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VOORWOORD 

 
 
 
 
 
Hans Gruintjes, 
Voorzitter KBO Geldrop 

 

 
Beste KBO leden, 
 
Nu de maand februari zich aan dient doet zo langzamerhand het 
voorjaarsgevoel weer van zich spreken. Langere dagen doen 
geruisloos hun intrede; echter de weergoden werken nog 
nauwelijks mee aan een weersverbetering, welke noodzakelijk is 
om in dat voorjaarsgevoel te geraken. De goede weg zijn we al vast 
ingeslagen, maar de goede tijding laat nog even op zich wachten. 
 
Zoals de vorige maand reeds aangekondigd kost de ondersteuning 
vanuit de WMO voortaan voor iedereen € 17,50 per vier weken. 
Inkomen en vermogen doen er niet meer toe. Deze eigen bijdrage 
geldt onder meer voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, 
woningaanpassing en vervoermiddelen zoals scootmobielen. De 
gemeente (afdeling CMD) is belast met de uitvoering van deze wet. 
 
Het bestuur buigt zich deze maand over de stukken van de 
Algemene Ledenvergadering, welke op 4 april a.s. op de agenda 
staat. De belangrijkste stukken zullen in de Nieuwsbrief van de 
maand maart worden gepubliceerd. Onze KBO-afdeling bestaat 
deze maand alweer 63 jaar! 
 
De activiteitencommissie gaat zich deze maand voorbereiden op de 
organisatie van een nieuw programma voor onze dagtochten en 
onze traditionele bedevaartdag. De Commissie E&O staat garant 
voor de invulling van een drietal zomeractiviteiten. Ook hiervan kunt 
u mededelingen tegemoet zien in onze komende Nieuwsbrieven. 
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De belasting invulhulpen zullen u ook weer in maart/april bezoeken 
voor de invulling van de aangiften IB voor 2018. Deze maand 
worden de invulhulpen bijgeschoold op wijzigingen in de 
belastingvoorschriften. 
 
In de loop van deze maand zullen de leden die gebruik maken van 
hulp bij het invullen van de belasting een brief ontvangen over de te 
volgen procedure. Nieuwe aanmeldingen hiervoor zijn natuurlijk 
welkom bij het secretariaat. 
 
Tot slot wil ik onze leden wijzen op onze maandelijkse activiteit 
“Samen uit eten” bij restaurant Smaek aan de Nieuwendijk in 
Geldrop. In de Nieuwsbrief leest u hiervan de aankondigingen. 
 
Indien u gaat feesten met carnaval wens ik u allen gezellige 
carnavaleske dagen! 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 

 
 

 
 

mevr. F.E. Achong-de Vries 
dhr. A.J.J. van Kol 
mevr. E.J. Schuurhuis 
mevr. C.J.M. Dupont-Ridder 
dhr. A.H.J. Bosmans 
mevr. G.H.J. Bosmans-van Tilburg 
 

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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NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 
 

38e jaargang februari 2019 nr. 2 

 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. Voorwoord van de voorzitter en welkom nieuwe leden 
 

3. Inhoudsopgave en agenda 
 

4. Activiteiten 
 

5. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4 april 2019 
 

6. Informatie Rabo Clubkas Campagne 
 

7. AutoMaatje van start 
 

11. Verdere informatie die wij ontvingen 
 

12. Colofon KBO Geldrop 

 

AGENDA FEBRUARI 

 
maandag 18 februari  wijkcontactgroep 
 
maandag 25 februari  commissie Educatie & Ontmoeting 
 
maandag 25 februari  samen uit eten 
 
dinsdag 26 februari  leeskring 
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ACTIVITEITEN  

 
Inloopochtend 
Voor contact met het bestuur bent u welkom in het LEV-gebouw 
aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop. Het bestuur is daar elke 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aanwezig. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief.

 
 
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 25 februari 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 19 februari bij Willy Copal, telefoonnr. 040 285 40 40. 
 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 26 februari in zaal 2 van het LEV-
gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: ‘Selma’ van Carolijn Visser. 
 



5 
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 APRIL 2019 

 

 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
DONDERDAG 4 APRIL 2019 

 
Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering die op donderdag 4 april 2019 wordt gehouden. 
Het bestuur legt verantwoording af aan de leden over het gevoerde 
beleid en de financiële zaken. 
 
