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Voorwoord 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
De schoolvakanties lopen zo langzamerhand op een eind waardoor 
velen van ons weer paraat zullen staan om de kleinkinderen op te 
vangen na school en als oppas-oma en/of opa te gaan fungeren. 
Hopelijk kunnen wij nog genieten van een heerlijke nazomerse 
periode. 
 
Van de bestuurstafel zijn op dit moment geen inhoudelijke zaken te 
melden. De vakantieperiode, waarin wij nu verkeren, is hiermede 
debet aan. 
 
In deze rustige periode wil ik u toch nog even wijzen op onze 
vrijwilligers als u vragen heeft op gebied van de Wmo (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), belasting en thuisadministratie. 
Denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of 
woningaanpassing. In deze gevallen kunt u ondersteuning vragen 
aan onze onafhankelijke cliëntondersteuner. Laat deze deskundige 
service niet aan u voorbijgaan immers KBO staat voor 
belangenbehartiging voor onze leden. 
 
De laatste dagtocht van dit jaar staat gepland voor 19 september 
a.s. In deze Nieuwsbrief leest u hierover de nodige informatie. In dit 
kader breng ik u ook nog een zomeractiviteit van de Commissie 
E&O onder uw aandacht en staat gepland voor 22 augustus a.s. 
Elders in deze Nieuwsbrief wordt van deze buitenactiviteit melding 
gemaakt.  
 
Ik wens u nog fijne zonnige dagen toe! 
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Mededeling van het bestuur 

 
Dhr. J.J. (Jan) Joosten voorgedragen als lid bestuur SBG-M 
 
Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is opgericht 
om de maatschappelijke belangen van senioren in de gemeente 
Geldrop-Mierlo te behartigen. De stichting is een samenwerkings-
verband van de seniorenorganisaties die in de gemeente actief zijn. 
 
Tijdens haar vergadering op 13 mei 2019 heeft het Algemeen 
Bestuur besloten om Jan Joosten, namens KBO Geldrop, voor te 
dragen als lid van het bestuur van SBG-M. 
Het bestuur wenst Jan een plezierige en enerverende tijd toe. 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. C.H. van den Broek-de Koning 
mevr. G.M. Bouwmeester 
mevr. C.H. van Laanen 
mevr. T.J.G. Dijsselbloem 
mevr. C.D. Crisp 
mevr. G.P. van Neerven 
mevr. E.M.M.G. van Onzen 
mevr. M.C. Hoogers 
mevr. A. Verhappen 
dhr. P.W.J.M. Klerx 
mevr. A.J.P.T. Klerx 

 

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 en vakantiesluiting 
Tot en met 18 augustus 2019 is het kantoor gesloten i.v.m. 
vakantie. Na 18 augustus 2019 bent u, voor contact met het 
bestuur, weer welkom  op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur in 
het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop. U kunt ook 
bellen met telefoonnummer 040 285 72 99. 
 
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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Activiteiten in september 2019 

 

vaste activiteiten, september 2019 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO-zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 26 augustus vindt het samen uit eten plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu 
bestaat uit: soep – vlees – dessert. De kosten zijn € 17,50 excl. 
drankjes. Aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 20 augustus bij Willy Copal, 
telefoonnr. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 17 september in zaal 2 van het LEV-
gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 

Besproken wordt: ‘Het verdriet van de engelen’, van Jon 
Kalman Stefansson. 
 

eenmalige activiteiten, augustus en september 2019 

 
Zomeractiviteit: midgetgolf 
Deze activiteit vindt plaats op donderdag 22 augustus 2019. Zie 
voor meer informatie op blz. 7 van deze Nieuwsbrief. 
 
Busreis: bezoek aan de Tweede Maasvlakte 
Deze busreis vindt plaats op donderdag 19 september 2019. Zie 
voor meer informatie blz. 10 van deze Nieuwsbrief. 
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Mededelingen 

 

commissie educatie en ontmoeting (E&O) 

 
Excursie Europese Uni in Brussel 
In het najaar van 2019 brengt het CDA Geldrop-Mierlo weer een 
bezoek aan het Europees Parlement. Binnenkort wordt de 
definitieve datum bekend, maar u kunt zich nu al opgeven!  
 
