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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
 
 
Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de 
maatregelen van het kabinet om ons te beschermen, ziet het leven 
er voor ons allemaal heel anders uit. Dat brengt onzekerheden met 
zich mee. In deze moeilijke periode ligt onze eerste voornaamste 
zorg bij de veiligheid van onze leden. 
 
Als bestuur van KBO Geldrop nemen wij onze verantwoordelijkheid 
in deze en zijn genoodzaakt alle geplande activiteiten tot 6 april a.s. 
te verwijderen uit onze agenda. De verwachting is dat er een 
verlenging zal komen van de huidige situatie met strengere 
voorschriften van het kabinet voor de volksgezondheid. 
 
In ieder geval zullen wij u, zodra het mogelijk is, een nieuwe datum 
vermelden voor de Algemene Ledenvergadering welke op 2 april jl. 
zou worden gehouden. Omdat van onze huidige secretaris van het 
bestuur mevr. Coby Hendrikx - van Eijk in die ALV afscheid 
genomen zou worden en een opvolger ter benoeming aan u zou 
worden voorgedragen, heeft het Dagelijks Bestuur de nieuwe 
secretaris per 1 april 2020 om praktische redenen als zodanig ad-
hoc aangesteld totdat de benoeming in de ALV definitief wordt. 
Deze tijdelijke secretaris is mevr. Mieke van Meijl - de Grijs. 
 
In de maand mei hopen wij u weer een aangepaste agenda te 
kunnen presenteren van onze activiteiten, indien deze weer mogen 
worden georganiseerd. Dat is dus nog even afwachten. 
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Voor alle actuele mededelingen van ons bestuur verwijzen wij u 
naar onze website van KBO-Geldrop. 
 
Ik wens u allen veel sterkte de komende weken in deze onzekere 
tijden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

Mevr. B. I. van Zanten - van Mourik 
Mevr. I. van Hoof - de Greef 
Mevr.  A. J. M. van Kaldekerken – Verhappen 
Mevr. L. J. P. van de Wal – van den Heuvel 
Dhr. J. A. C. Renders 
Mevr. H. M. E. Renders – van Bragt 
Mevr. J. W. P. M. van der Heijden – Groenen 
 

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 
In verband met de maatregelen m.b.t. het coronavirus is het op het 
moment van verschijning van deze Nieuwsbrief onduidelijk of het 
LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop na 6 april geopend 
is. Als het gebouw geopend is dan bent u voor contact met het 
bestuur welkom op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. 
 
Het bestuur raadt u aan om eerst telefonisch contact op te nemen 
met nummer 040 285 72 99 voordat u naar het LEV-gebouw toe 
komt.  
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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Afgelaste activiteiten i.v.m. coronavirus 

 

vaste activiteiten april 2020 

 
De vaste activiteiten, zwemmen, Samen uit Eten en de 
leeskring gaan niet door. 
 
Actuele informatie over het doorgaan van deze activiteiten vindt u 
op de website www.kbogeldrop.nl onder: activiteiten → vaste 
activiteiten 
 

 

 

 
Algemene ledenvergadering is afgelast! 
 
Het bestuur van KBO Geldrop heeft besloten om de op 2 april 
2020 geplande Algemene ledenvergadering af te gelasten. 
 

Het bestuur beraadt zich op een nieuwe datum en zal deze zo 
spoedig mogelijk aan u doorgeven. 
 

 
 

 
Bus- bedevaartreis naar 
Scherpenheuvel is afgelast 
 
 
 

De busreis naar Scherpenheuvel van 19 mei 2020 gaat 
waarschijnlijk niet door. 
 
Er komt naar verwacht een alternatieve datum voor in de plaats in 
september/oktober 2020. Indien u die nieuwe datum niet uitkomt, 
boeken wij u de betaalde reiskosten terug. 
 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Mededelingen 

 
 

Mededeling over contributie 

 
Contributie 2020   
 
Met de contributie-inning 2020 via automatische incasso is iets 
misgegaan, waardoor de contributie 2020 tweemaal van uw 
bankrekening is afgeschreven. De Rabobank heeft het 
incassobestand tweemaal uitgevoerd, waardoor de contributie 
zowel op 10 februari 2020 als op 4 maart 2020 van uw rekening is 
afgeschreven.  
 
Op 4 maart 2020 heeft de penningmeester met de Rabobank 
telefonisch overleg gehad om die tweede incasso te corrigeren, 
maar dat kon helaas niet meer. Er werd onder aanbieding van 
excuses geadviseerd het bedrag door de leden terug te laten 
boeken. Veel leden hebben dat al onmiddellijk gedaan. 
 
De leden welke reeds contact hebben gehad over die dubbele 
contributie-inning is gevraagd de tweede incasso (4 maart) terug te 
boeken. Daarbij is de volgende uitleg gegeven: door de incasso van 
4 maart aan te klikken, waarna een blad verschijnt met de 
mogelijkheid “terugboeken”, die aan te klikken en vervolgens op 
“bevestigen” nogmaals te klikken. Men kan ook de bank bellen om 
de incasso van 4 maart terug te boeken. 
 
