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Voorwoord 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
 
Beste KBO leden, 
 
Hierbij ontvangt u van ons de enige tweemaandelijkse uitgave van 
de Nieuwsbrief dit jaar in verband met de aanstaande 
vakantieperiode. De eerstvolgende uitgave van de Nieuwsbrief 
ontvangt u weer in augustus a.s. 
 
Zoals u reeds maanden moet zijn opgevallen is de lay-out van onze 
Nieuwsbrief enigszins gewijzigd ten opzichte van de uitgaven van 
vorige jaren. Dit heeft direct te maken met een nieuwe bezetting 
van ons redactieteam dat reeds vanaf medio 2018 functioneert. Het 
redactieteam wil ik dan ook complimenteren met de nieuwe opzet 
en presentatie van de diverse tekstonderdelen in een herziene lay-
out. Het geheel ziet professioneel en geordend uit. Uiteraard dank 
voor dit resultaat! 
 
Het jaar 2019 gaat de boeken in als het jaar van de vrijwilliger. Nu 
wij halverwege zijn in dit jaar lijkt het me een goed moment hier 
even bij stil te staan. Ook binnen KBO Geldrop draait de vereniging 
op louter vrijwilligers die belangeloos vele uren investeren in het 
welzijn van de lokale senioren. 
Zij zijn verweven binnen onze totale organisatie zoals 
bestuursleden, ouderenadviseurs, thuis-administrateurs, 
cliëntondersteuners, belasting invulhulpen, redactieleden, 
wijkcontactpersonen, activiteitenbegeleiders en gastvrouwen en –
heren tijdens activiteitenmiddagen. De personen die hierachter 
schuil gaan zijn het cement van onze vereniging en zijn derhalve 
onmisbaar. 
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Graag spreek ik als voorzitter de wens uit dat deze samenwerking 
in een zulke gedreven harmonie nog lange tijd zal standhouden. 
Voor uw aller inzet en betrokkenheid binnen onze vereniging wil ik 
u, mede namens het bestuur, hartelijk danken! 
 
Naast de komende dagtochten in juli en september a.s. wil ik u ook 
nog graag even attenderen op de drie zomeractiviteiten van de 
Commissie E&O welke op het programma staan. Voor het totale 
programma verwijs ik u naar de informatie elders in dit blad. 
 
De vijf belasting invulhulpen hebben eind april jl. de activiteiten rond 
de afwikkeling van de belastingaangiften Inkomsten Belasting 2018 
afgesloten. Zij hebben in totaal 242 aangiften naar de wensen van 
betrokkenen verzorgd. Een mooi resultaat derhalve voor deze 
specifieke hulpvraag. 
 
Deze maand nemen wij afscheid van de lente en de zomer staat 
weer in de startblokken. Na 21 juni a.s. gaan de dagen alweer 
korten. Ik wens u tot slot allen gezellige zomermaanden toe! 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. W.M.C. Hellings - van Happen 

mevr. T.M.A. van Happen 

mevr. A.C. Kling 

mevr. J.C. Havekort 

mevr. I.J.M. Dibbets 

 

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 6 juli 2019 bent u voor contact met het bestuur op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur welkom in het LEV-gebouw 
aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop. U kunt ook bellen met 
telefoonnummer 040 285 72 99. 
Van 6 juli 2019 t/m 18 augustus 2019 is het kantoor gesloten i.v.m. 
vakantie. 
 
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 juni en juli 

 

vaste activiteiten, juni en juli 

 
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 
In de maanden juni en juli is geen bijeenkomst gepland. 
‘Samen uit Eten’ start weer op maandag 26 augustus 2019. 
 
leeskring 
De leeskring start weer op 17 september 2019. Dan wordt 
besproken: ‘Het verdriet van de engelen’, van Jon Kalman 
Stefansson. 
 

eenmalige activiteiten, juni en juli 

 
opfriscursus verkeerskennis 
De opfriscursus verkeerskennis vindt plaats op dinsdag 11 juni 
2019 en dinsdag 18 juni 2019 in gemeenschapshuis ‘Zesgehugten’.  
 
