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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
Voor het nieuwe jaar 2020 wenst het bestuur van de afdeling 
Geldrop u alle goeds toe en hoopt op een gezond verloop van de 
voor ons liggende nieuwe jaargang. 
 
Een terugblik over de afgelopen feestmaand december doet ons 
herinneren aan de gezellig verlopen Sinterklaasmiddag en de 
sfeervolle Kerstmiddag in de voorlaatste week van 2019. Het waren 
drukbezochte en succesvolle middagen waar wij als bestuur met 
veel plezier op terug kijken. Hier doen wij het uiteindelijk voor! 
 
Vanaf de leeftijd van 85 jaar geeft het bestuur aan onze leden 
jaarlijks rond de Kerst een kleine attentie in de vorm van een 
heerlijke kerstkrans. Het idee hierachter is een stukje compensatie 
voor het feit dat deze leeftijdsgroep vaak geen gebruik meer kan of 
wenst te maken van door ons georganiseerde KBO-activiteiten. Uit 
de spontaan ontvangen reacties van dit aardigheidje aan het adres 
van het bestuur blijkt het een goede gedachte! 
 
Van de zijde van de redactiecommissie kan ik u meedelen dat met 
ingang van deze maand januari de vernieuwde website van KBO 
Geldrop actief is. Ik hoop dat velen binnen ons ledenbestand 
gebruik zullen gaan maken van onze website KBO-Geldrop.nl om 
daar allerlei actuele informatie in te winnen die voor u van belang 
kan zijn. 
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Het bestuur overweegt u dit voorjaar al een interne presentatie aan 
te bieden over de gebruiksmogelijkheden van de website en u 
wegwijs te maken in het totale document van onze vereniging op 
internet. 
De volgende maand leest u meer hierover in de Nieuwsbrief. Mocht 
u eerder vragen hebben over het gebruik van onze vernieuwde 
website dan bent u van harte welkom op onze inloopochtend op 
vrijdag van 9.30 uur tot 11.00 uur aan het 
St. Jozefplein 4. 
 
Tot slot dankt het bestuur alle vrijwilligers voor hun getoonde inzet 
en medewerking gedurende het afgelopen jaar 2019 en spreekt 
voor het jaar 2020 de verwachting uit dat eenzelfde inzet zijn 
vruchten zal afwerpen binnen onze gemoedelijke lokale 
seniorenvereniging!! 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

 
mevr. J.M. van Oorsouw 
dhr. J.G.E. van Oorsouw 
mevr. C.A. Pluijms 
dhr. A.W.M. Bakermans 
mevr. M.G.E.J. Vinks 
mevr. M.M.M. van de Ven-Wijnhoven 

 
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. 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 bladzijde 15 in deze 
Nieuwsbrief. 
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Activiteiten in januari 2020 

 

vaste activiteiten, januari 2020 

 
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 € 4,50. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 27 januari vindt het samen uit eten plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu 
bestaat uit: soep – vis – dessert. De kosten zijn € 18,50 excl. 
drankjes. Aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 21 januari bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 21 januari in zaal 2 van het 
LEV gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: 
“De schilder en het meisje” van Margriet de Moor.  
 
 

eenmalige activiteiten, januari en februari 2020 

 
‘Geldrop nu en in ’t textielverleden’, door Andre Josiassen 
Deze lezing vindt plaats op dinsdagmiddag 11 februari 2020 
in het LEV gebouw, St. Jozefplein 4 in Geldrop. Zie voor meer 
informatie blz. 9 van deze Nieuwsbrief. 
 
Vooraankondiging bus- bedevaartreis, 19 mei 2020 
Op 19 mei 2020 vindt de eerste busreis van dit jaar plaats. Zie voor 
meer informatie blz. 6 van deze Nieuwsbrief bij mededelingen. 
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Mededelingen 

 

 

Het bestuur  

en alle vrijwilligers wensen u allen een 

    gezond en gelukkig 
 

2020 

 

 
 

Wonen met gemak 

 
 

 
Comfortabel blijven wonen in uw eigen woning 
 
 

Binnenkort start in de gemeente Geldrop-Mierlo het project 
‘Wonen met gemak’. 
  
Deskundige vrijwilligers verzorgen informatiebijeenkomsten in de 
verschillende wijken in Geldrop-Mierlo met praktische oplossingen 
en tips om veilig en comfortabel in uw eigen huis te blijven wonen.  
 