Deelname inclusief busreis en lunch bedraagt 40,- per persoon. 
Bent u lid van het CDA? Dan ontvangt u 5,- korting op de excursie. 
 
Zin om een keer mee te gaan? Stuur dan een mail naar 
bestuur@geldrop-mierlo.cda.nl. 
 
 

allerlei 

 
Gevonden voorwerp 
Tijdens de busreis naar het land van Heusden en Altena is 
gedineerd bij restaurant SED in ’s Gravenmoer. Na vertrek is bij 
een van de tafels een zakmes gevonden. 
Het is een roestvrijstalen zakmes met de aanduiding KL90 erop en 
een kruis. 
 
Het mes kan opgehaald worden op het kantoor in het LEV-gebouw 
op vrijdagochtend. Zie voor informatie over de openingsdagen 
en -tijden op blz. 3 van deze Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bestuur@geldrop-mierlo.cda.nl
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Mededeling, Rabo Clubsupport    

 
Rabo Clubsupport   - Laat uw stem horen/gelden ! 

 
Ook in 2019 doet onze KBO weer mee 
aan de sponsoractie van Rabobank 
Dommelstreek: Rabo Clubsupport 
(voorheen: Rabo Clubkas Campagne en 
daarvoor ’Steuntje in de rug’). 
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 hun stem uit te brengen op die 
verenigingen die zij willen steunen. De stemperiode is van 27 
september t/m 11 oktober 2019.  
 
Om uw stem te kunnen uitbrengen op een vereniging die u wilt 
steunen moet u voor 1 september 2019 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. 040 285 44 32). 

 
Laat uw stem niet verloren gaan 
en geef onze KBO-afdeling met 
uw stem dat steuntje in de rug. 
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Zomeractiviteiten 2019 

 
Commissie Educatie en Ontmoeting vraagt aandacht voor: 
 
22 augustus: Midgetgolf in Geldrop 
Aanmelden kan tot 14 augustus 
  
Aanmelden bij Marijke Govers, tel. 040 285 80 64 
Graag bij aanmelden doorgeven of u met uw auto gaat en 
eventueel bereid bent anderen tegen een kleine vergoeding van 
€ 2,-- per persoon mee te nemen, of dat u per openbaar vervoer of 
fiets gaat.  
 

 
 
Donderdag 22 augustus 2019 

 
 Midgetgolf 
 
 Bosrand 164 
 5665 ET Geldrop 
 Tel.: 06 538 009 97 
 
 

14.00 uur aanvang golfen 
15.00 uur pauze met koffie/thee 
16.15 uur prijsuitreiking en een consumptie 
17.00 uur sluiting 
 
De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 5,-- per persoon, ter 
plaatse contant te voldoen. 
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Verslag busreis Heusden, 2 juli 2019 

 

Op deze zonnig dag vertrokken de twee bussen richting Heusden in 
het land van Heusden en Altena. Onderweg werd er een 
tussenstop gemaakt bij KAFÉ VAN LEER, het café-restaurant van 
Robért van Beckhoven. 

 
Het KAFÉ is gehuisvest in een vroegere 
leerfabriek. Hier stonden de tafeltjes klaar en al 
snel kwamen de kannen met koffie/thee op tafel 
en kwamen de dames langs met de schalen met 
gebakjes. Voor ieder wat wils.  

 
Nadat iedereen zijn koffie/thee en gebak genuttigd had, kwam een 
van de dames langs om te vragen of er belangstelling was om de 
bakkerij te bezoeken. Samen met de dame vertrok men naar een 
ander deel van het gebouw. Achter een grote glazen wand was de 
bakkerij en men kon zien hoe e.e.a. gebakken werd.  
 
