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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
 
Hierbij bieden wij u de Nieuwsbrief en de ONS aan voor de 
maanden juni en juli 2020. Begin augustus 2020 ontvangt u de 
eerstvolgende Nieuwsbrief weer. 
 
Door versoepeling van de coronamaatregelen is het LEV-gebouw 
St. Jozefplein 4 in de maand juni weer mondjesmaat opengesteld 
met alle beperkingen van dien. 
Deze openstelling geldt echter niet voor leden van de 
seniorenvereniging KBO Geldrop.  
 
Reeds enige jaren sluiten wij in de zomermaanden de 
inloopochtend op de vrijdag welke periode geheel parallel loopt aan 
de schoolvakanties. Dit jaar zou dat 7 weken omvatten in de 
maanden juli en augustus. Mede gelet op de coronamaatregelen en 
gelet op de voorgenomen sluiting van ons kantoor gedurende de 
zomervakanties van scholen, heeft het Dagelijks Bestuur van onze 
vereniging besloten  
 
tot 1 september het gebouw St. Jozefplein 4 niet te gebruiken.   
 
Naleving van de opgelegde afstandsregel en hygiëneregels, juist 
door onze kwetsbare doelgroep, heeft het bestuur ertoe bewogen 
voornoemd besluit te nemen. De huisartsenpost hebben wij hierin 
gekend en acht dit een verantwoorde besluitvorming. 
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Wij hopen als bestuur dat Covid-19 spoedig zal afnemen als wij ons 
tenminste zeker tot september zullen houden aan de opdrachten 
van het kabinet. Daarna zullen wellicht meer verzachtende 
maatregelen publiekelijk gaan gelden.  
 
Voor zover nu bekend is zal de geplande dagtocht van 30 juni 2020 
naar de tinnegieterij niet doorgaan. De geplande dagtocht van 10 
september 2020 is op dit moment nog niet geannuleerd, maar 
reizen met een verplicht mondkapje op is zeker niet het doel waar 
naar wij streven. In onze Nieuwsbrief van augustus doen wij u 
hierover nadere mededelingen. Verder herhaal ik nog even de 
mededeling dat de zomeractiviteiten dit jaar niet zullen worden 
georganiseerd door de huidige omstandigheden. 
 
Tevens kunnen wij u nog geen nieuwe datum verstrekken voor het 
organiseren van onze Algemene Ledenvergadering 2020. 
 
Tot slot wens ik u allen fijne zomermaanden toe uiteraard met 
inachtneming van de huidige omstandigheden. Laten wij ons allen 
hier doorheen slaan zodat niet alle moeite vergeefs is geweest! 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

Mevr. J H M Sijkens-van Lierop 
Dhr. P F Michielsen 
 

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 coronamaatregelen en de vakantiesluiting is het 
LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop tot september 
2020 gesloten. In de Nieuwsbrief van augustus leest u vanaf 
wanneer u hier weer welkom bent voor contact met het bestuur. 
 
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 juni – juli 2020 

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

 
 
Maar …. zwemmen kan weer! 
 
Het zwemmen voor ouderen op donderdag in het LACO-zwembad 
Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop kan weer plaats vinden. 
 
Maar wel met strikte maatregelen! 
- alleen ‘baanzwemmen’ is mogelijk (geen sauna e.d.); 

- het is verplicht om vooraf te reserveren, 

telefoonnummer: 040 286 27 08; 

- u trekt thuis de zwemkleding aan onder uw normale kleding; 

- via een aangegeven route loopt u naar het zwembad, daar trekt 

u de ‘normale’ kleding uit; 

- zwemmen kan alleen in aangegeven banen en 

   

op donderdag van 11.00 uur – 11.45 uur 

 

- na het zwemmen loopt u via een aangegeven route naar de 

kleine kleedhokjes; 

- na het omkleden loopt u via een aangegeven route weer naar 

de uitgang.  