zomeractiviteit: bezoek DAF Museum 
Deze activiteit vindt plaats op donderdag 27 juni 2019. Zie voor 
meer informatie blz. 10 en blz. 12 van deze Nieuwsbrief. 
 
busreis land van Heusden en Altena 
Deze busreis vindt plaats op 2 juli 2019. Zie voor meer informatie 
blz. 11 van deze Nieuwsbrief 
 
zomeractiviteit: tocht op de Strabrechtse Heide 
Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 juli 2019. Zie voor meer 
informatie blz. 13 van deze Nieuwsbrief. 
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Koninklijke onderscheidingen 

 
2 Vrijwilligers van de KBO hebben een lintje ontvangen. 
 
Het heeft de Koning behaagd om een Koninklijke Onderscheiding 
toe te kennen aan 
 
 
 

Marijke Govers 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

 
  

Voor haar vrijwilligerswerk voor de Johannieter Orde (een 
protestantse vrijwilligersorganisatie die vakanties organiseert voor 
ouderen, zieken en mensen met een beperking). 
Ook is ze collectant voor Samen Verder, vrijwilliger bij de 
Zonnebloem, de KBO, de parochie Heilige Nicasius en de 
woonzorg instelling Kastanjehof. 
 
En aan 
 
 

Mieke Mennen 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

 
  

Voor vrijwilligerswerk bij de peuterzaal Papenvoort, de Jozefkerk, 
wijkhoofd KWF en vele jaren voorzitter en later bestuurslid van de 
vrouwenvereniging KVO/Vrouwen van Nu en wijkcontactpersoon 
KBO. 
 
In haar toespraak prees de burgemeester de dames als een 
waardevolle burger. 
 
Mieke, Marijke: hartelijk gefeliciteerd! 
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Het jaar van de vrijwilliger 

 
De vrijwilligers bij KBO Geldrop 
2019 is het jaar van de vrijwilligers! Vrijwilligers zorgen ervoor dat 
de maatschappij blijft draaien en dat er diensten geleverd worden 
die anders niet gebeuren. Ook bij de KBO Geldrop! 
Daarom treft u in deze Nieuwsbrief een overzicht aan van de 
vrijwilligers binnen KBO Geldrop en wil het bestuur in dit jaar 2019 
enkele vrijwilligers speciaal aan u voorstellen. In deze Nieuwsbrief 
is dat Maria Vorstenbosch 
 

 
 
 
 
Maria Vorstenbosch-de Laat 
 
Wijkcontactpersoon 
Activiteitencommissie 
 
 
  

Wat is je arbeidsverleden 
Door het vroegtijdig overlijden van haar moeder heeft Maria op 17-
jarige leeftijd de zorg voor het gezin en het huishouden op zich 
genomen. Op 20-jarige leeftijd is ze getrouwd en is gaan werken bij 
de Koninklijke Peijnenburg BV. Na het grootbrengen van de 
kinderen is zij daar weer (en met veel plezier) gaan werken totdat 
lichamelijke beperkingen haar dwongen om te stoppen. 
 
Waarom ben je lid geworden bij de KBO 
Door mijn omgeving ben ik geanimeerd voor de KBO. 
Ik voelde me meteen thuis. 
 
Waarom ben jij daar vrijwilliger geworden 
Tijdens een sinterklaasviering kwam het verzoek om te assisteren 
bij het uitserveren van de hapjes en de drankjes. 
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Wat moest je verder doen 
Door de ziekte van Huub Verkennis heb ik stapsgewijs de taken als 
hoofd wijkcontactpersoon overgenomen. 
In 2015 werd Maria gevraagd om zitting te nemen in de 
Activiteitencommissie en het Algemeen Bestuur. 
 
