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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
In onze Nieuwsbrief van juni/juli heb ik aangekondigd dat wij tot 
september a.s. geen activiteiten c.q. bijeenkomsten zouden 
organiseren. Door gewijzigde omstandigheden moet ik nu echter 
hierop terug komen. 
 
Nu de corona-maatregelen van rijkswege fors zijn teruggedraaid 
hebben wij allen weer wat meer vrijheid in onze omgang met 
anderen. Hopelijk behoren ook de nog resterende gedragsregels 
binnenkort tot het verleden. Ook binnen onze vereniging sluiten wij 
het corona-tijdperk niet geheel af omdat er toch nog een gevaar 
schuilt om besmet te geraken. De 1 ½ m afstandsregel houden wij 
er dus voorlopig nog in. 
 
Hiermee rekening houdend kan ik u meedelen dat er weer diverse 
activiteiten binnen onze vereniging opgestart worden vanaf 
augustus a.s. 
 
Ik verwijs u daarom naar de inhoud van deze Nieuwsbrief waarin 
wordt gewezen op de herstart van diverse activiteiten zoals die er 
zijn op gebied van: 
 
▪ Midgetgolf-middag 
▪ Leeskring 
▪ Zwemmen 
▪ Samen uit eten 
▪ Dagtocht Elburg/Kampen 10 september 
▪ Boswandelingen Strabrechtse Heide. 
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Met betrekking tot de dagtocht van 10 september a.s. kan ik u nog 
meedelen dat op dit moment de verplichting bestaat dat u tijdens de 
reis in de bus een mondkapje dient te dragen omdat de 
afstandsregel van 1 ½ m is opgeheven in een touringcar. Het 
mondkapje wordt door ons gratis verstrekt bij aanvang van de reis.   
 
Ik hoop dat velen van u zich zullen inschrijven voor de diverse 
activiteiten opdat de organiserende commissies zich niet alleen 
voelen staan bij de herstart van de diverse activiteiten.  
 
Tot slot wens ik u allen namens het bestuur nog een fijne 
zomervakantie toe.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verschijnen ONS magazine en Nieuwsbrief KBO Geldrop 
Met ingang van deze maand verschijnt ONS magazine, uitgegeven 
door KBO Brabant, niet meer in de eerste week van de maand 
maar een week eerder. 
 
En omdat het bezorgen van de Nieuwsbrief daaraan gekoppeld is, 
ontvangt u nu, eind juli, de Nieuwsbrief van augustus. 
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Contact met het bestuur 

 
Inloopochtend en vakantiesluiting 
Tot en met 23 augustus 2020 is het kantoor in het LEV-gebouw aan 
het St. Jozefplein 4 in Geldrop gesloten i.v.m. vakantie. 
 
Daarna bent u voor contact met het bestuur weer welkom op 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u in de colofon op de 
laatste bladzijde in deze Nieuwsbrief. 
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Activiteiten in augustus 2020 

 

vaste activiteiten in augustus 2020 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen op donderdagochtend start weer op 
3 september 2020. 
 
Samen uit Eten 
Op maandag 24 augustus vindt het ‘Samen uit Eten’ plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu 
bestaat uit: soep – vlees – 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 18 augustus bij Willy Copal, telefoonnr. 040 2854040. 
 
Leeskring 
De leeskring start weer op 22 september 2020. Besproken wordt: 
‘Nachtouders’ van Saskia de Coster.  
De leeskring is in het LEV gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De 
start is om 14.00 uur. 
 

eenmalige activiteiten in augustus en september 2020 

 
Wandeling in de natuur 
Op 6 en 20 augustus: bezoek aan de Strabrechtse Heide en 
ecologische groenten- en bloementuin (zie blz. 11) 
 
Zomeractiviteit: midgetgolf 
Op 27 augustus is er weer ‘Midgetgolf in Geldrop’ (zie blz. 9) 
 
Wandeling in de natuur 
Op 8 september: bezoek en wandeling ‘Schoorsveld‘ (zie blz. 12) 
 
Busreis Elburg en Kampen 
Op 10 september is er weer een busreis gepland (zie blz. 10) 
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Mededelingen 

 

 

Commissie 
Educatie en Ontmoeting 

 
Gelukkig kunnen we, met aanpassing aan de corona regels, weer 
gaan beginnen met onze activiteiten. De commissie heeft de 
volgende activiteiten geregeld en/of weer opgestart. 
 

 
Zomeractiviteit: midgetgolf 

 
 

Op 27 augustus 2020 is er weer ‘Midgetgolf in Geldrop’. Voor 
aanmelden zie bladzijde 9 van deze Nieuwsbrief.  