Ook worden zogenaamde ‘woonscan’ aangeboden. U loopt samen 
met een woonadviseur door de woning en er wordt gekeken naar 
obstakels die zich in en om uw woning bevinden. 
U krijgt de waarnemingen in de vorm van een uitgebreid rapport, 
voorzien van praktische oplossingen en tips. 
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Zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u deze in de 
Nieuwsbrief en op de website van  
Wonen met Gemak, www.wonenmetgemak.com 

 
 

Vooraankondiging bus-bedevaartreis 

 
 
 
Bus- bedevaartreis naar Scherpenheuvel, 
19 mei 2020 
 
Op19 mei 2020 vindt de eerste busreis in 2020 
plaats. Zoals gebruikelijk is dit een bedevaartreis. 
Dit jaar is gekozen voor de basiliek in 
Scherpenzeel. 
 

De muzikale ondersteuning van de dienst in de basiliek wordt 
verzorgd door MarieChristien.  
Tijdens het middagprogramma verzorgt zij een middagshow bij de 
Kaasboerin in Postel. 
 
Het voorlopige programma is als volgt: 
 
08.00 uur: vertrek Geldrop 
09.30 uur: koffie of thee met appelgebak bij de 

Kaasboerin in Postel 
11.00 uur: gezongen dienst in de Basiliek te Scherpenzeel 
12.30 uur: koffietafel met kroket bij de Ram in Scherpenheuvel 
15.30 uur: optreden MarieChristien bij de Kaasboerin in Postel 
17.30 uur: drie gangen diner bij de Kaasboerin in Postel 
 
In de Nieuwsbrief van februari 2020 treft u meer informatie aan over 
deze reis, de kosten en de wijze van aanmelden. 
 
 
 

http://www.wonenmetgemak.com/
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Contributie 2020 

 
Geachte leden van KBO afdeling Geldrop, 
 
In de Nieuwsbrief van december 2019 heb ik U reeds geïnformeerd 
over de contributie-inning 2020. 
 
Met ingang van 2014 moet een automatische incasso-opdracht 
voldoen aan SEPA-normen. Daarin is ook bepaald dat personen, 
waarvan een geldbedrag automatisch wordt geïncasseerd, tijdig 
moeten worden geïnformeerd over die incasso. Uiteraard geldt een 
automatische incasso-opdracht alleen voor die leden, die daarvoor 
een machtiging hebben afgegeven. 
 
Daarom laat ik U hieronder over de incasso van de contributie 2020 
het volgende weten: 
 
datum automatische incasso: 4 februari 2020 
incassobedrag:   € 20,00 per lid 
machtigingskenmerk:  uw lidnummer van 

KBO- Geldrop 
incassant ID KBO-Geldrop: NL94ZZZ171091040000 
IBAN-rekening KBO-Geldrop: NL88RABO0115920358 
 
Ten aanzien van het machtigingskenmerk laat ik U nog weten dat 
bij echtparen c.q. samenwonenden, die beiden lid zijn en de 
machtiging voor hetzelfde rekeningnummer hebben afgegeven als 
machtigingskenmerk het lidnummer van de man wordt 
aangehouden. Ook moet worden opgemerkt dat na wijziging van 
het rekeningnummer voor automatische incasso het 
machtigingskenmerk (lidnummer) wordt aangevuld met een 
extensie bijvoorbeeld A.  
 
Verder maakt het nieuwe incassosysteem het mogelijk dat vanuit 
de ledenadministratie U een incassobericht via e-mail kan worden 
toegezonden, indien uw e-mailadres bij ons bekend is en in de 
ledenadministratie is opgenomen. 
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Naast deze berichtgeving van de automatische incasso wordt, 
zodra de automatische incasso wordt gemaakt, via e-mail een 
incassobericht aan die leden gezonden waarvan het e-mailadres 
juist in de ledenadministratie is verwerkt. Hiermee kan tevens 
worden getest welke e-mailadressen in de ledenadministratie juist 
zijn opgenomen en welke niet of onjuist zijn opgenomen. 
Degenen die eind januari 2020 geen incassobericht via e-mail 
hebben ontvangen, hebben geen of een onjuist e-mailadres aan 
ons kenbaar gemaakt. 
 
De leden die KBO afd. Geldrop niet gemachtigd hebben om de 
contributie automatisch af te schrijven, ontvangen in de loop van 
februari 2020 een brief, waarin staat dat U € 21,- wegens 
contributie 2020 per lid verschuldigd bent en op welke wijze u dat 
bedrag aan ons kunt overmaken. 
KBO afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van een 
automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe korting 
kunt verkrijgen. 
 
Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan 
gerust contact op met penningmeester Leo Martens. 
 
Aannemende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
vertrouw ik op uw bereidwillige medewerking tot contributiebetaling. 
 