En wat zijn nu je taken  
Wijkcontactpersoon: 
Iedere 1ste woensdag van de maand komen het Magazine ONS en 
de lokale nieuwsbrief binnen in het LEV-gebouw. 
Maria telt ze af en deelt ze uit aan de dan aanwezige 
wijkcontactpersonen (17) incl. de mutatielijst en de namen van de 
leden die 90 jaar worden (bloemetje). Tijdens de kersttijd krijgen 
85-plussers een attentie van de KBO en Maria zorgt ervoor dat 
deze attenties bij de wijkcontactpersonen komen 
 
Activiteitencommissie: (Hans, Coby, Maria, An) 
Zorgt voor de vrijwilligers waarmee ze samen de zaal indelen en de 
catering verzorgen tijdens de Kerstviering/ Sinterklaasviering/ 
Algemene Ledenvergadering. Opent en sluit de zaal. 
Samen met de andere commissieleden jaarlijks overleg met de 
EMA-bus organisatie over het invullen voor de 3-jaarlijkse 
busreisjes (waarvan 1 naar een bedevaartoord). 
 
Wat betekent de KBO voor jou 
Een gezellige vereniging. Er wordt veel gedaan voor onze ouderen. 
 
 
 
Privé: 
Getrouwd, 2 kinderen, 4 kleinkinderen 
Doet veel vrijwilligerswerk: activiteiten verzorgen voor de wijk 
Braakhuizen, donderdagmiddag gastvrouw in het LEV-gebouw, 
mantelzorger (1ste contactpersoon) voor een oudere vriendin 
(dementerend). 
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Clientondersteuners gezocht 

 
Wij zijn op zoek naar vrijwillige cliëntondersteuners in 
Geldrop-Mierlo 
 
De gemeente heeft een belangrijke taak in het bieden aan hulp aan 
burgers. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig 
hebben daarvoor aankloppen bij de gemeente. 
Die onderzoekt vervolgens welke ondersteuning nodig is. Bij dat 
onderzoek heeft de aanvrager recht op bijstand door een 
cliëntondersteuner. 
 
KBO Brabant leidt vrijwillige cliëntondersteuners op om ouderen 
met een WMO-vraag bij te staan. Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 
(dat zijn de samenwerkende ouderenorganisaties binnen Geldrop-
Mierlo) biedt deze hulp ook aan voor de senioren in onze 
gemeente. Daarom zoeken we vrijwilligers voor de functie van 
cliëntondersteuner. 
Onze cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis, onafhankelijk 
van andere organisaties en de gemeente, maar in samenspraak 
met Seniorenbelangen. 
 
Wat doet een cliëntondersteuner? 
- samen met de cliënt, eventuele mantelzorger en het verdere 

sociale netwerk van de cliënt op zoek gaan naar een geschikte 
oplossing voor de hulpvraag 

- ondersteunen van de cliënt voorafgaand aan-, indien gewenst 
bij – en na het doen van een Wmo-melding 

- ondersteunen bij het onderzoek (“het keukentafelgesprek”) 
- bewaken van de verslaglegging en het proces 

 
Wat krijgt de vrijwilliger? 
- een tweedaagse cursus op hbo-niveau 
- periodieke bijscholing 
- begeleiding 
- interessant en voldoening gevend vrijwilligerswerk 
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Als u: 
- beschikt over sociale vaardigheden, 
- affiniteit hebt met (zorg-vragende) ouderen, 
- in staat bent ambtelijke taal te begrijpen en te vertalen voor uw 

client, 
- goed kunt samenwerken met andere organisaties en het 

netwerk van de cliënt, 
- in staat bent de balans te vinden tussen de belangen van de 

cliënt, diens netwerk en de maatschappij/samenleving, 
- enige interesse heeft in juridische stukken, verordeningen, 

wetgeving en informatie daarover op hbo –niveau, 
- minimaal 4 uur per week beschikbaar bent voor het 

vrijwilligerswerk, 
 

……..dan bent u van harte welkom als onze nieuwe vrijwilliger. 
Graag vertellen wij u meer daarover in een persoonlijk gesprek. 
 
Neem contact op met Ria Weel, Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, 
telefoonnummer 040 737 02 28 of weelr@xs4ll.nl (e-mailadres) 

 
 
 
 

 
 
Doelstellingen 
 
De Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo komt, zoals haar 
naam aangeeft, op voor alle senioren woonachtig in Geldrop-
Mierlo. Zij behartigt hun gemeenschappelijke belangen op een 
professionele manier, voor zover dit niet of onvoldoende gedaan 
wordt door anderen. Uitgangspunt is het verhogen van de kwaliteit 
van leven van de senioren in de gemeente Geldrop-Mierlo.  
 
