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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 van het bestuur bij de veiligheid van onze leden. 
 
Nog nooit waren wij zo verbonden als in deze periode. 
Hartverwarmende initiatieven voor de meest kwetsbare 
medemensen; dagelijks ontvangen wij leuke filmpjes waarin wij 
Corona op de hak nemen; allerlei creatieve manieren worden 
bedacht om elkaar geluksmomentjes te bezorgen. 
 
Deze crisis is ons deel van de geschiedenis. Die schrijven wij nu 
voor de toekomst. Laat ons het hoofdstuk schrijven waarin wij naast 
vrede, veiligheid en vrijheid ook geleerd hebben lief te zijn voor 
elkaar. Als deze periode iets laat zien, is het dat wij er allen goed 
doorheen zullen komen door alles samen te doen – zonder elkaar 
verwijten te maken. 
 
Wij hopen als bestuur van onze seniorenvereniging dat Covid-19 
afneemt als wij ons tenminste zeker tot 20 mei a.s. aan de 
opdrachten van het Kabinet houden. Daarna zullen wellicht meer 
verzachtende maatregelen publiekelijk gaan gelden. De nabije 
toekomst zal het uitwijzen! 
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Voor zover nu bekend is zal de bedevaartreis van 19 mei a.s. zeker 
niet door gaan en is het na 20 mei pas bekend of de geplande 
dagtocht van 30 juni naar de tingieterij mag worden uitgevoerd. In 
de volgende Nieuwsbrief van juni/juli zal dit gepubliceerd worden. U 
heeft dan nog 2 weken de tijd om u aan te melden voor deze 
dagtocht. 
 
Tevens kunnen wij u ook nog geen nieuwe datum verstrekken voor 
het organiseren van onze Algemene Ledenvergadering van 2020.  
 
Graag besluit ik mijn voorwoord van deze maand met de woorden 
van de Belgische minister de Block: 
 
 “Blijf in uw kot” en houdt het allen veilig en gezond! 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

Mevr. J.C. van Leunen 
Mevr. M.A. Derks 
Mevr. J.W. Rossen-v.d. Dobbelsteen 
dhr. H.W. Geerings 
 

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 binnenkort 
geopend wordt. Als het gebouw open 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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Activiteiten 

 

vaste activiteiten mei 2020 

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

Mededeling commissie Educatie en Ontmoeting 

 

 

 

Commissie 
Educatie en Ontmoeting 

 

 
Zomeractiviteiten 
 
In verband met de huidige omstandigheden heeft de commissie 
besloten om de jaarlijkse zomeractiviteiten voor 2020 te annuleren. 
 
Als de situatie veranderd, zullen wij op een later tijdstip, b.v. in 
september of oktober, proberen om alsnog twee activiteiten te 
organiseren. 
 
Wij hopen elkaar dan te ontmoeten. 

, 
Namens de commissie, 
Ria de Vries, voorzitter  

 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Mededelingen 

 
Contributie 2020 
In de Nieuwsbrief van april bent u geïnformeerd over de dubbele 
contributie-inning op 4 maart 2020. Veel leden hebben daarop 
gereageerd door die inning van 4 maart 2020 terug te boeken of 
hebben mij gebeld om die incasso terug te storten. Mijn dank 
hiervoor. 
 
Voor diegenen die het bedrag nog niet hebben teruggeboekt of mij 
telefonisch om terug-storting hebben gevraagd, vraag ik dit nog 
voor 15 mei 2020 te doen. Na 15 mei zal ik de leden die nog geen 
terugboeking hebben gedaan of mij nog niet hebben gevraagd het 
bedrag terug te storten, de incasso van 4 maart terug betalen. 
 
Om overzicht te houden van de terugboekingen en terugbetalingen 
vraag ik u beleefd vanaf 15 mei 2020 geen terugboekingen van de 
incasso van 4 maart meer te doen. Hierdoor wil ik voorkomen dat 
terugboekingen en terugbetalingen elkaar kruisen. Na 15 mei kan ik 
dan voor afronding van de terugbetaling zorgdragen. 
 