De leden die niet kunnen internetbankieren worden verzocht de 
penningmeester te bellen om het bedrag terug te storten. 
 
Het bestuur biedt excuses aan voor dit ongemak. 
 
De penningmeester Leo Martens is bereikbaar onder 
telefoonnr. 040 285 44 32 en e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com 
 
 

mailto:kbo.geldrop.penn@gmail.com
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Mededeling over belastingservice 

 
Belastingservice IB 2019. 
 
De leden die gebruik maken van onze belastinginvulhulpen zullen 
gemerkt hebben dat er enige stagnatie is ontstaan bij de invulling 
van de Inkomstenbelasting 2019 vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus. 
 
In de week na 6 april wordt u telefonisch benaderd door uw 
belastinginvulhulp over het verdere verloop van de te volgen 
procedure. U zelf behoeft verder geen actie te ondernemen.  
Nogmaals u zal binnenkort telefonisch benaderd worden. 
 
 

Mededeling over rijbewijzen 

 
 
Rijbewijskeuringen in Geldrop 
 
 

 
Automobilisten die de leeftijd van 75 jaar zijn gepasseerd én hun 
rijbewijs moeten verlengen, zijn verplicht een medische keuring te 
ondergaan. Vorig jaar heeft KBO Geldrop voor u een lijst van 
keuringsartsen in de buurt van Geldrop gepubliceerd. Maar nu …. 
 
……..   is er ook een lijst van keuringsartsen in Geldrop! 
 
De beide lijsten kunt u vinden op de website van KBO Geldrop, 
https://www.kbogeldrop.nl/rijbewijskeuringen/ 
 
Indien u geen gebruik van internet wilt of kunt maken dan kunt u 
een geprinte versie van de lijsten afhalen bij het bestuur op de 
inloopochtend in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in 
Geldrop. Kijk voor aanwezigheid en bereikbaarheid van het bestuur 
op bladzijde 3 van deze Nieuwsbrief. 

https://www.kbogeldrop.nl/rijbewijskeuringen/
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Busreizen KBO Geldrop 

 
Busreizen  KBO Geldrop 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren geven wij u op de volgende 
twee bladzijden een overzicht van de 2 geplande busreizen in dit 
jaar. Niet iedereen wil of kan met beide reizen mee en om u toch 
een goede keuze te laten maken volgt hierbij de beschrijving van 
beide reizen met daarbij de prijzen die betaald moeten worden. 
 
Werkwijze 
1. U maakt uw keuze en belt het telefoonnummer dat bij de reizen 

staat vermeld. U geeft uw keuze door en ook uw naam en 
adresgegevens. 
 

2. U maakt het geld over op de bankrekening van KBO-Geldrop. 
Het banknummer vindt u op de binnenkant van de voorkaft. 

 

3. Tijdig ontvangt u, via de wijkcontactpersoon, thuis een kaart in 
de brievenbus met daarop de gegevens van de opstaptijd en de 
opstapplaats van de desbetreffende reis. 
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Busreis Tin en De Hank, 30 juni 2020 

 
Tingieterij  in Alphen, 30 juni 2020  

 
Via de 4 vaste opstapplaatsen vertrekken wij met 2 
bussen richting West Brabant naar de tingieterij 
’t Oude Ambacht in Alphen in het land van Maas en 

Waal. Hier staat koffie/thee met gebak voor u klaar. Daarna krijgt u 
een rondleiding door de tingieterij en een goede uitleg over het 
tingieten. Er is uiteraard ook nog tijd om even rond te kijken in het 
winkeltje. 
 
Na dit bezoek stapt u weer in de bus en gaat de reis richting 
Dussen. Hier staat de lunch al voor u klaar. Afhankelijk van het 
weer volgt er een rondrit met het rode treintje. Mocht het slecht 
weer zijn dan wordt het treintje vervangen door een uitleg over het 
maken van klompen. 
 
Vervolgens gaan wij dwars door het Brabantse landschap naar 
Nistelrode, waar de tafels voor u gedekt staan (met uiteraard het 
bekende draadjesvlees). 
 
De prijs voor deze reis bedraagt € 70,00.  
 
Hiervoor krijgt u: 
- vervoer per luxe touringcar; 
- koffie/thee met gebak; 
- entree/rondleiding in Tinfabriek; 
- lunch in Dussen bij klompenmakerij; 
- rit met de tram of uitleg klompenmakerij; 
- diner in Nistelrode. 
 
Aan deze reis kunnen, i.v.m. de capaciteit van de treintjes, 
maximaal 90 personen deelnemen. 
 