Leo Martens, 
tel.040 285 44 32, e-mail: kbo.Geldrop.penn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kbo.Geldrop.penn@gmail.com
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Lezing: Geldrop nu en in ‘t textielverleden 

 
 
 ‘Geldrop nu en in ’t textielverleden’ 
 
  Lezing door Andre Josiassen 
 
 

Tijdens deze lezing wordt, met behulp van een moderne 
diapresentatie, rondgewandeld door Geldrop. 
 
Er wordt aandacht besteed aan de aanleg van de Mierloseweg 
waardoor het protestantse kerkje moest wijken. De opkomst en 
neergang van de weverij-industrie, de verdwenen 
fabriekscomplexen en de monumenten die hiervan nog aanwezig 
zijn in het centrum, op en rond de Heuvel, komen met oude foto’s 
uitgebreid aan bod.  
 
Buiten het directe centrum worden foto’s vertoond van het 
voormalige complex van het St. Anna ziekenhuis, met 
huishoudschool en lagere school, van het oude stationsgebouw 
met daartegenover het fraaie stationskoffiehuis en van de 
Stationsstraat met een tweetal scholen, een klooster en diverse 
fraaie fabrikantenwoningen. 
 
Gegevens 
datum:  dinsdagmiddag 11 februari 2020 
tijdstip:  14.00 – 16.00 uur (lezing 2 x 45 minuten met pauze) 
plaats:   het LEV-gebouw, zaal 2, St. Jozefplein 4 in Geldrop 
 
Kosten: € 2,00 p.p. voor koffie of thee 
 
Wil je deze inspirerende voordracht bijwonen? 
Aanmelden bij Ria de Vries 040 285 51 91 of 
via: mvries@onsbrabantnet.nl 
 
 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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Verslag kerstviering, 13 december 2019 

 
Om 14.00 uur opent Coby Hendrikx - van Eijk, de secretaris van 
KBO Geldrop, deze kerstviering. Zij heet alle aanwezigen, ruim 135 
personen, van harte welkom. Zij deelt mee dat de voorzitter Hans 
Gruintjes niet aanwezig kan zijn en brengt namens hem aan 
iedereen de hartelijke groeten over. 
 
Vervolgens nodigt zij pastoor van der Maazen uit voor het 
uitspreken van zijn kerstboodschap. 
 

De pastoor mijmert over het kerststalletje dat 
vroeger altijd voor in de zaal stond maar nu afwezig 
is. Maar ook dat het hem opgevallen is dat, in deze 
meer seculiere tijd, toch zo rond kerst veel mensen 
weer belangstelling hebben voor en gaan kijken bij 
kerststallen. 
 
In onze huidige tijd ruiken zij dan meestal de frisse 
geur van kerstbomen. Maar zo idyllisch was het 
zeker niet in de stal waarin Jezus geboren is, waar 
Zijn kribbe heeft gestaan. Daar liepen de schapen 
rond en misschien de os en de ezel met alle nare 
geurtjes en het vuil dat daarbij hoort. Het was in 
ieder geval niet schoon en netjes zoals nu. 

 
Maar, zegt pastoor van der Maasen, toch heeft Jezus ervoor 
gekozen om daar geboren te worden, is Jezus daar in die vieze stal 
‘Gods vlees’ geworden. 
 
Mensen mogen zich ook verheugen in die stal van toen. HIJ keek 
niet weg van onze onvolmaaktheid maar dompelde zich daarin 
onder. Mensen hoeven zich niet beter voor te doen. 
HIJ heeft het ‘menszijn’ aangenomen. 
 
En als wij de kerststalletjes zien, weten wij dat, in Jezus, Gods 
barmhartige liefde tot ons is gekomen. 



11 
 

In de korte pauze na de kerstwens van pastoor van der Maazen 
wordt aan alle gasten de traditionele glühwein aangeboden  
 
Vervolgens kondigt Coby Hendrikx de groep ‘Un Bietje Brabants’ uit 
Aarle-Rixtel aan. Zij brengen, zoals zij zelf zeggen, ‘liedjes van 
vruuger’. Herinneringen voor veel van de aanwezigen. 
 

 
 
Gestart wordt met ‘Ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de 
waterkant’ van De Haverzangers. Door dit heel herkenbare lied zat 
de stemming er direct in. 
Dit werd helemaal duidelijk bij het tweede lied ‘Huilen is voor jou te 
laat’ van Corry en de Rekels. Hierbij verscheen het eerste danspaar 
op de vloer. 
Bij ‘Jingle Bells’ werd de tekst uitgedeeld zodat iedereen mee kon 
zingen en dat gebeurde ook. 
 