Bron: https://www.seniorenbelangen-gm.nl/index.php/organisatie/doelstelling 

 

mailto:weelr@xs4ll.nl
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Mededelingen 

 

commissie educatie en ontmoeting (E&O) 

 
Bezoek aan Europese Uni in Brussel 
In de Nieuwsbrief van april is aangekondigd dat in september, op 
uitnodiging van het CDA, een bezoek gebracht zou worden aan de 
Europese Uni in Brussel. 
 
De commissie E&O heeft bericht gekregen dat dit bezoek helaas 
niet door kan gaan. 
 
 

Allerlei 

 
Gevonden voorwerp 
Tijdens e 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 blz. .. van deze Nieuwsbrief. 
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Busreis 2 juli 2019, Land van Heusden en Altena 

 
Deze busreis brengt ons naar het land van Heusden en Altena om 
daar op de boot te stappen. Maar voor dat dit gaat gebeuren gaan 
wij eerst naar KAFÉ VAN LEER voor koffie met gebak. 
 
Nadat u dit lekker gedronken en gegeten heeft loopt u 
binnendoor naar de Bakkerij van Robért van Beckhoven 
(bij iedereen bekend van ‘Heel Holland bakt’).  U kunt 
hier vanachter een glazen wand kijken hoe er gewerkt 
wordt en misschien is Robért zelf ook aanwezig. 
 
Hierna rijden wij via een mooie route naar Heusden en stappen 
daar op de boot voor een mooie tocht over de Andelse Maas. 
Tijdens deze tocht krijgt u informatie over de omgeving en 
tegelijkertijd kunt u genieten van een lekkere lunch. 

 
Na deze boottocht heeft u nog tijd om lekker te 
wandelen in Heusden en daar de winkeltjes te bekijken 
en ook de mooie monumentale gebouwen. Een 
terrasje pakken is ook mogelijk. 
 

Vervolgens stappen wij weer in de bus om via Babyloniënbroek en 
Dussen te rijden naar ’s Gravenmoer waar wij het diner hebben. 
 
De prijs voor deze busreis bedraagt € 63,00 per persoon. 
Inbegrepen in de prijs: 
- vervoer per bus; 
- koffie met gebak; 
- bezoek aan bakkerij Robért van Beckhoven; 
- boottocht met lunch; 
- bezoek aan Heusden; 
- diner in ’s Gravenmoer. 

 
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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Zomeractiviteiten 2019 

 
Commissie Educatie en Ontmoeting vraagt aandacht voor: 
 
27 juni: Bezoek DAF Museum 
Aanmelden kan tot 20 juni 
 
26 juli: Ontdekkingstocht op de Strabrechtse Heide onder leiding 
van een gids van Staatsbosbeheer vanaf De Plaetse in Heeze. 
Aanmelden kan tot 16 juli 
 
 22 aug: 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 27 juni 2019 

 
  Tongelresestraat 27 
  5613 DA Eindhoven 
  Tel.: 040 244 43 64 
 
 

13.45 uur verzamelen bij het DAF Museum 
14.00 uur aanvang rondleiding 
15.30 uur pauze. Koffie of thee wordt u door de KBO aangeboden.  
16.00 uur Historiezaal bezoeken 
17.00 uur sluiting  
 
De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 8,-- per persoon, ter 
plaatse contant te voldoen. Voor leden in bezit van een 
museumjaarkaart is de bijdrage € 1,--. Zie ook blz. 10. 
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Vrijdag 26 juli 2019 
 
Plaetse 71A 
5591 TX Heeze 
Tel.: 040 227 9817 
 

 
13.45 uur samenkomst 
14.00 uur aanvang rondleiding van ca. 1 uur 
15.00 uur pauze met koffie of thee 
15.30 uur bezoek biologische tuin 
16.30 uur sluiting 
 
De bijdrage voor deze zomeractiviteit is € 5,-- per persoon, ter 
plaatse contant te voldoen.  
 