 
Verdere informatie 
- Het tarief voor de KBO leden is € 4,50. 

- Leden moeten in het bezit zijn van een LACO pas. 

- Voor laatste informatie: 

https://www.laco.eu/banenzwemmen_18mei/ 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Mededelingen juni – juli 2020 

 
 

 
Reis van 30 juni 2020 gaat niet door 

 
 
 

Nadat al eerder de bus- / bedevaartreis naar Scherpenheuvel was 
afgelast, heeft het bestuur moeten besluiten om ook de reis naar de 
tingieterij ’t Oude Ambacht in Alphen niet door te laten gaan. 
 

 
 
 
Terugbetaling reisgeld Scherpenheuvel 
 
Beste leden, 
 

Zoals u weet is de reis naar Scherpenheuvel geannuleerd. Veel 
leden hadden de vergoeding voor deze reis reeds betaald. Diverse 
leden hebben het betaalde bedrag teruggevraagd en heb ik dat ook 
reeds terugbetaald. 
Enkele leden hebben gevraagd het betaalde bedrag te laten staan 
als voorschot voor de volgende reis.  
 
Om de betalingen voor de reizen goed te kunnen volgen, zal ik alle 
betaalde vergoedingen voor de reis naar Scherpenheuvel aan 
betrokkenen terugbetalen. 
Dit mede omdat door de coronacrisis onzeker is of de andere 
reizen nog door kunnen gaan. 
 
Wij blijven natuurlijk hopen dat de reis in het najaar wel door kan 
gaan. 
Leo Martens, 
telefoonnr. 040 2854432 en e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com 

mailto:kbo.geldrop.penn@gmail.com


6 
 

Mededeling Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

 
Hebt u een vraag? 
 
De ouderenadviseur kan u helpen! 
 

Misschien heeft u een vraag of een gedachte waarmee u niet precies weet 
waar u daarmee terecht kunt. 
 
Bijvoorbeeld 
- Ik heb wel een ziektekostenverzekering maar moet zelf toch nog 

betalen voor veel spullen die ik echt nodig heb. Kan ik hiervoor ergens 
een vergoeding krijgen? 

- Mijn rollator is kapot. Waar kan ik die laten maken? 
- Ik wil eigenlijk in mijn huis blijven wonen maar ik weet niet of  dit nog 

veilig kan. Misschien kan ik beter verhuizen maar hoe pak ik dit aan. 
Ik wil daar graag eens met iemand over praten. 

- Nu mijn vriendin niet meer op bezoek kan komen, voel ik mij steeds 
meer alleen. Ik zou er graag eens op uit gaan om andere mensen te 
ontmoeten. Maar wat is er zoal te doen in Geldrop? En hoe kan ik er 
komen? 

- Ik weet dat de gemeente allerlei voorzieningen heeft. Maar ik kan er 
geen wijs uit. 

 
Zit u ook met dergelijke vragen? Misschien kunnen de ouderenadviseurs u 
dan helpen! 
 
De ouderenadviseurs vormen een werkgroep binnen de stichting 
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Ook KBO Geldrop is onderdeel van 
deze stichting. 
 
En daarom kunt ook u gebruik maken van hun diensten! 
 

De ouderenadviseurs hebben een eigen telefoondienst en zijn 
bereikbaar via telefoonnummer 06 13 94 63 83. 

De ouderenadviseurs zijn er voor u! 
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Busreizen KBO Geldrop 

 
  
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 18.00 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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Woordzoeker 
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Woordzoeker 

 
Puzzels van KBO Brabant 
Op verzoek maakt de puzzelmaker van ONS magazine tot 
1 oktober maandelijks een nieuwe puzzel voor KBO leden. 
 
Woordzoeker 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter 
elkaar gelezen de oplossing. 
 