Na een pauze wordt het podium ingenomen door het duo Maestro 
& Co. Zij hebben een muzikaal programma met tal van vrolijke en 
romantische liedjes. Deze worden afgewisseld met gezellige 
theaternummers en instrumentale muziek. Het programma heet 
‘Mixed Dubbel’ met muziek vanaf de jaren 1945 tot heden. 
 
Uiteraard wordt u deze middag voorzien van koffie of thee met iets 
lekkers, met een lekker borreltje of drankje en hapjes. 
 
Het programma is als volgt: 
 
13.30 uur zaal open 
14.00 uur opening van de middag door de voorzitter. 
14.05 uur start officiële deel  
14.45 uur PAUZE 
15.00 uur eerste deel programma duo Maestro & Co 
15.45 uur PAUZE 
16.00 uur tweede deel programma duo Maestro & Co 
16.45 uur einde van de middag 
 
De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1, Geldrop (tegenover de Maria- en 
Brigidakerk). 
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Rabo Clubkas Campagne 

 
 
 
 
 
 

Laat uw stem horen/gelden 
 
 

 
Ook in 2019 is onze KBO van plan weer mee te doen aan de 
sponsoractie van Rabobank Dommelstreek: Rabo Clubkas 
Campagne (voorheen: ’Steuntje in de rug’). 
Daardoor kunnen we de kas van onze vereniging wat versterken. 
 
Om uw stem te kunnen uitbrengen op een vereniging die u wilt 
steunen moet u voor 1 april 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. 
 
De leden van de Rabobank ontvangen automatisch een oproep van 
de bank om in april 2019 hun stem uit te brengen op die 
verenigingen die zij willen steunen. 
 
Als penningmeester van KBO Geldrop vraag ik de KBO-leden die 
rekeninghouder zijn bij Rabobank Dommelstreek, maar nog geen 
lid van de ledenraad, zich daarvoor aan te melden. Daarna kunt u 
met het uitbrengen van uw stem voor extra inkomsten zorgen voor 
onze vereniging. 
 
Laat uw stem niet verloren gaan 
en geef onze KBO-afdeling met uw 
stem dat steuntje in de rug. 
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AutoMaatje IS GESTART 

 

 

 
 
Op 22 oktober 2018 is in de 
gemeente Geldrop-Mierlo het project 
AutoMaatje definitief van start 
gegaan. 
 

Dit project van de ANWB is een vervoersservice waarbij vrijwilligers 
hun minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Met 
AutoMaatje wil de gemeente Geldrop-Mierlo samen met de ANWB, 
seniorenorganisatie KBO en de LEV-groep mensen helpen om 
mobiel en actief te blijven. 
Door KBO Geldrop wordt dit project, als een aanvullende 
voorziening voor de ouderen binnen Geldrop, zeer toegejuicht. 
 
Hieronder leest u enkele eerste ervaringen. Aan het woord komen 
mw. Mertens, enthousiast deelnemer aan AutoMaatje, de heer Han 
van Veelen, chauffeur en ‘matchmaker’ en mw. Mieke Bogaert, 
coördinator.

 
 
“Hier zouden veel meer mensen van moeten weten!” 
 
Deze uitspraak is van mevrouw Mertens. Zij heeft sinds de start van 
AutoMaatje al drie keer gebruik gemaakt van deze service. 
 
Op 31 december werd zij opgehaald om nog voor de jaarwisseling 
enkele boodschappen te doen. De chauffeur van Automaatje vond 
het geen probleem om, op deze toch voor iedereen drukke dag, 
samen met haar wel zes winkels af te gaan. Gestart werd bij de 
Action, waar zij van de chauffeur ook nog een aantal nuttige tips 
kreeg. Na de slager en bakker werd ook de Bruna bezocht om de 
laatste post weg te brengen. Nodig omdat, in verband met het 
vuurwerk, de brievenbussen al waren dichtgeschroefd. 
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Vervolgens was de Albert Heijn aan de beurt. En, vertelt mw. 
Mertens, “terwijl ik nog in de rij bij de kassa stond, was de chauffeur 
de boodschappen al in de tas aan het inpakken. En deze hele rit 
langs zes winkels kostte mij maar €3,60.” 
 