Bij het Heide café kan betalen alleen via pinnen. 
 

 
 
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 bedevaartreis naar Kevelaer, 14 mei 2019 

 
Zoals gebruikelijk werden de leden via diverse opstapplaatsen 
opgehaald om naar Kevelaer te gaan. Het was dit keer een beetje 
vroeger dan anders, omdat wij al om 11.00 uur in Kevelaer 
moesten zijn.  
 
Nadat iedereen in de bus zat vertrokken wij naar 
Deurne voor een lekkere kop koffie met een stuk 
heerlijke vlaai. Wij gingen weer verder, maar net als in 
het eerste deel van de reis kwamen wij weer 
wegomleidingen tegen. Maar goed dat wij op tijd 
vertrokken waren. 
 

Rond 10.30 uur kwamen wij in 
Kevelaer aan en wij gingen op 
weg naar de Biechtkapel, waar 
de eucharistieviering plaats 
zou vinden.  
 
Pastoor Sj. van der Maazen was samen met 
onze voorzitter, Hans Gruintjes, met de auto 
gekomen. Iedereen zocht een plekje in de 
kapel en de pastoor begon met de viering. 

 
Naast aandacht voor de persoonlijke intenties werd ook aandacht 
gevraagd voor de overleden leden van KBO-Geldrop en speciaal 
ook voor Huub Verkennis die eind 2018 was overleden. 
 
Na de viering liepen wij naar het restaurant 
en een aantal mensen vond het jammer dat 
er eigenlijk te weinig tijd was om nog de 
basiliek of andere kerken en kapellen te 
bezoeken. 
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Bij het restaurant aangekomen bleek er een misverstand te zijn 
tussen hetgeen de activiteitencommissie en de directie van de EMA 
hadden afgesproken en de eigenaar van het restaurant. I.p.v. een 
‘koude’ lunch kregen wij een ‘warme’ lunch aangeboden.  
 

Tijdens de lunch is er met de 
chauffeur gesproken en wij bleven 
in Kevelaer en gingen niet meer 
op weg naar het plaatsje Goch. 
Iedereen kon op zijn gemak de 
basiliek, kerken en kapellen 
bezoeken. Het weer werkte ook 
nog mee, want het was lekker 
zonnig, zodat er ook nog op 

terrasje gezeten kon worden. 
 
Rond de afgesproken tijd was iedereen op de plaats aanwezig, 
waar, Wim, de chauffeur met de bus kwam om ons op te halen en 
wij het volgende deel van het programma konden afwerken. 
 
In Nistelrode konden wij plaats 
nemen aan de ronde tafels, 
zodat iedereen lekker met 
elkaar kon kletsen en op zijn 
bord kon scheppen wat men 
maar wilde, want naast het 
draadjesvlees was er 
voldoende groenten, aardappelen e.d. om op te scheppen. 
Uiteraard werd begonnen met soep en wij kregen een lekker 
dessert toe. 
 
Rond een uur of zeven waren wij weer in Geldrop en iedereen werd 
weer afgezet op de plaats waar men was opgestapt. Al met al was 
het een fijne dag. 
 
De overige foto’s, genomen door Wim Heesakkers, vindt u onder 
het fotoalbum op de website 
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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 

 
  Nieuwe serie cursussen van 
start   rond het werken met de E-
Overheid 

 
 

Bibliotheek Dommeldal gaat in de vestigingen in Geldrop en in 
Mierlo weer van start met een serie van 4 cursussen rond het 
werken met de E-overheid. 
  
In de bibliotheek in Mierlo op maandagmiddag van 14.00-
16.00uur. Daar is de start al op 20 mei, vervolgens op 27 mei en 3 
en 17 juni. 
In de bibliotheek in Geldrop op donderdagochtend van 9.30-
11.30uur. Start op 6 juni en vervolgens op 13, 20 en 27 juni. 
 
Kleine groepjes 
In kleine groepjes (max. 7 personen) met een geduldige docent 
leert de eerste stappen te zetten op weg naar bijvoorbeeld het 
aanvragen (via internet) van huur- of zorgtoeslag, het doorgeven 
van een verhuizing, of het aanvragen van een DigiD. Al na enkele 
ochtenden kunt u zelf uw zaken afhandelen met de digitale 
overheid. Of met de eigen gemeente.  U werkt altijd op (beveiligde) 
laptops van de Bibliotheek. 
 
