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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
 
Veel van onze leden hebben enthousiast per telefoon en per e-mail 
gereageerd op het ontvangen “opkikkertje” van afgelopen maand. 
Uiteraard voelen wij ons als bestuur gevleid hierdoor en maken 
serieuze plannen voor nog een dergelijke verrassende geste. Voor 
alle ontvangen waarderingen danken wij u allen oprecht. 
 
Het zal u voorts niet vreemd overkomen dat er deze corona-periode 
nauwelijks nog activiteiten kunnen worden georganiseerd voor onze 
senioren. Zo kunnen wij u nu reeds meedelen dat onze gezellige 
traditionele Sinterklaasmiddag en Kerstmiddag dit najaar helaas 
geen doorgang zullen vinden. Deze middagen kunnen wij niet in 
goede banen leiden. 
 
Ook onze jaarlijkse jubileum-middag voor onze 25-jarige leden gaat 
dit jaar niet door. Betrokkenen worden dit keer op een andere wijze 
persoonlijk thuis benaderd door het bestuur. 
 
Voorzichtigheid blijft nog steeds geboden in deze vervloekte 
corona-periode! 
 
Voor onze aangekondigde Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
15 oktober a.s. hebben zich intussen ongeveer een twintigtal leden 
aangemeld om deze toch wel bijzondere vergadering bij te wonen. 
Indien u besluit alsnog te komen dient u zich tot de dag van de 
vergadering te melden bij het secretariaat. 
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Het is een verplichte vergadering volgens onze statuten om de 
financiële jaarstukken vast te laten stellen en de (her)benoemingen 
binnen het bestuur te kunnen vastleggen in een geldig besluit. 
Volgens protocol dienen de aangemelde personen bij binnenkomst 
een gezondheidsverklaring te ondertekenen.  Deze ALV zal 
vanwege de corona-maatregelen in een zeer afgeslankte vorm 
verlopen zodat wij naar verwacht binnen een uur de vergadering 
kunnen afronden. 
 
Ik wens u een rustig begin van de herfstperiode toe! 
 

 
 
Dringende oproep van de Commissie Educatie en Ontmoeting 
Omdat Willy Copal op 1 januari 2021 definitief stopt met haar 
werkzaamheden voor de Commissie Educatie en Ontmoeting 
(commissie E&O), zijn wij op zoek naar iemand die deze leegte wil  
opvullen. 
 
Voor informatie over de werkzaamheden in de Commissie E&O 
kunt u contact opnemen met Ria de Vries, tel. 040 285 51 91 of 
Marijke Govers, tel. 040 285 80 64. 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

mw. P.F. van Hoek-Bekkers 
mw. F.M. Baak-van Hemert 
 

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 
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. 
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Activiteiten in oktober 2020 

 

vaste activiteiten, oktober 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. 
 
De regels voor het zwemmen zijn: 
- alleen ‘baanzwemmen’ is mogelijk (geen sauna e.d.);niet aan 

de rand van het zwembad lang ‘hangen/gesprekken voeren’; 
- 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. 

 
 
Samen uit eten 
Op dinsdag 6 en 13 oktober vindt het samen uit eten plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu 
bestaat uit: soep – vlees – dessert. De kosten zijn € 21,-- excl. 
drankjes. Aanvang van het diner is om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór woensdag 30 september bij Ria de Vries, tel. 040 2855191. 
 
Voor mededeling rond ‘Samen uit Eten’: zie blz. 5 
 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 3 november 2020 in zaal 2 van het 
LEV gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: ‘De bekeerlinge’ van Stefan Hertmans. 
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Mededelingen 

 

 

Commissie 
Educatie en Ontmoeting 

 

 
Samen uit Eten 
De commissie Educatie en Ontmoeting heeft na overleg met de 
eigenaar van Restaurant Smaek het volgende afgesproken. 
 
- I.v.m. corona maatregelen kunnen per groep 12 tot 14 personen 

deelnemen. 
- Per 1 oktober is restaurant Smaek voortaan op maandag 

gesloten. KBO Geldrop ‘Samen uit Eten’ is verplaatst naar de 
dinsdag en wel op de 1e en 2e dinsdag van de maand, in 
oktober dus op 6 en 13 oktober. 

- De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
- De voorwaarden zijn veranderd. Het menu kost nu € 21,00. De 

prijs voor drankjes en koffie zijn ongewijzigd. 
- Het menu bestaat uit soep – hoofdgerecht – dessert. In de even 

maanden is het hoofdgerecht vlees, in de oneven maanden vis. 
- Aan- of afmelden is, i.v.m. het vertrek per 1 januari 2021 van 

Willy Copal, bij Ria de Vries, tel. 040 285 51 91. 
 

 
Rijbewijskeuring 
KBO Geldrop heeft voor u een lijst van keuringsartsen in Geldrop 
en een lijst van keuringsartsen in de omgeving van Geldrop op de 
website staan. 
 