 
Samen uit Eten 
We zijn weer welkom in restaurant SMAEK. 
 
Data in 2020 zijn: 
- 24 augustus  - 23 november 
- 28 september  - 14 december 
- 26 oktober 
 
Voor aan- en afmelden: zie bladzijde 4 van deze Nieuwsbrief. 
 
Leeskring  
In september start de leeskring weer. Hieronder de boeken die 
besproken worden in de periode tot de zomer van 2021. 
 
22-09-2020 ‘Nachtouders’ van Saskia de Coster 
03-11-2020 ‘De bekeerlinge’ van Stefan Hertmans 
15-12-2020 ‘Zomervacht’ van Jaap Robben 
02-02-2021 ‘De jongens van Nickel’ van Colson Whitehead 
16-03-2021 ‘Het zoutpad’ van Raynor Winn 
20-04-2021 ‘Het geluk van Limburg’ van Marcia Luyten 
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Zwemmen 
 

Het zwemmen voor ouderen op donderdagmorgen start weer op 
3 september. 
 
Maar als u op eigen gelegenheid wilt gaan zwemmen: de regels 
voor het ‘vrij zwemmen’ zijn nu: 
- thuis de zwemkleding aantrekken; 
- via een aangegeven route naar de ‘grote kleedruimte’. Daar 

trekt u de ‘normale’ kleding uit en neemt deze in een tas mee 
naar het zwembad; 

- na het zwemmen kunt u weer douchen en u omkleden in de 
kleine kleedhokjes. 

 
Busreizen mogen weer 

EMA-reizen, de organisatie die de reizen voor KBO Geldrop 
uitvoert, is weer van start gegaan. 
 
Daarom kan de geplande busreis naar Elburg en Kampen door 
gaan. Maar wel volgens de richtlijnen en adviezen die zijn opgelegd 
door de overheid: 
- het dragen van mondkapjes is verplicht; 
- voor vertrek dient u een gezondheidsverklaring te 

ondertekenen; 
- u krijgt een vaste zitplaats toegewezen. 

 
Voor inhoud van de reis en aanmelden: zie bladzijde 10 van deze 

Nieuwsbrief. 

 
 

AutoMaatje gaat weer van start 

 

Ingeschreven deelnemers kunnen weer een rit aanvragen. 

Voorafgaand aan de rit stelt de chauffeur twee controle vragen over 

uw gezondheid. Verder stapt u rechts achter in, doet u zelf uw 

gordel om en heeft u altijd een mondkapje bij u. 
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Vrijwilligers binnen KBO Geldrop 

 
Nieuwe vrijwilligers? 

 
2019 was 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! 
 
In zijn voorwoord in de Nieuwsbrief van april 2019 schreef onze 
voorzitter Hans Gruintjes het volgende: 
 
Tot slot kan ik u meedelen dat wij binnen onze organisatie naarstig 
op zoek zijn naar personen die bereid zijn een steentje bij te dragen 
op een of ander gebied aan onze diversiteit aan activiteiten of 
bestuurlijke bezigheden. 
In het jaar van de vrijwilliger moet u deze oproep vanzelfsprekend 
iets doen en is derhalve een overweging waardig! 
 
Indien u hiervoor enige interesse heeft als gedeeltelijke invulling 
van uw vrije tijd kunt u zich zonder enige verplichting in verbinding 
stellen met de voorzitter van KBO Geldrop om vrijblijvend een 
gesprekje te voeren over de in en outs van uw mogelijk aandeel 
binnen onze seniorenorganisatie. Informatie hierover verplicht u tot 
niets. Ik hoor het graag van U! 
 
Ook nu nog, in 2020, is KBO Geldrop op zoek naar vrijwilligers die 
hun steentje bij willen dragen. De ‘Activiteitencommissie’ en de 
‘Commissie Educatie en Ontmoeting’ kunnen nieuwe vrijwilligers 
goed gebruiken bij het organiseren van hun activiteiten voor de 
leden. 
 
En, KBO-Brabant organiseert in het najaar een aantal cursussen 
voor leden die, als vrijwilliger binnen hun eigen KBO-afdeling, een 
steentje willen bijdragen. Het betreft cursussen voor het 
(vrijwilligers)werk als belasting invulhulp, thuisadministrateur, 
vrijwilliger ouderenadviseur (VOA) en clientondersteuner. 
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Hieronder volgt een korte beschrijving van de taken waar KBO-
Brabant een cursus voor aanbiedt. De volledige beschrijving, 
bestaande uit functie, profiel, taken en cursusdagen kunt u 
opvragen bij het bestuur. 
 
