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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Beste KBO-leden, 

 

 

De bezetting van de redactiecommissie ondergaat binnenkort 

een personele wijziging. Per januari 2023 treedt het huidige 

redactielid mevr. Hettie van der Heijden af als lid van het 

bestuur met in haar portefeuille de redactie van de Nieuwsbrief 

en het bijhouden van de website. Om deze reden is het bestuur 

naarstig op zoek naar vervanging voor deze werkzaamheden. 

Zoals het er nu voorstaat zal het bestuur per januari a.s. een 

nieuwe redactiecommissie kunnen presenteren. In de 

Nieuwsbrief van januari a.s. zullen wij u de nieuwe samenstelling 

van de redactiecommissie bekend kunnen maken.  

 

Vooruitlopend op de bekendmaking van de nieuwe 

redactiecommissie kan ik u nu reeds berichten dat is besloten 

om met ingang van 2023 geen voorwoord van de voorzitter 

meer te publiceren. In plaats hiervan zullen wij u voortaan 

bijpraten in de rubriek “Van de bestuurstafel” waarin wij u 

nieuwtjes en feiten zullen meedelen welke op bestuursniveau 

aan de orde zijn gesteld. De nieuwe redactie verwacht u hiermee 

directer van informatie te kunnen voorzien. 

 

De sinterklaasmiddag van 26 november a.s. beloofd een 

gezellige happening te worden met een ruime belangstelling van 

onze leden. De bezoekende leden zullen zich verrast voelen.  
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Voor de Kerstmiddag van 16 december a.s. kunt u zich nog 

aanmelden bij het secretariaat. Informatie hierover leest u 

verderop in deze Nieuwsbrief. 

 

Ook dit jaar zal het bestuur onze leden van 85 jaar en ouder 

weer verrassen met een kerstbrood dat in de tweede week van 

december zal worden bezorgd door onze wijkcontactpersonen. 

 

Tot slot wens ik u mede namens het bestuur gezellige 

feestdagen toe in de komende decembermaand. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. P.J.G.J. van Meijl 

mevr. P.H.M. Verdonk-Verberne 

mevr. M.E. van Houtem 

mevr. H van de Eertwegh 

mevr. H.C.A.M. Staals-Guns 

dhr. J de Groot 

mevr. P.J. de Groot-van de Linden 

mevr. M.L. Bakermans-van Zon 

dhr. R.J.T. Rutten 

dhr. A. Dommisse 

mevr. M. Smits 

 

 

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 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 december 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 in december 2022 €4,90. Vanaf  

1 januari 2023 is het tarief €5,65. Voor informatie over deze 

verhoging zie blz. 5 van deze Nieuwsbrief 

 

Samen uit Eten, 6 en 8 december 2022 

’Samen uit Eten’ vindt weer plaats in Kaffee Katoen aan de 

Heuvel in Geldrop. 

Voor meer informatie: zie blz. 10 van deze Nieuwsbrief. 

 

Kerstmiddag, 16 december 2022 

In wijkcentrum De Dreef aan de Willem Barentszweg 69 nabij 

winkelcentrum Coevering.  

Voor meer informatie: zie blz. 11 van deze Nieuwsbrief. 

 

Van de redactie 

 

December, ook soms wel de donkere maand genoemd. Maar ook 

de feestmaand met de vrolijke kerstdagen. In deze Nieuwsbrief 

treft u dan ook de informatie aan over de kerstmiddag van KBO 

Geldrop die gehouden wordt op 16 december. 

 

Maar er is meer te doen in Geldrop en Mierlo! 

De Wollige Winterweken zijn vanaf 9 december terug en 

duren tot beging januari ’23. Dit jaar grootser dan ooit!  

Kleine stukjes informatie vindt u al terug in deze Nieuwsbrief. 

Meer informatie: www.visitgeldropmierlo.nl/nl/wollige-

winterweken.  

Prettige ’donkere dagen’ toegewenst 

http://www.visitgeldropmierlo.nl/nl/wollige-winterweken
http://www.visitgeldropmierlo.nl/nl/wollige-winterweken
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Rabo ClubSupport 

 

  

 

 

DANK U WEL ! 
 

Op 7 oktober heeft de Rabobank bekend gemaakt welk bedrag er 

aan de verenigingen en organisaties uitbetaald zou worden. Door 

het uitbrengen van een stem op Rabo ClubSupport actie konden 

de leden ervoor zorgen dat er een bedrag uit de ’grote pot’ 

uitgekeerd zou worden.  

