringartsen maken geen gebruik van dit portaal. In 

dat geval dient u zelf per post de rapportage naar het CBR te 

versturen. Maakt u in elk geval een kopie voor uzelf van de 

héle rapportage! 

Als het goed is, ontvangt u binnen afzienbare tijd van het CBR 

bericht over uw verlenging. Als u naar uw mening hierop te lang 

moet wachten, of als u andere vragen heeft, kunt u altijd contact 

opnemen met KBO Brabant. Ook op de website van het CBR 

vindt u veel informatie. 

 

 

Het aanvragen van hulp 

bij verlengen van het rijbewijs 

 

 

 

Heeft u hulp nodig bij het verlengen van uw rijbewijs? Ook daar 

kan KBO Brabant u (mogelijk) bij helpen. 

 

Ga naar de volgende websitepagina: 

https://www.kbo-brabant.nl/aanvragen-hulp-bij-verlengen-

rijbewijs/ 

 

Hier vindt u een invulformulier waarop u kunt aangeven welke 

hulp u nodig heeft. KBO Brabant neemt dan zo snel mogelijk 

contact met u op. 

 

https://www.kbo-brabant.nl/aanvragen-hulp-bij-verlengen-rijbewijs/
https://www.kbo-brabant.nl/aanvragen-hulp-bij-verlengen-rijbewijs/
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Nieuwe redactieleden en webmaster gezocht 

 

KBO Geldrop zoek nieuwe redactieleden en een 

nieuwe webmaster. 

 

In verband met het aangekondigde vertrek per 

januari 2023 van een van de huidige redactieleden en 

van de webmaster, is het bestuur van KBO Geldrop 

op zoek naar nieuwe mensen voor deze taken. Tot januari 2023 

kunnen de aspirant redactieleden en webmaster meedraaien met 

de huidige redactie om daarna de taken over te nemen. 

 

De werkzaamheden van de redactie van de Nieuwsbrief omvat 

het volgende: 

– verzamelen van relevante informatie voor plaatsing in de 

Nieuwsbrief, zowel vanuit de eigen vereniging als van 

interessante artikelen uit andere bronnen; 

– redigeren van de aangeleverde kopij/stukken; 

– de bewerkte kopij verwerken tot een (concept) Nieuwsbrief en 

na goedkeuring door de hoofdredacteur naar de drukker sturen. 

 

De werkzaamheden van de webmaster omvat het volgende: 

– het, in overleg met het bestuur, plaatsten van informatie op de 

website van KBO Geldrop; 

– het bewerken van de informatie zodat deze geschikt is als 

webinformatie. 

 

Het bestuur denkt hierbij aan een kleine groep bestaande uit 

meerdere personen die samen de redactie gaan vormen. 

Heeft interesse om samen met anderen uw schouders hieronder 

te zetten, neem dan contact op met een van de volgende leden 

van het dagelijks bestuur: 

 

Hans Gruintjes, voorzitter en hoofdredacteur: 040 285 03 79 

Mieke van Meijl, secretaris: 040 285 28 53 

 

Of via e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 
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Lezing/documentaire over Philips 

 

 

 Lezing/documentaire over Philips 

 

 

 Woensdag 12 oktober 2022 

 

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren de activiteiten-

commissies van KBO Geldrop en van de Kastanjehof een 

lezing/documentaire over Philips. 

 

Philips heeft veel bijgedragen aan de opkomst van Eindhoven en 

haar omgeving. In de lezing komen de start van het concern en 

de groei gedurende de latere jaren uitgebreid aan bod. 

 

Deze boeiende lezing wordt verzorgd door Henk Hoogenkamp. 

Henk is naast bestuurslid van KBO Geldrop ook vrijwilliger bij het 

PHILIPS MUSEUM. Daar verzorgt hij regelmatig rondleidingen 

voor een breed publiek. 

Tijdens de lezing leidt hij u rond, met beelden op een groot 

videoscherm, langs de bezienswaardigheden van het museum. 

 

Iedereen, de bewoners van het Kastanjehof en alle leden van de 

KBO Geldrop, zijn van harte welkom! 

U kunt ook een introduce meenemen! 

De toegang is gratis en u wordt begroet met een kopje koffie of 

thee en iets lekkers. 

 

 

 Adres:   Kastanjehof 

 Datum: 12 oktober 2022 

 Tijd:      15.00 uur tot 16.30 uur 

 
 
 

oude Philipsmuseum 

 

Wij wensen u een boeiende middag! 
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Zomeractiviteit: verslag midgetgolf 25 augustus 2022 

 

Als afsluiting van de zomeractiviteiten was op 

donderdag 25 augustus de bekende midgetgolf 

middag. Onder tropische omstandigheden 

kwamen er 25 KBO leden bij elkaar. 

 

In de schaduw van de bomen, tussen de banen, 

bewapend met flesjes water ging men aan de 

slag. 