Belasting invulhulp 
Het uitvoeren van (organisatorische) werkzaamheden volgens de 
richtlijnen rondom invullen van belasting- en toeslagformulieren 
voor AOW-gerechtigden. 
 
Thuisadministrateur 
Persoonlijke ondersteuning aan ouderen die zelfstandig niet goed 
in staat zijn om hun (financiële) administratie bij te houden. 
Thuisadministratie is tijdelijk en heeft een preventief karakter. 
 
Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) 
De VOA is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager 
ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over 
regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, 
wonen, mobiliteit en participatie. 
 
Cliëntondersteuner 
De cliëntondersteuner behartigt de belangen van een cliënt in het 
proces van de zorgaanvraag binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) door náást de hulpvrager te gaan staan in 
het proces van de aanvraag. 
 
Indien u meer over deze taken en de cursussen wilt weten: neem 
contact op met de voorzitter. Telefoon: 040 285 03 79 of per e-mail: 
bestuur@kbogeldrop.nl. 
 
Hans Gruintjes hoort graag van U! 
 

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
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Zomeractiviteit 2020 

 
Commissie Educatie en Ontmoeting 
Gelukkig kunnen we, met aanpassing aan de corona regels, weer 
gaan beginnen met onze activiteiten. 

 
 
Commissie Educatie en Ontmoeting vraagt aandacht voor: 
 
Donderdag 27 augustus 2020 

 
 Midgetgolf 
 
 Bosrand 164 
 5665 ET Geldrop 
 Tel.: 06 538 009 97 
 

 
Het programma van deze middag is: 
 
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. 
 
Het terras van de midgetgolf is zodanig opgesteld dat iedereen, met 
inachtneming van de regels die door de overheid zijn opgesteld, 
van een drankje kan genieten. 
 
Aanmelden bij Marijke Govers, telefoon: 040 285 80 64. 
 
Aanmelden kan tot 24 augustus. 
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Busreis Hanzesteden Elburg en Kampen, 10 september 2020 

 
  Hanzesteden Elburg en Kampen,  

10 september 2020 
 
 

Via de opstapplaatsen vertrekken wij 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, bestaande uit: 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 - diner 

 
Aan deze reis kunnen maximaal 100 personen deelnemen. 
 
Reisvoorwaarden 
- het dragen van mondkapjes is verplicht (bij prijs inbegrepen); 
- voor vertrek ondertekent u een gezondheidsverklaring; 
- u krijgt een vaste zitplaats toegewezen. 
 
Aanmelden  
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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Wandelingen in de natuur 

 
Het bestuur van KBO Geldrop nodigt u uit om deel te nemen aan 
een wandeling in de natuur. 
 
Verdere informatie en aanmelden voor beide wandelingen 
Aanmelden voor deze activiteiten kan bij Hettie van der Heijden 
Telefoonnr.: 040 285 61 46, e-mail: hmcvdheijden@gmail.com. 

 
 

Bezoek aan de Strabrechtse Heide 
 

Data 
Er zijn 2 data gepland, namelijk donderdag 6 en 20 augustus 2020. 
 
Programma 
10.00 – 10.50 uur wandeling op de Heide rond De Plaetse 
10.50 – 11.20 uur koffiedrinken met appelgebak 
11.20 – 12.00 uur bezoek aan ecologische bloemen- en 

groentetuin 
 
De activiteit start op De Plaetse. U kunt de auto parkeren op de 
parkeerplaats van Staatbosbeheer. Daarna is het 200 meter lopen 
naar het beginpunt. 
 
Kosten 
Deelname aan deze activiteit is gratis! KBO Geldrop nodigt u uit op 
de koffie! 
 
Opmerkingen! 

- Per activiteit kunnen maximaal 8 personen deelnemen! 
- Aanmelden voor deze activiteit is noodzakelijk (naam en 

telefoonnummer)! 
- Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij de ‘1,5 meter 

richtlijn van de overheid’ in acht nemen! 
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- Bij onaantrekkelijke weersomstandigheden (regen of juist een 
hele hoge temperatuur) gaat de activiteit niet door! U krijgt 
hierover dan een dag voor de activiteit telefonisch bericht. 

- De wandeling en het bezoek aan de tuin gaan over deels 
onverharde paden. Wandelen met een rollator is mogelijk maar 
niet heel gemakkelijk. 