Deelnemers krijgen een syllabus met oefeningen, een kopje 
koffie/thee en, na afloop, een certificaat. 
 
Deelname is gratis. 
 
Aanmelden kan online via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op 
activiteiten, of via het inschrijfformulier aan de balie in de 
Bibliotheek van Geldrop of Mierlo. Maar ook telefonisch aanmelden 
kan op: 040 2854224. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelden.  
 

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/
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Wanneer er veel aanmeldingen komen organiseert de Bibliotheek 
op een later tijdstip een nieuwe cursusronde. 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 
Natuurmarkt Helmond 
 
 
In stadswandelpark de 

Warande wordt op ZONDAG 9 JUNI 2019 van 12.00 tot 17.00 uur 
de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georganiseerd. 
Ongeveer 40 organisaties, verenigingen en particulieren zullen 
demonstraties en voorlichting geven op het gebied van natuur, 
milieu en duurzaamheid, gericht op een breed publiek, van jong tot 
oud! 
 
De markt biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek. Er 
wordt veel aandacht besteed aan kinderactiviteiten. De markt wordt 
georganiseerd door ’Natuurplatform Helmond’. 
 
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´ in 
stadswandelpark de Warande. (GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP 
Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de 
Aarle-Rixtelseweg. 
 
De toegang tot de markt is gratis. 
 
Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De Natuurmarkt is heel goed te 
combineren met een bezoekje aan een gratis concert in het Carat-
muziekpaviljoen (vanaf 12.00 uur), de midgetgolfbaan, het 
dierenpark of het gezellige terras van Paviljoen de Warande. 
 
Een impressie van de natuurmarkt kunt u vinden onder de rubriek 
foto’s op https://www.natuurmarkthelmond.nl. Daarop ziet u ook de 
lijst van activiteiten van de deelnemers aan de natuurmarkt van dit 
jaar. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
            

 
Café Doodgewoon:  DE NOTARIS LEGT UIT 
 
Wat kunt u wettelijk regelen voor de laatste fase van het leven en 
daarna? 
 
Een notaris legt uit wat een levenstestament inhoudt, wat het 
verschil is met een testament en in welke situatie het opstellen van 
een (levens)testament gewenst is. Ook staan we stil bij de 
rechtsgeldigheid van zelfgeschreven verklaringen. Tijdens de 
bijeenkomst kunt u vragen stellen aan de notaris, met andere 
deelnemers in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. 
 
Spreker: Astrid Mertens-de Jong, notaris 
 
De toegang is gratis. 
 
Vrijdag 14 juni 2019 
van 14.00-15.30 uur 
 
Binnenlopen kan 
vanaf 13.45 uur 
 

Locatie 
Inloophuis De Eik 
Landgoed Eikenburg 
Aalsterweg 285 B 
5644 RE Eindhoven 
Tel.: 040 293 91 42 
 

 
Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen moet u zich inschrijven. 
Telefonisch: 040 293 91 42 of per mail: info@inloophuis-de-eik.nl 
 
 

mailto:info@inloophuis-de-eik.nl
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Nieuws van KBO Brabant 

 
Juridische Helpdesk 
Als lid van de KBO kunt kosteloos een beroep doen op de 
juridische helpdesk van de KBO organisatie met vragen over: 
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

- notariële zaken als erfrecht (levens)testamenten, schenkingen; 

- al uw verzekeringen; 

- uw salaris, pensioen of een andere uitkering of toeslag;  

- huurproblemen; 

- curatele, bewind en mentorschap; 

- consumentenzaken als (mogelijke) oplichting of garantie; 

- bemiddeling in familie of burenruzies; 

- alle zaken op het gebied van werken, wonen en winkelen. 

 
U kunt uw vragen richten aan coördinator Marieke Pette, bereikbaar 
via mpette@kbo-brabant.nl of 073 644 40 66. 
 

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