 

In groepjes van 3 personen verliep alles in een rustig tempo, 

aangepast aan het weer. 

Het was een ontspannen en gezellige bijeenkomst met als 

hoogtepunt de prijsuitreiking. 

  

Poedelprijs met 93 punten Antoinet van de 

Nieuwenhof. 

 

3e prijs met 56 punten Anita Pasveer 

2e prijs met 54 punten Juul Verhappen 

1e prijs met 51 punten Diny Kivits 

 

Hierna vertelde Marijke Govers over de 

veranderingen: één activiteiten-commissie waar 

de oude commissie Educatie en Ontmoeting 

onder valt.  
 

Ria de Vries sprak een afscheidswoordje en 

bedankte de leden voor de jarenlange 

vriendschap. 

 

Onder het genot van een drankje en vooral 

leuke kontakten en gesprekjes met elkaar 

kwam er laat in de middag een einde aan deze 

jaarlijkse midgetgolf middag. 

 

Dank aan de organisatie voor deze leuke en geslaagde middag. 
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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 de expositie ’Ontmoeting’ te zien. 

 

In deze tentoonstelling willen grafici en een keramiste elkaar 

ONTMOETEN in hun werk. 

 

De 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. 

 
 

 Expositie ’Lost and Refound’ 

 

 in Kasteel Geldrop 

 

  

Van zondag 4 september tot en met zondag 30 oktober 2022 

wordt op Landgoed Kasteel Geldrop de Nederlands-Indische 

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

Verloren en Teruggevonden.  

 

De openingstijden zijn op 

donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag 

telkens van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

De tentoonstelling is gratis te bezoeken. 

 
 

Meer uitgebreide informatie kunt u vinden in de Nieuwsbrief van 

september. 
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Ondersteuning door KBO Brabant 

 

Als lid van KBO Geldrop bent u ook 

automatisch lid van KBO Brabant. 

Op radio en televisie kunt u horen hoe 

KBO Brabant zich inzet voor u op het 

gebied van pensioenen en andere 

seniorenvoorzieningen. 

 

Maar KBO Brabant heeft ook enkele helpdesks, op juridisch en 

notarieel gebied en op het gebied van gezondheid. Hier kunt u 

als lid van KBO Geldrop direct gebruik van maken. Er staan 

deskundige vrijwilligers klaar om u te helpen. 

 

Zie ook de website: 

https://www.kbo-brabant.nl/onze-hulp-op-een-rij/ 

 
 

 

 

Juridische helpdesk 

Team van vrijwilligers voor het beantwoorden van 

uw juridische vragen 

 

 

Een team van gepensioneerde juristen en adviseurs staat u op 

vrijwillige basis bij met het beantwoorden van vragen over en 

het oplossen van juridische, notariële of verzekeringskwesties. In 

sommige gevallen zelfs tot en met de rechtbank. 

 

U kunt bij onze juridische helpdesk bijvoorbeeld terecht met 

vragen over erfkwesties en testament, over AOW en pensioen, 

Wmo, verzekeringskwesties, problemen met buren, leveranciers 

en telefonische verkoop. 

 

Wilt u meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KBO Brabant, 

telefoon: 073 – 644 40 66. 
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Advies van een van onze notarissen 

Gratis deskundig advies over notariële zaken op 

elke 2e en 4e dinsdagochtend van de maand 

 

 

KBO Brabant heeft twee notarissen die de leden op vrijwillige 

basis bijstaan met het beantwoorden van vragen en het oplossen 

van notariële kwesties. Bijvoorbeeld op het gebied van erfrecht, 

schenking en levenstestament. 

 

De notarissen beantwoorden al vele jaren alle vragen die bij KBO 

Brabant per post of mail binnenkomen. Maar er is ook een 

telefonisch spreekuur. 

 

Het telefonisch spreekuur. 

De notarissen houden elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 

10.00-12.00 uur een (gratis) telefonisch spreekuur. Bel op dat 

tijdstip met uw vragen voor de notaris naar: (073) 30 36 446. 

 

 
 

 

 

Gratis advies van een apotheker 

Advies over medicijnen 

 

 

 

Is er iets te doen tegen de bijwerkingen van mijn nieuwe 

medicijn? Is deze combinatie van medicijnen wel verantwoord? 

Met deze en alle andere vragen over medicijnen kunt u terecht 

bij het telefonisch apothekersspreekuur van KBO Brabant. 

 

Telefonisch spreekuur apotheker 

Het telefonisch spreekuur vindt iedere woensdagmiddag plaats 

van 15.00 tot 15.30 uur. U kunt met al uw vragen over 

medicijnen bellen naar: 073 – 303 64 45. 
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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 6 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 

22 eetgerei 4 achter 25 nauw 26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns 

inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 

34 autostalling 7 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 doorloper van de Nieuwsbrief van september: 

MOESTUIN 
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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 

 