 

Diverse leden van KBO Geldrop hebben hun stem uitgebracht 

met als resultaat dat de penningmeester een symbolische cheque 

ontving ter waarde van € 733,--. 

 

Hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem! 

 

 

Mededeling zwemmen 

 

 

 

Prijs voor het zwemmen verhoogd! 
 

 

De energiecrisis treft alle huishoudens maar ook de bedrijven die 

veel energie gebruiken. Een van deze bedrijven is het zwembad. 

Het LACO zwembad heeft daarom laten weten dat zij de prijzen 

voor het zwemmen moet verhogen. 

 

Het nieuwe tarief voor het zwemmen van KBO Geldrop-leden is 

per 1 januari 2023: € 5,65.  

Dit is een grote stijging van 15,5% maar deze is vanwege de 

energiecrisis wel begrijpelijk.  
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Informatie rond uw contributie 2023 

 
 

 Contributie 2023 
 

 

Het jaar 2022 is weer bijna verstreken, het nieuwe jaar 2023 

staat al weer voor de deur. Dit betekent voor onze organisatie 

dat alle leden de contributie voor het nieuwe jaar weer zullen 

gaan betalen en wij daarvoor over de juiste gegevens moeten 

beschikken. Voor de betaling van de contributie 2023 hoeft u op 

dit moment nog niets te doen. 

Meer dan 90% van onze leden heeft de KBO gemachtigd om het 

bedrag van de contributie automatisch van hun bankrekening af 

te schrijven. 

 

Indien u ons niet hebt gemachtigd om de contributie 

automatisch af te schrijven, ontvangt u in de loop van februari 

2023 een brief, waarin staat dat u € 21,- wegens contributie 

2023 per lid verschuldigd bent en op welke wijze u dat bedrag 

aan ons over kunt maken. KBO-afdeling Geldrop beveelt u echter 

het gemak van een automatische incasso aan, waarmee u tevens 

een geringe korting kunt verkrijgen. 

Als u dus geen brief ontvangt, betekent dit, dat u ons hebt 

gemachtigd om de contributie te innen en wordt het bedrag 

ad € 20,- (€ 21,-- minus € 1,-- korting) per lid in februari 2023 

van uw rekening afgeschreven.  

 

In de Nieuwsbrief van januari 2023 zal u nader over de 

contributie-inning 2023 geïnformeerd worden. Volgens SEPA-

normen moeten rekeninghouders tijdig over de automatische 

afschrijving geïnformeerd worden. Hierbij zijn bedrag, datum 

incasso, machtigingskenmerk en Incassant ID zaken die aan de 

geïncasseerden kenbaar gemaakt moeten worden. 

 

Het belang van het lidmaatschap 

Uw lidmaatschap is belangrijk om met velen de belangen van 

ouderen sterker en zo goed mogelijk te kunnen behartigen naar 

plaatselijke, provinciale en landelijke overheid. 
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KBO Brabant neemt deze taak samen met andere 

ouderenbonden op naar Rijk, provincie en gemeenten. Zoals u 

onder andere in de Ons van KBO Brabant hebt kunnen lezen 

hebben vrijwilligers op juridisch gebied voor veel senioren van de 

KBO via rechterlijke uitspraak de zorg verkregen, die hen eerst 

door de gemeente werd onthouden. Het is daarom zinvol om 

andere senioren in uw omgeving, die nog geen lid zijn van de 

KBO, te bewegen wel lid te worden. 

Want samen staan we sterker. KBO-afdeling Geldrop behartigt 

de belangen van ouderen samen met andere ouderenbonden via 

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo naar de gemeente. 

Voor de overkoepelende werkzaamheden van KBO Brabant, 

waaronder ook veel ondersteunende werkzaamheden aan de 

afdelingen, draagt KBO Geldrop ruim de helft van de contributie 

per lid per 1 januari van een betreffend jaar af aan KBO Brabant. 

 

Opzegging lidmaatschap voor 31 december van ieder jaar 

Ofschoon het belang van het lidmaatschap hiermee duidelijk 

wordt benadrukt, kunnen er redenen/situaties zijn het 

lidmaatschap op te moeten zeggen. In verband met genoemde 

afdracht aan KBO Brabant verzoekt het bestuur u dit dan zo 

mogelijk tijdig voor 31 december 2022 te doen. 