Tijdens de pauze die volgde werd de bestelling opgenomen en 
werden de gewenste drankjes rondgedeeld. De vrijwilligers gingen 
rond met schalen met kaas, worst en roggebrood met zult en 
katenspek. In een latere pauze werden de aanwezigen naast de 
gekozen drankjes ook verrast met toastjes met allerlei soorten 
salade. 
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Vervolgens ging ‘Un Bietje Brabants’ 
verder met ‘Marina, kom dans nog een 
keertje voor mij’. Aan deze uitnodiging 
werd door een aantal aanwezigen gehoor 
gegeven. En het lied ‘Country Roads, 
take me home’ van John Denver werd 
door de hele zaal meegezogen en 
meegewaaid. 

 
Ter afsluiting van hun optreden werd het traditionele ‘Stille Nacht’ 
gezongen. En als toegift, op verzoek van de aanwezigen, nogmaals 
het ‘Jingle Bells’. 
 
Tegen 17.00 uur sluit Coby Hendrikx deze hele geslaagde middag 
af. Zij wenst iedereen een Fijne Feestdagen een goede start van 
Nieuwe Jaar. 
 
Hettie van der Heijden, redactie 
Meer foto’s kunt u terugvinden op de website onder fotoalbum  

 
 

Informatie van Seniorenbelangen Geldrop - Mierlo 

Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo is bezig met 
een actualisering van de visie en strategie voor het 
sociaal domein (o.a. Maatschappelijke ondersteuning, 

Werk, Inkomen). Daarover is een rapport van de gemeente 
verschenen. Het bestuur van Seniorenbelangen heeft hierop 
gereageerd.  
 
Kernpunten in de reactie zijn: 
- Het bestuur wil met de gemeente samenwerken in het sociaal 

domein, in het belang van alle senioren. 
- Zorgen over de bezuinigingen die de gemeente zich heeft 

voorgenomen. 
- Zorgen over de huisvesting van steeds meer senioren die 

langer thuis willen blijven wonen. 
- De inkomenspositie van de senioren. 

https://www.google.nl/search?sxsrf=ACYBGNTo9qz4SD532L71BZMonfL7z-fQ7A:1576400653364&q=John+Denver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTNqipJNyxT4tDP1TdIi6-01FLKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuWcTK7ZWfkafgkppXlloEAORdABFMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8oN6HprfmAhW0kFwKHfATAwsQmxMoATAEegQIDBAZ&sxsrf=ACYBGNTo9qz4SD532L71BZMonfL7z-fQ7A:1576400653364
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Klussendienst van LEV Geldrop-Mierlo 

 
KLUSJES LATEN DOEN? 

 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met LEV Geldrop-Mierlo 
en Senzer een sociale klussendienst opgericht die klussen doet bij 
senioren en mensen die het zelf niet kunnen. Het klussen is bijna 
gratis, u betaalt 2 euro per uur. 
 
Als u een klus heeft kunt u bellen op woensdagmiddag of 
donderdagmorgen naar 06 40 53 60 27. 
U mag ook mailen naar klussenlev@gmail.com. 
 
Wij nemen dan contact met u op om de klus te bespreken en een 
afspraak te maken. Het kan voorkomen dat een klus te groot of 
moeilijk is voor ons.  
 

 
 

Bibliotheek Dommeldal laat graag SpraakMakers 
aan het woord om te vertellen over hun bijzondere 
passie of specifieke kennis.  

 
Spraakmaker André van Dongen vertelt over gevangenenzorg 

André van Dongen komt, op 20 januari, in de Bibliotheek in Geldrop 
vertellen over de gevangenenzorg in Nederland 
 
Gevangenenzorg Nederland is een landelijke organisatie die 
gedetineerden en hun familieleden begeleidt naar een hoopvolle 
toekomst zonder criminaliteit. Spraakmaker André van Dongen is al 
meer dan 10 jaar als vrijwilliger betrokken bij deze organisatie. 
 
Hij komt erover vertellen, op maandagavond 20 januari 2020, om 
19.30 uur, in de Bibliotheek in Geldrop. Reserveer je 
toegangskaartje (incl. koffie) via www.bibliotheekdommeldal.nl. 

mailto:klussenlev@gmail.com
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Nieuwe website KBO Geldrop 

 
Op 1 januari 2020 is de oude website van KBO 
Geldrop uit de lucht gehaald en op 3 januari 
2020 is de nieuwe website gelanceerd. 

 
Adres: www.kbogeldrop.nl 
U kunt op deze website actuele informatie vinden die voor u van 
belang kan zijn. 
 
