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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
 
Het bestuur heeft in de maand juli weer eens vergaderd sinds 
januari dit jaar. Exact 6 maanden geen regelmatig fysiek overleg; 
echter wel telefonisch overleg zodra dat gewenst was. Dit allemaal 
in het kader van maatregelen ter bestrijding van het corona-virus. 
Wij zijn klaar met het virus; maar het virus nog niet met ons.  Met 
andere woorden: blijf alert en volg de maatregelen voorlopig 
consequent op. 
 
Wij mensen zijn sociale wezens en hebben sociale contacten nodig 
anders worden wij eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Er 
zijn factoren die maken dat je meer risico loopt op eenzaamheid als 
je ouder wordt. Denk maar eens aan het wegvallen van je 
kennissen en vrienden en niet te vergeten de 
lichamelijke/geestelijke beperktheid om er eens op uit te trekken.  
Omdat wij als bestuur van KBO Geldrop-Mierlo onze leden 
koesteren en als teken dat wij u niet uit het oog zijn verloren bieden 
wij u hierbij een “opkikkertje” aan in de vorm van een lekkernij. 
Geniet allen hiervan!! 
 
Van belang is nu te melden dat wij op 15 oktober a.s. onze 
Algemene Ledenvergadering (ALV) gaan organiseren in het 
Gemeenschapshuis van Zesgehuchten.  Wij hebben alleen een 
vergadering gepland zonder een ontspanningsgedeelte. In het 
gebouw kunnen wij maximaal 50 personen toelaten met in 
achtneming van de 1 ½ m afstandsregel. Indien u interesse heeft 
de vergadering bij te wonen dient u zich vooraf te melden bij het 
secretariaat. Verder in deze NB leest u meer over het verdere 
protocol rond onze ALV. 
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Tot slot wil ik u er al vast op wijzen dat het zeker is dat de geplande 
busreis naar Elburg/Kampen op 10 september a.s. door gaat 
ongeacht het aantal inschrijvingen. Uiteraard wordt deze reis op 
gepaste wijze georganiseerd overeenkomstig de corona-
maatregelen. De deelnemers dienen hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen gedurende de reis. 
 
Met betrekking tot het doorgaan van de Sinterklaasmiddag en 
Kerstmiddag van eind dit jaar moet het bestuur helaas nog een slag 
om de arm nemen. In de volgende NB hopen wij u hierover 
duidelijkheid te verschaffen. 
 
Ik ga er van uit dat wij allen nog kunnen genieten van de komende 
nazomerse weken. 
 
 

Mededelingen 

 
 

Ons Gesprek, 
in gesprek over levensvragen  

 
 
Soms kan het fijn zijn om met iemand te praten over vragen die u 
bezig houden. 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’.  
 
Wilt u in gesprek, neem dan contact op met KBO-Brabant en vraag 
naar Eva Geelen: 073 644 40 66 of 
e-mail naar: egeelen@kbo-brabant.nl 

mailto:egeelen@kbo-brabant.nl
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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 de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Activiteiten in september 2020 

 

vaste activiteiten, september 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 28 september 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 22 september bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is 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, september en oktober 2020 

 
Wandeling in de natuur 
Op 8 september: bezoek en wandeling ‘Schoorsveld‘. 
Voor meer informatie: zie bladzijde 8 van deze Nieuwsbrief 
 
Busreis Elburg en Kampen 
Op 10 september is er weer een busreis gepland. 
Voor meer informatie: zie bladzijde 7 van deze Nieuwsbrief 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 15 oktober 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. 
Voor meer informatie: zie bladzijde 5 van deze Nieuwsbrief 
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Algemene ledenvergadering, 15 oktober 2020 

 

 

 
Algemene ledenvergadering  
donderdag 15 oktober 2020 

 
Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op donderdag 15 oktober 2020. 
 
Het bestuur is (wettelijk) verplicht om éénmaal per jaar 
verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid. De 
ALV die hiervoor gepland was in april 2020 is door de 
coronamaatregelen komen te vervallen. Vanwege die maatregelen 
heeft de nu in oktober geplande ALV wel een ander karakter dan 
voorafgaande jaren. 
 
Aangepaste uitvoering ALV 15 oktober 2020 
- Er is alleen een vergadering gepland. Er is geen programma 

gericht op muziek / ontspanning / amusement. 
- Leden die de ALV willen bijwonen moeten zich hiervoor 

aanmelden voor 20 september 2020. Er kunnen maximaal 50 
leden aan de vergadering deelnemen  

- Voorafgaand aan de vergadering moeten de deelnemers aan 
de vergadering een presentielijst ondertekenen. Deze lijst 
wordt, in het uitzonderlijke geval van coronabesmetting, tevens 
gebruikt als lijst voor contactonderzoek door de GGD. 

- De vergaderstukken worden niet gepubliceerd in de Nieuwsbrief 
van september 2020. Zij zijn wel, voor alle leden, vanaf 25 
augustus in te zien op de website van KBO Geldrop onder 
Nieuws. 