 

Tijdig juiste gegevens aanleveren 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat een aantal automatische 

incasso’s worden teruggeboekt om verschillende redenen. 

Bijvoorbeeld door een ander bankrekeningnummer, of 

administratieve redenen (te weinig saldo). Dit heeft veel extra 

administratief werk tot gevolg. In verband hiermee wordt u 

vriendelijk verzocht om een wijziging van uw bankrekening tijdig 

door te geven en voor een goede incasso mede zorg te dragen. 

Ook juiste andere gegevens zoals telefoonnummer of email-

adres kunnen voor ons van belang zijn. 

 

Verdere informatieve vragen 

Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan 

gerust contact op met de penningmeester Leo Martens 

tel.  06 39 59 47 73, e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com  

 

mailto:kbo.geldrop.penn@gmail.com
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Informatie van KBO Brabant over de ziektekostenverzekering  

 

 

Informatie van KBO Brabant 
 

Als lid van KBO Geldrop bent u ook automatisch lid van KBO 

Brabant. Dit is belangrijk omdat KBO Brabant, als grote 

seniorenorganisatie, uw stem kan laten horen naar de 

plaatselijke, provinciale en landelijke overheid. En zoals u uit 

verschillende media kunt vernemen: KBO Brabant doet dat ook. 

Op dit ogenblik veelvuldig met betrekking tot het debat over de 

nieuwe pensioenwet. 

 

Ook op het gebied van de zorgverzekering heeft KBO Brabant 

mogelijk een interessante aanbieding voor u. Hieronder leest u 

de informatie die KBO Geldrop hierover heeft ontvangen. 

 

 
 

 

Wijziging 
zorgverzekeringen 2023 
 

 

Ieder jaar worden er vanuit de overheid veranderingen 

aangebracht in de zorgverzekering. Hieronder de belangrijkste 

veranderingen voor u op een rij. 

 

Na 12 november alle premiestijgingen bekend 

Op dit moment van schrijven heeft slechts één zorgverzekeraar 

de premie van de basisverzekering bekend gemaakt en dat is 

zorgverzekeraar DSW. Zij zijn ieder jaar de eerste en de 

premiestijging van € 9,75 per maand, die zij in september al 

publiceerden, geeft een indicatie voor premiestijging van de 

andere zorgverzekeraars. 

Uiterlijk 12 november moet de polis van uw huidige verzekeraar 

met de nieuwe tarieven in uw mailbox komen of op uw deurmat 

vallen.  
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De wijzigingen op een rij 

1. Houd rekening met een premiestijging van € 120,- per jaar. 

De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen neemt 

ook toe. 

2. Zorgverzekeraars mogen werkgevers- en 

ledencollectiviteiten geen premiekorting meer geven op de 

basisverzekering. Op de aanvullende verzekeringen mag nog 

wel korting gegeven worden. Ook mogen in de aanvullende 

verzekeringen extra voordelen, zoals teruggave van de 

jaarlijkse contributie van een vereniging, afgesproken 

worden.  

3. Het eigen risico (voor zorg uit de basisverzekering) blijft 

hetzelfde in 2023: € 385,-  

4. In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen 

aangebracht. De vergoeding van hoge dosering vitamine D 

komt te vervallen. De zorg als gevolg van langdurige 

klachten bij herstel van het coronavirus wordt verlengd. Er 

gaat kritischer gekeken worden naar welke zorg zinnig is en 

welke niet. 

 

Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ 

of CZ 

Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een 

van de partnerorganisaties van KBO-Brabant: VGZ, CZ of 

Zilveren Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende 

verzekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het 

lidmaatschap van onze vereniging als u een aanvullende 

verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van KBO-

Brabant staat hoe u die teruggave kunt regelen 

(https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder 

geval nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw 

ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ. 

 

Helpdesk actief vanaf maandag 14 november 

Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) 

zorgverzekeringen bij VGZ, CZ of Zilveren Kruis via onze 

koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de helpdesk 

zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 

uur. Vanaf 14 november is deze helpdesk actief. 

https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
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Samen uit Eten 

 

’Samen uit Eten’ 
 

Nieuwe data in december 2022 en 

januari 2023 

 

Zoals u in de Nieuwsbrief van oktober heeft kunnen lezen is 

‘Samen Uit Eten’ weer gestart en met succes. Aan zowel de 

donderdag- als de dinsdagavond hebben veel mensen 

deelgenomen.  