Het bestuur nodigt u uit voor een presentatie, uitleg over hoe u de 
website kunt gebruiken en waar u op de website informatie kunt 
vinden. 
 
Gegevens presentatie 
datum:  10 maart 2020 
tijdstip:  14.00 – 16.00 uur 
plaats:   het LEV-gebouw lokaal 2, St. Jozefplein 4 in Geldrop 
 
In de Nieuwsbrief van februari 2020 treft u meer informatie aan over 
de inhoud van de presentatie. 
 
 

Colofon 

 
 telefoon e-mail 

Hans Gruintjes, voorzitter 040 285 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 

040 280 24 86 secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

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

 

Leo Martens, penningmeester 040 285 44 32 kbo.geldrop.penn@gmail.com 

aandachtsgebieden: algemene zaken, financiën, ledenadministratie 

http://www.kbogeldrop.nl/
mailto:secr.kbo.geldrop@onsmail.nl
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Bestuur en commissies 

 
Bestuur 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes voorzitter 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk secretaris 

Dhr. L.H.A. (Leo) Martens penningmeester 

Dhr. G.J. (Frits) van Duijnhoven lid 

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat lid 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten lid 

Mevr. H.M.C. (Hettie) van der Heijden lid 

 

Activiteitencommissie 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes voorzitter 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk coördinator 

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat lid 

 

Commissie Educatie en Ontmoeting 

Mevr. M. (Ria) de Vries  voorzitter 

Mevr. W. (Willy) Copal lid 

Mevr. A. (Marijke) Govers lid 

 

Individuele Belangenbehartiging 

Dhr. W. (Wil) Koteris belasting invulhulp 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes belasting invulhulp 

Dhr. A. (Ad) van Haandel belasting invulhulp 

Dhr. A.J. (Ton) van der Heijden belasting invulhulp 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten belasting invulhulp 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes thuisadministrateur 

Dhr. A.J. (Ton) van der Heijden thuisadministrateur 

 

Redactie Nieuwsbrief 

Dhr. J.J.G. (Hans) Gruintjes hoofd redactie 

Mevr. H.M.C. (Hettie) van der Heijden lid 

Mevr. M. (Mieke) van Meijl lid 

 
Senioren belangen Geldrop-Mierlo 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk secretaris 

Dhr. J.J. (Jan) Joosten afgevaardigde KBO Geldrop 
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Wijkcontactpersonen  

Mevr. M.C. (Maria) Vorstenbosch - de Laat voorzitter 

Mevr. J.Th.A.A. (Coby) Hendrikx - van Eijk secretaris 

leden 

Dhr. F. (Frans) Bakermans Mevr. M. (Mieke) Gruintjes 

Mevr. J. (Jo) Bartels Dhr. G. (Gordon) Heijzer 

Dhr. J. (Jan) den Boer Mevr. D. (Dora) van Hoof 

Dhr. Th. (Theo) van den Boom Dhr. P. (Paul) van Kraaij 

Dhr. F. (Frits) van Duijnhoven Mevr. M. (Maria) Kwee - de Lepper 

Dhr. P. (Piet) van Duijnhoven Mevr. G. (Trudy) de Laat 

Dhr. Th. (Theo) van Eerden Mevr. M. (Mieke) Mennen - Arts 

Mevr. J. (Hanneke) Gabriëls Dhr. B. (Ben) de Ruyter 

Dhr. N. (Nico) de Greef  

 

Contactpersonen commissies 

 
contactpersonen 

Coby Hendrikx - van Eijk 040 280 24 86 activiteitencommissie 

Ria de Vries 040 285 51 91 educatie & ontmoeting 

Maria Vorstenbosch-de Laat 06 415 738 89 wijkcontactpersonen 

 
 

 
Postadres:                Eeuwselstraat 33, 5662 EA Geldrop 
Telefoon:                  040 280 24 86 
E-mail:                      secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 
Website:                   www.kbogeldrop.nl5666 RL, Geldrop 
 
Kantooradres:          Sint Jozefplein 4, 5666 RL Geldrop 
Inloop uur:                elke vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur 
 
Ledenadministratie: kbo.geldrop.penn@gmail.com 
Penningmeester:     kbo.geldrop.penn@gmail.com 
Rekeningnummer:   NL88 RABO 0115 9203 58 
 
Redactieadres 
Redactieadres:         Eeuwselstraat 33, 5662 EA Geldrop 
Telefoon:                  040 280 24 86 
E-mail:                      secr.kbo.geldrop@onsmail.nl, t.a.v. redactie 
 
Inleveren kopij voor het februari-nummer 2020 tot 16 januari 2020. 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen of in te korten. 
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