Na het bezoek aan KAFÉ VAN LEER ging de reis verder richting 
Heusden. Heusden is een autovrij stadje en de bussen mochten op 
een plein een korte stop maken om iedereen uit te laten stappen. 
Te voet ging het op weg naar de haven. 
 

Daar lag de boot al klaar voor een tocht 
over de Andelse Maas. Iedereen zocht 
een plekje of op het achterdek of aan 
een van de tafels in het binnen gedeelte. 
Nadat de boot een stuk gevaren werd 
rondgegaan met de schalen met 
broodjes en er was koffie/thee/melk. 
Voor ieder wat wils. Het weer werkte 
goed mee en op het dek zaten de leden 
lekker in het zonnetje. Onderweg zagen 

zij de dorpjes Wijk en Aalburg, Veen, Aalst en Andel. 
 
Terug in Heusden was er nog tijd genoeg om het stadje te 
verkennen met zijn historische gebouwen, molens, poorten en 
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ruïnes. Ook waren er genoeg terrasjes waar, na het bezoek aan de 
bezienswaardigheden, dankbaar gebruik van werd gemaakt. 
 

 
 
Om 5 uur kwamen de bussen naar het plein gereden en kon er 
weer ingestapt worden. Wij gingen op weg naar ’s Gravenmoer 
naar restaurant SED. Ook hier stonden de tafels al klaar en 
iedereen vond snel een plaatsje om tijdens het diner nog lekker na 
te praten over wat men die dag gezien had.  
 
Na het diner stapten iedereen weer in en de 
terugreis naar Geldrop begon. Via een mooie 
route kwamen wij uit op de A59 richting Den 
Bosch en daarna via de A2 richting Geldrop. In 
Geldrop werden de leden weer afgezet op de 
plek waar ze ingestapt waren. 
 
Het was een fijne dag, waarbij de temperatuur 
(niet te hoog) en de zon ook een grote rol speelden. 
 
Foto’s kunt u terug vinden op de site bij het fotoalbum. 
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Busreis 19 september 2019, Tweede Maasvlakte 

 
Deze dag brengen wij een bezoek aan de 2e Maasvlakte, een 
nieuw stukje Nederland. Het is een nieuwe stap in de ontwikkeling 
van Mainport Rotterdam. De Maasvlakte is aangelegd in de 
Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij het ontwerp en de 
inrichting ervan is geprobeerd om de natuur zoveel mogelijk te 
ontzien. 
 
Nadat wij in Geldrop via de diverse opstapplaatsen in de bussen 
zijn gestapt gaan wij op weg. De eerste stop is bij de Gouden 
Leeuw voor koffie met gebak en daarna gaan wij via een mooie 
route verder naar ’t Wapen van Stellendam voor de lunch. 
 

Na de lunch gaan wij naar Futureland, 
waar de boot op ons ligt te wachten 
om ons van alles te laten zien. Op de 
boot is een ‘live’ gids aanwezig, dus 
als er vragen zijn kan de gids u daar 
direct een antwoord opgeven. 

Na de boottocht hebben wij nog tijd om lekker rond te lopen op 
Futureland en allerlei indrukken op te doen. 
 
Hierna vertrekken wij via een andere route naar restaurant ‘Onder 
de Pannen’, waar wij het diner zullen hebben.  
 
De prijs voor deze busreis bedraagt € 67,00 
per persoon. Inbegrepen in de prijs:  
- vervoer per bus; 
- koffie met gebak; 
- lunch; 
- boottocht; 
- diner. 

 
Aanmelden bij Coby Hendrikx, tel. 06 – 48 47 92 80. Heeft u een 
speciaal dieet (suiker - zout of anderszins) wilt u dat dan aangeven 
bij de aanmelding. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Zó houdt u uw computer snel en veilig 
Wordt uw computer na een tijdje steeds trager? Dit komt doordat 
uw computer álles onthoudt, meer programma’s opstart dan u kunt 
zien en omdat u waarschijnlijk zware documenten op verkeerde 
plekken hebt staan. System Mechanic helpt u bij het periodiek 
opruimen en ordenen van uw computer, zodat hij altijd optimaal 
presteert. 
 