 

Er wordt een 3 gangen-menu geserveerd, waarvoor u € 15,00 

betaald, exclusief drank. 

 

’Samen uit Eten’ vindt plaats in de eerste volle week van de 

maand. Heeft u ook interesse om te komen eten dan is dit 

uiteraard mogelijk. De data voor de volgende 2 maanden zijn: 

- Dinsdag 6 en donderdag 8 december 2022 (z.s.m. 

aanmelden, liefst voor 1 december 2022) 

- Dinsdag 3 en donderdag 5 januari 2023 (aanmelden voor 29 

december 2022) 

 

Wilt u zich aanmelden doe dat dan zo snel mogelijk, zodat tijdig 

aan Peter de Beer, eigenaar van Kaffee Katoen, het juiste aantal 

aanmeldingen kan worden doorgegeven.  

Aanmelden kan bij Coby Hendrikx, telefoon 06 – 48 47 92 80. 

 

Tot ziens bij Kaffee Katoen ! 

 

 
 

Wensbomen in Geldrop en Mierlo 

 

Ook dit jaar staan er weer wensbomen in Geldrop 

(Cultuurplein) en Mierlo ('t Patronaat) om geld op 

te halen voor Wensambulance Brabant. 
 

Hang voor €1,- een kerstbal op met daarin een wens voor jezelf 

of een ander tijdens de Wollige Winterweken en wie weet komt 

jouw wens wel in vervulling! 



11 
 

Kerstmiddag, 16 december 2022 
 

 

 

 

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 

 

Pastoor van der Maazen bezoekt KBO Geldrop tijdens de 

kerstmiddag en zal het woord voeren met het overbrengen van 

een kerstoverweging. 

 

Op treden van het Shantykoor 
 

Nooit te Water 

 

Zang begeleid door accordeon en drum 
 
 
 

Wanneer u de kerstviering wilt bijwonen dient u zich wel voor 10 

december 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 

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). 

mailto:miekevanmeijl@gmail.com
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Activiteiten in de wijken 

 

Activiteiten in de wijk! 

In Geldrop en Mierlo! 
 

 

In Geldrop en Mierlo zijn verschillende wijkcentra die 

ook voor senioren diverse activiteiten organiseren. 

 

In Geldrop zijn dit de wijkvereniging Akert, wijkvereniging 

Oranjeveld, wijkcentrum De Dreef in de Coevering, Jo de 

Bruinhof in Braakhuizen-Noord, de LEV-groep St Jozefplein in 

Braakhuizen-Zuid, Josephinehof in Zesgehuchten en het 

Buurthuis in de wijk Skandia (zaal in de Dommeldalschool). 

 

Dit zijn plaatsen waar men kan binnenlopen voor 

een kopje koffie/thee (vaak gratis) en een praatje, 

maar ook aan activiteiten kan deelnemen. Zoals 

kaarten, kienen, koersballen, line-dance, darten, 

biljarten, ouderengym, handwerken of knutselen en 

het samen lunchen of eten. 

 

Deze wijkactiviteiten worden geregeld door vrijwillig(st)ers, 

waarvoor wel een bijdrage wordt gevraagd. Soms is deze 

bijdrage iets hoger als je geen lid van de wijkvereniging bent. 

 

Dagen waarop u kunt binnenlopen in Geldrop 

Alle wijkcentra zijn niet dagelijks geopend. Daarom hieronder de 

dagen en tijden dat die inloop wel mogelijk is. 
 

De Dreef: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

 

Skandia: dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur. 

 

Oranjeveld: woensdag 10.00 tot 13.00 uur en donderdag  

  13.00 tot 18.00 uur. 

 

Josephinehof: maandagochtend. 

 

Jo de Bruinhof: iedere ochtend van maandag tot en met vrijdag. 
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Ook bij de LEV-groep St Jozefplein kan men 

van maandag t/m vrijdag iedere ochtend 

binnenlopen. En op vrijdagochtend is in het St. 

Jozefplein het inloopuur van KBO Geldrop. 
St. Jozefplein 
 

Dagen waarop u kunt binnenlopen in Mierlo 

In Mierlo kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur 

en 13.00 – 17.00 uur binnenlopen in De Vliegert. 

De Vliegert is het gebouw van de Mierlose seniorenvereniging De 

Kersenplukkers. 