AutoMaatje heeft voordelen ten opzichte van de Taxibus. Deze 
laatste is ook goed maar meer zakelijk. Je moet een kwartier van 
tevoren klaar staan en soms komt de taxi een kwartier na de 
afgesproken tijd. De chauffeur van AutoMaatje komt op tijd en geeft 
je desgewenst een arm, een steuntje of helpt je met je 
boodschappentas. 
 
De mening van mw. Mertens: “AutoMaatje is een uitkomst! Ik hoop 
dat het zo blijft lopen en ik beveel het iedereen aan!” 

 
 
“Het biedt mogelijkheden die mensen anders niet hebben” 
 
Han van Veelen heeft een dubbele functie bij AutoMaatje. Hij is 
chauffeur en ‘matchmaker’. Op de vraag wat hij plezierig vindt aan 
het werk als chauffeur is zijn antwoord direct “het contact met 
mensen”. 
 
Het positieve van deze vervoersservice is dat het mensen 
mogelijkheden biedt die zij anders misschien niet hebben. Soms 
gaat het om en rit naar het ziekenhuis voor bloed te prikken, om 
boodschappen te doen of geld te halen bij de pinautomaat. Maar 
ook gewoon naar vrienden op koffievisite, op familiebezoek of een 
kaartmiddag. En soms ook in de avond, als het donker is. Veel 
mensen willen dan niet meer zelfstandig de straat op gaan en 
komen nu veilig uit en thuis. Han van Veelen merkt op: “Automaatje 
is op maat en servicegericht”.  
 
In zijn werk als ‘matchmaker’ heeft hij dienst op woensdagmiddag. 
Hij koppelt dan de aanvragen voor vervoer aan de chauffeurs. 
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Hij behandelt de aanvragen die ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 
uur zijn binnen gekomen en zoekt een chauffeur voor de gewenste 
dag en tijdstip. Bijna altijd wordt de aanvrager dezelfde dag 
teruggebeld. Ook kan hij dan al een indicatie geven van de kosten 
van de rit. 
 
Als chauffeur krijgt Han van Veelen na de rit vaak een directe 
terugkoppeling van de mensen. “Ik krijg hele positieve reacties”. 

 
 
 “Mensen blijven meedoen” 
 
Mieke Bogaert coördineert alle werkzaamheden binnen het project 
AutoMaatje Geldrop-Mierlo. Zij heeft hiervoor een kleine aanstelling 
bij de LEV-groep. 
 
Automaatje is bedacht en ontwikkeld door de ANWB en wordt in 
steeds meer plaatsen georganiseerd. Het is een vervoersservice 
voor mensen die niet (meer) kunnen reizen met eigen vervoer, of 
waarbij bestaand georganiseerd vervoer niet passend is, 
bijvoorbeeld omdat het om een heel klein ritje binnen Geldrop gaat. 
 
Belangrijk is, volgens Mieke Bogaert, dat mensen op deze manier 
deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer door 
vervoer op maat en georganiseerd dicht bij huis te bieden. 
 
Als coördinator heeft ze allerlei taken. Zij zorgt ervoor dat steeds 
meer mensen op de hoogte zijn van deze vervoersmogelijkheid. 
Na aanmelding bezoekt zij, of een van de andere vrijwilligers, de 
nieuwe deelnemers aan AutoMaatje thuis. Er wordt uitgelegd hoe 
AutoMaatje werkt en wat de mogelijkheden zijn. De verwachtingen 
van de deelnemers worden doorgenomen en de ‘spelregels’ 
besproken. Zo is het, voor het maken van een goede ‘match’, 
belangrijk om minimaal 2 werkdagen van tevoren een rit aan te 
vragen. 
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Daarnaast bezoekt ze vrijwilligers die zich aanmelden als chauffeur 
om met hen door te spreken wat hun rol is. 
 
Mieke Bogaert meldt dat er op dit moment zo’n 60 mensen 
deelnemen aan AutoMaatje waarvan er ruim een derde deel 
frequent gebruikt maakt van deze mogelijkheid. 
 
Haar mening: “we krijgen veel positieve reacties van de 
deelnemers. We hebben een goede groep chauffeurs en nieuwe 
deelnemers zijn welkom”.  

 
 
Hoe maakt u gebruik van AutoMaatje? 
 

 

 
 
Wilt u meer weten of ook gebruik gaan maken 
van de service van AutoMaatje?  