Wat kan ik doen om mijn computer snel en veilig te houden? 
U kunt hem met enige regelmaat op virussen controleren en 
‘opruimen’. Het controleren op virussen doet u door een scan uit te 
laten voeren door een antivirusprogramma, zoals McAfee, Panda of 
Symantec. Het opruimen doet u door programma’s en documenten 
als foto’s en muziekbestanden van uw C-schijf of bureaublad te 
verplaatsen naar andere schijven.  
Vindt u het ingewikkeld of veel werk om uw computer zelf 
regelmatig te onderhouden, dan kunt u dit ook overlaten aan een 
professional zoals System Mechanic.  
 
Hoe werkt System Mechanic?  
U installeert System Mechanic en vervolgens werkt de software 
zelfs op de momenten dat u zelf niet actief bent op de computer. 
System Mechanic ordent bestanden en programma’s en zet ze op 
de juiste plekken. Zo blijft de computer altijd optimaal presteren. 
 
Licentie cadeau voor KBO-leden 
KBO-leden krijgen een licentie van System Mechanic cadeau en 
kunnen daarmee gratis drie maanden lang dit systeem uitproberen 
(t.w.v. € 9,99). 
 
Na drie maanden eindigt de licentie automatisch. Om deze gratis 
licentie te krijgen, hoeft u zich slechts in te schrijven voor de 
nieuwsbrief van Ons Ledenvoordeel op 
www.onsledenvoordeel.nl/inschrijven-nieuwsbrief. 
 
 

http://www.onsledenvoordeel.nl/inschrijven-nieuwsbrief
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Wachttijden: CBR belooft snellere keuring voor rijbewijs 
Om te voorkomen dat bepaalde burgers veel te lang op hun 
rijbewijs moeten wachten, gaat het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een randje hoger schakelen. 
Het CBR wil zo snel mogelijk voldoende medisch adviseurs in huis 
hebben die kunnen beslissen of burgers medisch gezien nog 
geschikt zijn te rijden. 
Het CBR krijgt steeds meer schadeclaims van ouderen die 
maanden wachten omdat hun rijsbewijs niet wordt verlengd. 
(ED 16 juli 2019) 
 

 
 
Trekken aan de blaadjes  
Heb je een ananas gekocht maar twijfel je of deze rijp is? Trek dan 
aan het middelste blaadje in de kroon. Als deze makkelijk los laat 
en de ananas zoet ruikt, is de ananas rijp en kun je ‘m aansnijden. 
De kleur van de schil zegt niets over de rijpheid. 
 

COLOFON 

 
 telefoon e-mail 

Hans Gruintjes, voorzitter 285 03 79 J.Gruintjes@upcmail.nl 

aandachtsgebieden: algemene zaken, individuele belangenbehartiging, activiteiten-commissie, 
redactie nieuwsbrief, werkgroep organisatie, vertegenwoordiging KBO Geldrop in externe 
bestuurlijke overleggen 

 

Coby Hendrikx-van Eijk, secretaris 
Eeuwselstraat 33, 
5662 EA Geldrop 

280 24 86 secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

aandachtsgebieden: algemene zaken, activiteitencommissie, redactie website, seniorenbelangen 
Geldrop-Mierlo 

 

Leo Martens, penningmeester 285 44 32 kbo.geldrop.penn@gmail.com 

aandachtsgebieden: algemene zaken, financiën, ledenadministratie 

 

Ria de Vries 285 51 91 educatie & ontmoeting 

Maria Vorstenbosch-de Laat 06 415 738 89 wijkcontactgroep 

Henriëtte Meeuwis 06 139 463 83 clientondersteuner 

 

mailto:secr.kbo.geldrop@onsmail.nl