- Leden die zich aangemeld hebben voor de ALV ontvangen rond 
25 september, samen met de reguliere Nieuwsbrief, een extra 
Nieuwsbrief met de vergaderstukken. 

 
Het programma 
De vergadering is gepland van 14.00 uur tot 15.00 uur. 
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Plaats 
De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop (tegenover de Maria- en 
Brigidakerk). 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de vergadering op het secretariaat van 
KBO Geldrop onder vermelding: deelname ALV 15 oktober 2020. 
 
Secretariaat KBO Geldrop 
Postadres: Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop 
Telefoon: 040 285 28 53 
E-mail:  bestuur@kbogeldrop.nl 
 

Mededelingen 

 
 
Even weg?       AutoMaatje! 

 
 

Sinds 15 juni 2020 kunt u weer reizen met AutoMaatje. Wel 
natuurlijk met extra maatregelen vanwege Corona! 
 
Coronamaatregelen 
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 draagt u een mondkapje. Ook 2 personen kunnen 
samen reizen als zij tot één huishouden behoren. 
 
Hoe maakt u gebruik van AutoMaatje? Hoe regelt u vervoer? 
- 2 dagen voor de rit neemt u op werkdagen (maandag t/m 

vrijdag) tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met 
telefoonnummer 040 782 08 67. U kunt ook contact opnemen 
via e-mailadres: automaatjeg-m@levgroep.nl . 

- De kosten zijn 30 eurocent per km. Deze kosten moeten direct 
na de rit aan de chauffeur worden betaald (geen fooi nodig!). 
Soms komen hier nog parkeerkosten bij.  

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
mailto:automaatjeg-m@levgroep.nl
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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. 

 
 
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! 
 
Verdere informatie en aanmelden 
Aanmelden voor deze activiteit kan bij Hettie van der Heijden 
Telefoonnr.: 040 285 61 46, e-mail: hmcvdheijden@gmail.com. 

mailto:hmcvdheijden@gmail.com
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 

WERVELINGEN 
nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

 
 

Van 26 augustus tot en met 26 oktober zijn in Kunstzaal 
Dommeldal, in de Bibliotheekvestiging in Mierlo, olieverf schilderijen 
te zien van Anton Fransen uit Deurne en kleurrijke objecten, mixed 
media van Waldie van Wetten uit Eindhoven. 
 
Anton Fransen  
Anton Fransen (1945) is autodidact, maar voelt zich al sinds zijn 
middelbare schooltijd aangetrokken tot zowel tekenen en schilderen 
als tot muziek. 
Musiceren (Fransen bespeelt de hoorn) ligt naar zijn idee dicht bij 
het maken van een schilderij. Beide zijn voor hem vormen van 
vertellen of hardop denken. Schilderen doet hij met herkenbare, 
nauwkeurig aan de realiteit ontleende, beelden. 
Bij ieder werkstuk hoort ook muziek, te horen op Fransens website. 

 
Waldie van Wetten is in 1985 afgestudeerd aan de Pedagogische 
Academie, met als specialisatie beeldende vorming. Naast haar 
werk als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking 
is ze steeds actief gebleven op het gebied van beeldende vorming. 
In Kunstzaal Dommeldal in Mierlo laat ze haar Kleurrijke beelden 
Mixed Media van Pulp, klei en verf zien. 
 
Te zien tot en met 26 oktober in Kunstzaal 
Dommeldal, naast de Bibliotheek in Mierlo. 
Adres: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo. 
 
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. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 

Online Kunstcollege van de 
Bibliotheken 

 
In augustus organiseren de gezamenlijke bibliotheken van 
Dommeldal, Eindhoven, Helmond, Breda, den Bosch, Tilburg en 
Veldhoven weer een Webinar. Op 27 augustus over de symboliek 
in de Hollandse Schilderkunst met Kunsthistorica Erna Charbon  
van Heck. 
 
De Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw 
Kunsthistorica Erna Charbon van Heck werkt als Cicerone in het 
van Abbe museum. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in de 
Symboliek van de 17de eeuw. De schilderijen uit die tijd verbergen, 
onder een ogenschijnlijk naturalistisch uiterlijk, vaak ook veel 
symboliek. Niet alleen personen maar ook dieren, planten en 
voorwerpen hebben vaak een tweede betekenis. 
 
Erna is gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van cursussen, 
lezingen, museumexcursies en rondleidingen.  
 
Een online kunstcollege dus, van een echte kenner! En na afloop 
bekijk je veel schilderijen met andere ogen! 
 

Dit Webinar is op 27 augustus om 20.00 
uur. Aanmelden is gratis en kan via de 
agenda van Bibliotheek Dommeldal waar 
je direct wordt doorgelinkt naar de 
Bibliotheek Eindhoven. 
 
Na je aanmelding ontvang je vóór 27 
augustus de link naar het Webinar.  
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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