Dit kunt u regelen door contact op te nemen met Automaatje 
Geldrop-Mierlo. Bellen kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur met telefoonnummer 040 782 08 67. U kunt ook contact 
opnemen via e-mailadres: automaatjeg-m@levgroep.nl . 
 

Hoe regelt u vervoer? 
 
- 2 dagen voor de rit neemt u op werkdagen (maandag t/m 

vrijdag) tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met 
telefoonnummer 040 782 08 67. 
 

- De kosten zijn 30 eurocent per km. Deze kosten moeten direct 
na de rit aan de chauffeur worden betaald (geen fooi nodig!). 
Soms komen hier nog parkeerkosten bij.  

 
 
Hettie van der Heijden, lid redactie Nieuwsbrief 

mailto:automaatjeg-m@levgroep.nl
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VERDERE INFORMATIE DIE WIJ ONTVINGEN 

 
Correctie 
 
In de nieuwsbrief van Januari staat onder deze kolom een stukje 
over Vast tarief voor hulp en rollator.  
 
Vast tarief voor hulp en rollator 
Iedereen die recht heeft op hulp(middelen) of ondersteuning vanuit 
de gemeente, betaalt daarvoor vanaf 2019 een vaste eigen 
bijdrage. Dat gebeurt via een abonnement. 
De maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, traplift of 
rollator gaat € 17,50 per vier weken bedragen, oftewel € 227,50 per 
jaar. De rollator is voor eigen kosten. Gemeenten mogen ook een 
lager vast tarief in rekening brengen. De ministerraad heeft onlangs 
in stilte ingestemd met een algemeen maatregel van bestuur die de 
vaste bijdrage regelt, bevestigen betrokkenen. 
Vooralsnog werken de meeste gemeenten met het 
solidariteitsprincipe: armlastige mensen hoeven niets te betalen 
voor hulp(middelen) en ondersteuning, terwijl hulpbehoevenden 
met een flinke bankrekening al gauw vele honderden euro’s per 
jaar kwijt zijn. 
(Eindhovens Dagblad 27 november 2018) 
 
    
Wij kregen een reactie van een van onze cliënt ondersteuners: 
De rollator is voor eigen kosten. Scootmobiel valt hier wel onder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over dit onderwerp verkrijgbaar bij de redactie. 
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KBO AFDELING GELDROP 
 

 BESTUUR 

Voorzitter Hans Gruintjes 285 03 79 

Secretaris Coby Hendrikx 280 24 86 

Eeuwselstraat 33 5662 EA Geldrop  

Penningmeester Leo Martens 285 44 32 

Bestuurslid Frits van Duijnhoven 285 59 67 

Bestuurslid Hettie van der Heijden 285 61 46 

Bestuurslid Jan Joosten 285 09 38 

Bestuurslid An Verkennis 286 35 77 

Bestuurslid Maria Vorstenbosch 06 415 738 89 

Algemene Zaken Coby Hendrikx 280 24 86 

Activiteitencommissie Hans Gruintjes 285 03 79 

 Coby Hendrikx 280 24 86 

 An Verkennis 286 35 77 

 Maria Vorstenbosch 06 415 738 89 

Commissie Educatie & Ontmoeting Ria de Vries 285 51 91 

 Marijke Govers 285 80 64 

 Willy Copal 285 40 40 

Ledenadministratie Leo Martens 285 44 32 

Redactiegroep Nieuwsbrief Hans Gruintjes 285 03 79 

 Hettie van der Heijden 285 61 46 

  Mieke van Meijl 285 28 53 

Redactie Website Coby Hendrikx 280 24 86 

Werkgroep Organisatie Hans Gruintjes 285 03 79 

Wijkcontactgroep Maria Vorstenbosch 06 415 738 89 

Belasting invulhulpen Hans Gruintjes 285 03 79 

 Ad van Haandel 285 98 06 

 Ton van der Heijden 06 383 022 64 

 Jan Joosten 285 09 38 

 Wil Koteris 285 52 00 

Vervoer ouderen en andere zaken Willy van Bussel 06 462 204 81 

Geestelijk adviseur Pastoor Sj.van der Maazen 286 23 64 

Thuisadministrateurs Hans Gruintjes 285 03 79 

 Ton van der Heijden 06 383 022 64 

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo Coby Hendrikx 280 24 86  

Clientondersteuner/ouderenadviseur Henriëtte Meeuwis 06 139 463 83 

 

 