Ik reken op uw medewerking. 
Leo Martens, 
telefoonnr. 040 2854432 en e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com 
 
 

Mededeling van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

 
 
 
Het Coronavirus heeft grote invloed 
op ons leven. 
 

Het Coronavirus heeft grote invloed op ons leven. Het wordt steeds 
stiller om ons heen. Dagen met tal van vragen, waarop we 
voorlopig nog geen antwoord kunnen krijgen.  

mailto:kbo.geldrop.penn@gmail.com
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Senioren heten nu de meest kwetsbare groep te zijn. Maar dan 
gaan we voorbij aan het feit dat juist onder ons heel veel ervaring, 
creativiteit en vindingrijkheid aanwezig is en daar wordt steeds 
meer gebruik van gemaakt.  
 
Van welke mogelijkheden kunnen wij wel gebruik maken binnen 
onze leefgemeenschap? 
 
1. We kennen zeker een aantal mensen binnen onze 

ontspannings- of werkgroepen. Bel elkaar eens en vraag hoe 
het met haar of hem gaat? Dit werkt tweezijdig en werkt positief. 
 

2. Onze vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners zijn 
opgeleid om te helpen met vragen op uiteenlopende gebieden 
binnen het sociale domein. Zij zijn een onafhankelijke 
werkgroep binnen Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Ze 
kunnen voorlopig niet bij u thuis komen, maar zijn telefonisch 
bereikbaar om te luisteren en u te helpen en adviseren. 
Telefoonnummer: 06 13 94 63 83 
 

3. Voor elkaar Geldrop-Mierlo, is een website waar mensen die 
een hulpvraag hebben en vrijwilligers die willen helpen elkaar 
kunnen vinden onder het motto “laten we er voor elkaar zijn als 
we niet met elkaar kunnen zijn”  
 

https://www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl/ 

 
In het team van voor elkaar Geldrop-Mierlo zitten vrijwilligers 
van Steunpunt Vrijwilligers van de LEV-groep (0492 59 89 89) 
en de gemeente Geldrop Mierlo (040 289 38 93). 

 
4. Medewerkers van de LEV-groep (Leven en verbinden) kunnen 

u verder helpen met uw vraag. 
Telefoonnummers: 06 41 51 64 53 of 06 40 28 84 11 

 

5. Rode Kruis Hulplijn (landelijk nummer): 070 44 55 888  
 

https://www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl/
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Busreizen KBO Geldrop 

 
Busreizen KBO Geldrop 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren geven wij u op de volgende 
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.  
 

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. 

 
 

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. 
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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. 
 
Aanmelden kan bij Frits van Duijnhoven. U belt, bij voorkeur tussen 
16.00 en 19.00 uur, telefoonnummer (040) 285 59 67. Heeft u een 
speciaal dieet (suiker- zout of anderszins), wilt u dat dan aangeven 
bij de aanmelding. 
 
Het bedrag voor de reis maakt u over op: 
NL88 RABO 0115 9203 58 t.n.v. KBO afdeling Geldrop onder 
vermelding: ‘reis Alphen 30-6’. 
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Busreis Hanzesteden Elburg en Kampen, 10 september 2020 

 
  
Hanzesteden Elburg en Kampen 
 
10 september 2020 
 

Via de opstapplaatsen vertrekken wij richting de Veluwe naar 
Elburg aan het Veluwemeer (voorheen Zuiderzee en IJsselmeer). 
Onderweg wordt er gestopt voor koffie/thee met gebak. 
Aangekomen in Elburg ligt de boot op ons te wachten 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.  
 
Terug in de haven van Elburg rijden wij naar Kampen, waar u op 
eigen gelegenheid de stad kunt bezoeken. Vervolgens gaan wij met 
de bus naar het restaurant voor het diner. 
 