 

Een kopje koffie kost hier €1,95 (voor niet 

leden). Naast het koffiedrinken worden in De 

Vliegert ook veel activiteiten voor senioren 

georganiseerd. 

 

De Vliegert 
 

Voorbeelden van activiteiten: rikken, jassen en jokeren en in 

januari 2023 start een nieuwe cursus danslessen. 

Meer informatie vindt u op de website van De Kersenplukkers. 

 

KBO Geldrop wil dat haar leden zoveel mogelijk van boven 

genoemde faciliteiten gebruik maken en daardoor voor 

voldoende beweging en ontspanning zorgen. Hou je niet in en 

zet die stap. Neem eventueel buurvrouw en/of buurman mee. 

 

Loop binnen! Groet en ontmoet! Vermaak en geniet! 

 
 
 
 

Wintersfeer Geldrop 

 

Kom gezellig schaatsen (of naar het schaatsen 

kijken) bij Wintersfeer tijdens de Wollige 

Winterweken! 

 

Of kom samen met je vrienden of familie glühwein of warme 

chocolademelk met slagroom drinken in het gezellige 

KatoenHuys naast de schaatsbaan of bij één van de cafés en 

restaurants aan het horecaplein. 
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Verslag lezing/documentaire over Philips, 12 oktober 2022 

 

 

Lezing/documentaire over Philips 
 

Woensdag 12 oktober 2022 

 

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseerde KBO Geldrop samen 

met de activiteitencommissie van de Kastanjehof een 

lezing/documentaire over Philips. Een boeiende lezing die 

verzorgd werd door Henk Hoogenkamp, bestuurslid van KBO 

Geldrop en vrijwilliger bij het Philips museum. Met beelden op 

een groot videoscherm leidde hij het gezelschap virtueel langs 

de bezienswaardigheden van het museum, begeleid door 

deskundige uitleg en soms humorvol commentaar. 

 

Twee van de aanwezige gasten waren wijkcontactpersoon Ben 

en zijn vrouw Ineke de Ruyter. Zij vertellen het volgende 

verhaal. 

 

”Tijdens de virtuele rondleiding kwam het verhaal van de familie 

Philips aan bod. Vader Frederik en zijn zonen Gerard (de oudste) 

en Anton (de jongste). 

 

Gerard de ’wetenschapper’ en uitvinder van de 

familie ging zich bezig houden met de fabricage 

van gloeilampen. Hij kocht samen met zijn vader 

Frederik, de bankier en geldschieter, een oud 

fabriekje in Eindhoven en legde daarmee de 

fundamenten voor de latere Philips 

gloeilampenfabrieken. 

 

En Anton, de handelsman en het verkooptalent, die de wereld in- 

en rondtrok om het bedrijf en zijn producten ’aan de man’ te 

brengen. Door zijn optreden wist hij het bedrijf uit te bouwen tot 

de grote onderneming, de multinational, die Philips is 

geworden.” 

 

”En verder kwamen er allerlei producten aan bod die vroeger 

gemaakt werden en die nu nog bestaan. 
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Het was mooi om te zien hoe gedurende de loop der jaren de 

opbouw van de generaties producten is geweest en hoe deze 

getransformeerd zijn. 

  

 

 

Het was een aangename middag. Een start met koffie en koek, 

tweemaal een lezing van drie kwartier onderbroken door een 

lekkere kop koffie en dit alles in een aangename omgeving in de 

Kastanjehof. 

 

Meer van dit soort bijeenkomsten zijn welkom! 

 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Priamore kerstconcert 
 

Zondag 11 december 2022 om 13.30 

De Vliegert, Mierlo 
 

Wilt u wel eens naar een kerstconcert? 

Het Nuenens Muziektheater Priamore heeft een repertoire met 

musical, gospel en liederen, maar treden vooral ook op als 

muzikaal theater. Voor de pauze speelt Muziektheater Priamore 

een deel van hun repertoire. Na de pauze brengen zij u alvast in 

stemming voor de komende Kerst. 

Meer informatie: https://www.kersenplukkers.nl/ 

 

Priamore betekent eerste liefde! 

https://www.kersenplukkers.nl/
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Cursussen DigiVitaler in De 

Bibliotheek Dommeldal Geldrop 

 

Donderdag 12 januari 2023 t/m 

donderdag 2 februari 2023  

13.30 – 15.00 uur 

 

Een afspraak maken, een medicijn afhalen, een ziekhuisopname, 

bijsluiters inzien; het wordt allemaal steeds digitaler. 