 
BIEST   ENTER 
BONJE  ESCADRILLE 
BRONS  GELUK 
CYNICUS  GENEREUS 
DINER   GEVAARTE 
EITJES  GITARIST 
ENORM  ILIAS 
 
Veel puzzel plezier toegewenst! 

 
 
Lidmaatschap KBO Brabant 
 
Als lid van KBO-Geldrop bent u ook lid van KBO-Brabant. 
 
Door uw lidmaatschap bij KBO-Brabant profiteert u van 
interessante aanbiedingen die het leven makkelijker, veiliger, 
gezonder, goedkoper en leuker maken. Voorbeelden zijn goedkope 
energie, batterijen voor hoorapparaten, voordelig bellen en 
goedkope uitjes. 
 
Kijk voor deze aanbiedingen op: 
https://www.kbo-brabant.nl → voordeel 
  

https://www.kbo-brabant.nl/
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Gezond eten met huisarts Tamara 
 

Gezonde maaltijden zorgen voor een goede 
weerstand. Maar zou u wel wat inspiratie kunnen 
gebruiken? Download het gratis kookboek van 
VGZ voor simpele, lekkere recepten van huisarts 
en leefstijlexpert Tamara de Weijer. Eet smakelijk! 
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/gezonder-eten/ 

 
 

 
 

 
Expositie 
“Rubbish, Afval.... of Onzin” 
 
 

Van maandag 1 juni tot en met zondag 30 augustus exposeert de 
uit Geldrop afkomstige en woonachtige beeldend kunstenaar Katje 
van den Eijnden haar werken in de expositieruimte van Kasteel 
Geldrop. 
 
Zij laat zich vooral inspireren door verschillende afvalstromen en 
onder de toepasselijke naam "Rubbish, Afval of …..Onzin" worden 
daarvan installaties, foto's en objecten getoond. 
 

 
 
Openingstijden expositie 
van beeldende kunst: 
donderdag, vrijdag en zondag 
van 14.00 uur tot 17.00 
uur (16.45 uur sluit de deur); 
 
 

https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/gezonder-eten/
http://www.kasteelgeldrop.nl/C3016-Exposities.html
http://www.kasteelgeldrop.nl/C3016-Exposities.html
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 

Bibliotheek Geldrop weer open 
 
 

 
De bibliotheek in Geldrop is weer open op maandag t/m vrijdag van 
14.00-17.00u. Iedereen is weer welkom, maar mensen met 
gezondheidsklachten vragen we om niet naar de bibliotheek te 
komen. Met de afhaalservice bieden we je een goed alternatief. 
Daarbij zijn er een aantal regels waardoor het bibliotheekbezoek 
voor iedereen veilig is en blijft. 
 
Bezoekregels  
- Kom alléén of met maximaal 1 persoon uit hetzelfde huis. 
- Kinderen onder de 12 jaar altijd onder begeleiding. 
- Houd 1½ meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheek. 
- Het gebruik van een mandje is verplicht. 
- Zijn de mandjes op? Wacht dan even tot de winkelmandjes 

weer (schoon) aangevuld worden. 
- Zoek doelgericht. Houd uw bezoek kort. 
- Pak alléén boeken van de plank die u daadwerkelijk wilt lenen. 
- Voorlopig kunnen er geen tijdschriften geleend worden. 
- Volg altijd aanwijzingen van de medewerker op. 
- Ingeleverde boeken blijven 72 uren in quarantaine voordat ze 

van uw pas afgaan. De maximum aantallen zijn daarop 
aangepast. 

- Reserveren kan alleen via de website, niet in de bibliotheek. 
- Computerplekken, printers, kopieermachines, leestafels en 

toiletten blijven voorlopig gesloten. Ook is er geen koffie / thee. 
- Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten gezondheidsklachten 

heeft. 
  
Wil je liever contactloos lenen? Voor iedereen blijft de Afhaalservice 
beschikbaar! 
Zie hiervoor ook de Nieuwsbrief van mei. 
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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