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. 
 
Aanmelden kan bij Frits van Duijnhoven. U belt, bij voorkeur tussen 
16.00 en 19.00 uur, telefoonnummer (040) 285 59 67. Heeft u een 
speciaal dieet, wilt u dat dan aangeven bij de aanmelding. 
 
Het bedrag voor de reis maakt u over op: 
NL88 RABO 0115 9203 58 t.n.v. KBO afdeling Geldrop onder 
vermelding: ‘reis Elburg 10-9’. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 
 
Bibliotheek Dommeldal start met ophaalservice 
 
Vanwege de maatregelen bij het coronavirus moesten helaas alle 
Bibliotheekvestigingen dicht. Gelukkig hebben we nu een manier 
gevonden om de Bibliotheekleden toch met fysieke boeken van 
dienst te zijn. 
 
Vanuit de vestigingen in Nuenen en Geldrop kunt u boeken lenen 
en komen ophalen.  
Bij deze tijdelijke regeling zijn alleen boeken uit Geldrop, of boeken 
uit Nuenen te leen. Ook kunt u een combinatie maken van boeken 
uit Geldrop èn uit de achtergrondcollectie.  
Het is op dit moment niet mogelijk om boeken uit de andere 
vestigingen (Mierlo, Heeze, of Son) te laten komen. Maar de leners 
uit deze kernen kunnen natuurlijk altijd wèl boeken kiezen uit de 
vestiging Geldrop of Nuenen, en ze ook in die vestiging ophalen. 
 
Hoe werkt de afhaalservice? 
Zoek uw boeken uit op de website: 
htttp://www.bibliotheekdommeldal.nl  
 
Klik op het boek-icoontje om te zien of het boek in Nuenen of 
Geldrop (of in de achtergrondcollectie in Geldrop) aanwezig is. En 
reserveer het. 
 
De Bibliotheekmedewerkers gaan direct aan de slag en bellen of 
mailen vervolgens om een afhaalafspraak met u te maken. Zij 
registreren ook meteen de boeken op uw lenerspas zodat u de pas 
bij het afhalen niet nodig hebt. 
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Misschien staat er nog een bedrag open? Betaal dit dan eerst via 
Ideal, anders kan de aanvraag niet verwerkt worden. 
 
Veiligheid voorop 
 
De veiligheid van onze bezoekers en van de medewerkers van 
de Bibliotheek staat voorop. We houden ons dan ook strikt aan 
de richtlijnen van het RIVM. 
 
Het afhalen gaat daarom contactloos. Onze medewerkers maken 
een tas met boeken klaar en zetten die 72 uren van tevoren klaar, 
op een afgesproken plek, met je naam erop. Zo houden we het 
voor iedereen veilig. Maar ga niet zonder die afspraak naar de 
Bibliotheek, we bellen of mailen je zo snel mogelijk. 
 
Let op: U kunt alleen boeken aanvragen die beschikbaar zijn in de 
Bibliotheekvestiging waar je deze ook ophaalt. 

 

  Hulp nodig? 

 
Beste leden van KBO Geldrop, 
 
Misschien wilt u graag enkele boeken aanvragen maar heeft u wat 
hulp nodig om dit via de website van de bibliotheek te regelen of 
hulp nodig om de boeken af te halen. Ik wil u daar graag bij helpen. 
U kunt daarvoor telefonisch contact met mij opnemen op 
telefoonnummer 040 285 61 46. 
 
U moet dan doorgeven wat het nummer is van uw abonnement bij 
de bibliotheek en welke boeken (welk genre, schrijver, groot-letter-
boek) u zou willen hebben. Ik kan dan voor u uitzoeken of deze 
boeken aanwezig zijn en of u ze kunt lenen. Als de boeken voor u 
klaar staan, breng ik ze bij u thuis. 
 
Hettie van der Heijden, redactie Nieuwsbrief KBO Geldrop 
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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