 

De cursus Digivitaler bestaat uit 4 cursusmiddagen. 

21-09-2022 Les 1 Huisarts.nl 

28-09-2022 Les 2 Patiënten-portaal huisarts 

05-10-2022 Les 3 Patiënten-portaal ziekenhuis 

12-10-2022 Les 4 Apotheek.nl 

 

- Deze cursussen worden gratis aangeboden door Bibliotheek 

Dommeldal en in samenwerking met de huisartsen in 

Geldrop-Mierlo. Koffie of thee kost 50 eurocent 

- Geen werkend Digid? De eerste les wordt er met u een dag 

en tijd gekozen om dit op orde te brengen. 

 

Aanmelden 

https://dommeldal.op-shop.nl/1473/cursus-digivitaler-

geldrop/12-01-2023 

 
 
 
 

Beginners Computercursus Klik & Tik 

 
 
 
 

De Beginners Computercursus Klik & Tik gaat weer van start! 

Iedere cursist maakt hier op eigen tempo en niveau kennis met 

de computer en raakt er dankzij de individuele begeleiding 

steeds meer mee vertrouwd. 

 

De deelname is gratis, dus niet twijfelen, en gewoon doen! 

https://dommeldal.op-shop.nl/1473/cursus-digivitaler-geldrop/12-01-2023
https://dommeldal.op-shop.nl/1473/cursus-digivitaler-geldrop/12-01-2023
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Geduldige vrijwilligers helpen u graag op weg en meestal kan je 

zo instromen. Graag van tevoren inschrijven aan de balie van de 

desbetreffende bibliotheek met het inschrijfformulier dat u daar 

kunt verkrijgen. 

 

Bibliotheek Geldrop 

Elke donderdagochtend van 10.00 - 11.30 uur 

(serie van 6 wekelijkse lessen)  

 

Bibliotheek Mierlo 

Elke maandagochtend van 10.00 - 11.30 uur 

(serie van 6 wekelijkse lessen) 

 

 

 Expositie: Bert Kruidering 
 

in Kunstzaal Dommeldal 

 

 

Van donderdag 27 oktober 2022 t/m zaterdag 21 januari 2023 is 

in Kunstzaal Dommeldal in de bibliotheek in Mierlo, de expositie 

met werken van Bert Kruidering te zien. 

 

 

De expositie bevat oud en nieuw werk in kleur, 

olieverf, aquarel, pastel, tekeningen en beelden in 

steen en hout. 

De thema’s zijn stilleven, landschap en portret. De 

beelden zijn in hoofdzaak non-figuratief. 

 

 

De nieuwe expositie met werken van Bert 

Kruidering 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.  

 

Iedereen is van harte welkom ! 



18 
 

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 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 2 op alle 

plaatsen; molentrechter; koraaleiland - 3 hoofdgroet; omslag; 

keer; strik - 4 deel van een platenspeler; voederbak; mineraal - 

5 opgeld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend - 

6 schapengeluid; bemanning; opera van Verdi; nagalm - 7 in 

samenwerking met; leerling; binnenkomst - 8 heilige; karaat; 

entstof; Russisch heerser - 9 tapkast; Cubaanse munt; adellijk; 

bladgroente - 10 Engels bier; scheidsrechter; volstrekt niets - 

11 steunpaal; Chinese deegwaren; verlegenheid; 

arbeidsovereenkomst (afk.) - 12 eikenbast; draaisprong; 

onbezorgd. 

 

Verticaal 

1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere kamer; in 

combinatie met; rimpel - 4 emeritus; schermwapen; 

scheepsemmer - 5 commerciële tv-zender; niet helemaal; 

koningin-regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 

7 huidziekte; Ned. omroep; een weinig - 8 voormiddag; 

omgeving; dus - 9 godin van de aarde; vloer; bakmengsel - 

10 ransel; voelspriet - 11 dierlijk vet; kleine hoeveelheid; 

hijstoestel - 12 kaartenboek; botsing; Christen Unie - 

13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; juichkreet; 

bestemming. 

 

veel plezier met het oplossen ! 
 

 
Oplossing kruiswoordpuzzel van de Nieuwsbrief van november: 

KOELBOX 
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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 

 
 