 

Wandeling Schoorsveld 
 
 

Natuurbegraafplaats Schoorsveld ligt dicht bij de Strabrechtse 
Heide. Het is een prachtige plek van 25 hectare waar de natuur alle 
ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
 
Schoorsveld is onderdeel van ‘Natuurbegraven Nederland’. Zij 
zorgen tot de laatste uitvaart voor het beheer van het natuurgebied 
en de natuurgraven. Daarna neemt Natuurmonumenten het beheer 
over. Natuurmonumenten heeft zichzelf opgelegd om alle 
natuurgebieden die zij hebben te beschermen en behouden voor 
altijd. Zij zorgen ervoor dat ook deze natuur de ruimte krijgt om zich 
verder te ontwikkelen en blijft bijdragen aan een gezond en prachtig 
Nederland. Ook voor de mensen die na ons komen. 
 
Tijdens de wandeling maakt u kennis met deze omgeving en kunt u 
vragenstellen over een natuurbegrafenis. 
 
Datum 
De wandeling vindt plaats op dinsdag 8 september 2020. 
 
Programma 
Start 14.00 uur. 
 
Kosten 
Deelname aan deze activiteit is gratis! Schoorsveld biedt u een 
kopje koffie aan! 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Ons Gesprek, 
in gesprek over levensvragen  
 

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug 
op uw leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die u heeft 
gemaakt. In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere 
levensvragen aandienen. Dan kan het fijn zijn om daar met iemand 
over te praten. Speciaal daarvoor heeft KBO-Brabant het project 
Ons Gesprek opgezet.  
 
Hoe het werkt  
Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neemt u 
dan via KBO-Brabant contact op met beleidsmedewerker Eva 
Geelen. U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u 
bezighouden, waarna Eva u in contact brengt met één van de 
speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers ‘Levensvragen’.  
- 6 à 8 gesprekken met onze vrijwilliger  

- voor leden en niet-leden gratis  

 
Bent u benieuwd naar de vrijwilligers? Op https://www.kbo-
brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/ stellen zij zich voor.  
 
Wat het u oplevert  
Allereerst is het helend om u te uiten, helend om te ervaren dat er 
(zonder oordeel) naar uw verhaal geluisterd wordt. De gesprekken 
met de vrijwilliger leveren u verder op dat u:  
- nieuwe inzichten krijgt; 

- voor een andere benadering kiest; 

- dichterbij een oplossing komt; 

- leert een situatie te accepteren.  
 
Wilt u in gesprek met één van onze vrijwilligers Levensvragen?  
 
Neem dan contact op met KBO-Brabant en vraag naar Eva Geelen: 
073-6444066 of e-mail naar: egeelen@kbo-brabant.nl 

https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
mailto:egeelen@kbo-brabant.nl
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Medewerkers van Bibliotheek 
Dommeldal exposeren in Kunstzaal 
Dommeldal 
 

Sinds de musea weer open mogen, is ook Kunstzaal Dommeldal 
weer toegankelijk. Kunstzaal Dommeldal is het museum van 
Bibliotheek Dommeldal en is te vinden in d’n Intheek, naast de 
Bibliotheek in Mierlo. Adres: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo. 
 
Vanaf maandag 13 juli is er een 
nieuwe bijzondere expositie in de 
Kunstzaal, met werk van 
medewerkers van Bibliotheek 
Dommeldal. Ze werken allemaal 
in één of meerdere van de 
vestigingen van Bibliotheek 
Dommeldal. Er zit dus vast een 
bekende bij. 
 
Naast het werk in de Bibliotheek, hebben veel teamleden nog een 
andere passie. Zo zijn er onder het personeel veel tuinliefhebbers 
en culinaire experts te vinden. 
Ook wordt er in de vrije tijd veel gereisd, gewandeld, gedanst, 
gezongen en gestudeerd. 
 
Negen medewerkers, met een creatieve vrijetijdsbesteding, willen 
nu graag die kant van zichzelf laten zien. Zij exposeren in de zomer 
hun werkstukken in de Kunstzaal.  
 

De expositie duurt tot en met 22 augustus. 

De Kunstzaal Dommeldal is geopend en dicht 
op dezelfde tijden als de Bibliotheek in Mierlo. 
Maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 - 17.00 
uur. 



15 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 
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). 
 

 
 

Stadsjournaals terugkijken t/m 1956 
 
 

Een kijkje in het verleden nemen? 
Op Studio 040 kunt u oude stadsjournaals 
van gebeurtenissen in en rond Eindhoven 
bekijken. 
De registraties gaan terug tot 1956! 
 
https://studio040.nl/televisie/gemist/eindhovens-stadsjournaal, 
vervolgens → toon meer aanklikken tot u bij het jaartal komt waar u 
het stadsjournaal van wilt zien. 
 

http://www.kasteelgeldrop.nl/C3016-Exposities.html
http://www.kasteelgeldrop.nl/C3016-Exposities.html
https://studio040.nl/televisie/gemist/eindhovens-stadsjournaal
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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