In de Nieuwsbrief van mei wordt bekend gemaakt hoe u zich kunt 
aanmelden voor deze reis. 
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Busreis Hanzesteden Elburg en Kampen, 10 september 2020 

 
  
Hanzesteden Elburg en Kampen 
 
10 september 2020 
 
 

Via de 4 vaste opstapplaatsen vertrekken wij met 2 bussen richting 
de Veluwe waar Elburg aan het Veluwemeer (voorheen Zuiderzee 
en IJsselmeer) ligt. Onderweg wordt er gestopt voor koffie/thee met 
gebak. Hierna rijden wij verder naar Elburg de boot op ons ligt te 
wachten. Wij vertrekken voor een mooie tocht over het 
Veluwemeer. Onderweg wordt een heerlijke ‘Hanzemaaltijd’ 
aangeboden, t.w. warme beenham (op houten bordjes/plankjes) 
een bourgondische soep met breekbord en melk.  
 
Nadat wij weer terug zijn in de haven van Elburg stappen wij in de 
bus en rijden naar Kampen, waar u op eigen gelegenheid de stad 
kunt bezoeken. Vervolgens gaan wij met de bus weer richting het 
restaurant waar het diner op ons staat te wachten. 
 
De prijs voor deze reis bedraagt € 72,50 
 
Hiervoor krijgt u: 
- vervoer per luxe touringcar; 
- koffie/thee met gebak; 
- boottocht met Hanzemaaltijd; 
- bezoek aan Kampen; 
- diner. 

 
Aan deze reis kunnen maximaal 100 personen deelnemen. 
 
In de Nieuwsbrief van mei wordt bekend gemaakt hoe u zich kunt 
aanmelden voor deze reis. 
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Andere mededelingen en verdere informatie die wij ontvingen 

 

 

Commissie 
Educatie en Ontmoeting 

 

 
Themamiddag najaar 2020 
 
De Commissie Educatie en Ontmoeting wil bij voldoende 
belangstelling in het najaar van 2020 weer een themamiddag 
organiseren over een actueel thema dat ons leven raakt. 
 
We denken bijvoorbeeld aan  thema’s als: 

 langer thuis blijven wonen 

 herinneringen en verloren gegane herinneringen 

 levenseinde, voltooid leven 

 ……. of een ander thema waar u graag met anderen over van 
gedachten wilt wisselen. 

Middels deze Nieuwsbrief willen we nagaan naar welk onderwerp 
uw belangstelling uit gaat. Wij horen graag uw reactie.  
U kunt uw reactie doorgeven aan de Commissie Educatie en 
Ontmoeting , Ria de Vries tel. 040 285 51 91 of per e-mail 
mvries@onsbrabantnet.nl 
 

 
 

 
 
 

mailto:mvries@onsbrabantnet.nl
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De Luisterlijn: dag en nacht een luisterend oor 

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor 
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per 
mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. 

https://www.deluisterlijn.nl/ 
 

 
 
LEV betekent Leven En Verbinden 
 

Vanwege het coronavirus heeft de LEV groep haar 
werkzaamheden aangepast. De locaties zijn dicht en de 
spreekuren, bijeenkomsten en activiteiten gaan niet door. Maar de 
medewerkers zijn wel aan het werk en bereikbaar. 
 
Hieronder staat hoe u de LEV groep kunt bereiken m.b.t. vragen en 
andere informatie en weetjes. Ga naar het onderstaande adres: 

 
https://www.levgeldrop-mierlo.nl/ 
 
 
U krijgt dan het volgende scherm 
 

 

https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.levgeldrop-mierlo.nl/
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Colofon 

 

Postadres: 
Telefoon: 
E-mail: 
 
Ledenadministratie: 
Rekeningnummer: 
 
Redactieadres, E-mail: 

Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop 
040 285 28 53 
bestuur@kbogeldrop.nl 
 
bestuur@kbogeldrop.nl 
NL88 RABO 0115 9203 58 
 
bestuur@kbogeldrop.nl, t.a.v. 
redactie 

 

Bestuur 
Hans Gruintjes 
voorzitter 

telefoon: 040 285 03 79 
e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

Mieke van Meijl - de Grijs 
secretaris 

telefoon: 040 285 28 53 
e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

Leo Martens 
penningmeester 

telefoon: 040 285 44 32 
e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

Frits van Duijnhoven 
Maria Vorstenbosch - de Laat 
Jan Joosten 
Hettie van der Heijden 

 

 

Contactpersonen commissies en (werk)groepen 

Maria Vorstenbosch - de Laat  activiteitencommissie 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Ria de Vries commissie Educatie en Ontmoeting 
telefoon: 040 285 51 91 

Maria Vorstenbosch - de Laat wijkcontactpersonen 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Henriëtte Meeuwis 
 

clientondersteuning 
telefoon: 06 139 463 83 

 

Afgevaardigden bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 
Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 

 
 

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
mailto:bestuur@kbogeldrop.nl