Ga naar: www.kbogeldrop.nl → nuttige info → rijbewijskeuring 

U kunt ook een geprinte versie van de lijsten afhalen bij het bestuur 
op de inloopochtend op het kantoor. Zie voor informatie over de 

inloopochtend op blz. 3 van deze Nieuwsbrief. 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Rabo Clubsupport    

   
 

 

Rabo Clubsupport   - Laat uw stem 
horen / gelden 

 
Ook in 2020 doet onze KBO weer mee aan de sponsoractie van 
Rabobank Regio Eindhoven: Rabo Clubsupport (voorheen: Rabo 
Clubkas Campagne en daarvoor ’Steuntje in de rug’). Daardoor 
kunnen we de kas van onze vereniging wat versterken. 
 
De leden van de Rabobank ontvangen automatisch thuis een 
oproep van de bank om in oktober 2020 hun stem uit te brengen op 
die verenigingen die zij willen steunen. De stemperiode is van 
5 oktober tot 25 oktober.  
 
Om uw stem te kunnen uitbrengen op een vereniging die u wilt 
steunen moet u voor 1 oktober 2020 lid zijn van de ledenraad van 
de Rabobank. Indien U nog geen lid van die ledenraad bent, maar 
wel rekeninghouder van de Rabobank, kunt U zich kosteloos voor 
dat lidmaatschap bij de Rabobank aanmelden. 
 
KBO-leden die wat moeite hebben met het afwerken van de 
stemoproep of het lid worden van de Rabobank, wordt geadviseerd 
hiervoor hulp te vragen aan hun naasten (familie, buren, vrienden 
en bekenden).  Mocht er geen oplossing zijn dan kunt u contact 
opnemen met Leo Martens (tel. 040 285 44 32). 

 
 

Laat uw stem niet verloren gaan en geef onze 
KBO-afdeling met uw stem dat 

steuntje in de rug. 
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Verslag Midgetgolf, 27 augustus 2020 

 
Midgetgolf, 27 augustus 2020 
 
Het was weer ouderwets gezellig en 
we hadden prachtig weer. Alles 
volgens coronaregels, midden 
tussen de banen onder de bomen.  

 
Ria de Vries vertelde blij te zijn dat na zoveel maanden dit weer 
mogelijk was en wenste allen, ook namens Willy Copal en Marijke 
Govers, een prettige middag met veel spelplezier. We waren met 
21 personen en speelden in 10 groepen van 2 personen.  
Natuurlijk probeerde iedereen zo min mogelijk punten te 
verzamelen om in de prijzen te vallen, maar de gezelligheid stond 
voorop. 
 
Tijdens de pauze werd ons een kopje koffie of thee aangeboden en 
gingen daarna verder voor de tweede ronde. Hierna werd alles 
ingeleverd en de optellingen van de lijstjes gecontroleerd. 
 
Iedereen kreeg een consumptie aangeboden, 
waarna de uitslag bekend werd gemaakt. 
Er waren drie prijzen te verdelen. 
 
De eerste prijs ging naar Mariet Dekkers (55 punten). 
De tweede prijs ging naar Dora van Hoof (62 punten). 
Een gedeelde derde plaats, Juul Verhappen en Ria Emmen (64 
punten). Door opgooien van een munt werd Juul de winnaar van de 
derde prijs. 
De poedelprijs werd gewonnen door Guusje Bouwmeester (79 
punten). 
 
We hadden een geweldige middag gehad. 
 
Voor herhaling vatbaar.!!  
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Woordzoeker 

 
Woordzoeker 
 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. 
Zoek zo op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter 
elkaar gelezen de oplossing en kunnen in de vakjes op de volgende 
bladzijde worden ingevuld.  
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Woordzoeker 

Woordzoeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De oplossing komt in de Nieuwsbrief van november 2020. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 
MatineeCafé ‘De Klos’ gestart in Hofdael! 
 

Op dinsdagmiddag 15 september was het eerste MatineeCafé in 
Centrum Hofdael. 
MatineeCafé is een initiatief van stichting ‘Cultuur aan de Dommel’, 
een project waarbinnen mensen, jong of oud, alleengaand of niet, 
een genoeglijke middag kunnen beleven. 
 
De centrale gast deze middag was Jos van Bree, sinds eind vorig 
jaar de burgermeester van Geldrop-Mierlo!  
’Het eerste MatineeCafé was een succes. Een genoeglijke middag 
met Jos van Bree in een open gesprek met muzikale omlijsting. 
 
Op 15 oktober is er weer een MatineeCafé. Dan is de Geldropse 
journaliste en schrijfster Olga Maria Berger de gast. 
Nadien volgen dit jaar nog MatineeCafés op 17 november en 15 
december. Kijk voor meer informatie op de site ‘hofdael.nl’ 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 
E X P O S I T I E  J O S ( É )  V A N  L A M O E N  
6 september - 25 oktober 2020 
 
 
Expositie Realistisch Stilleven 

 
Vanaf 6 september tot en met 25 oktober 2020 exposeert Jos(é) 
van Lamoen-Ghijssen (1954) haar werk in Kasteel Geldrop. 
Olieverfschilderijen met bloemen, fruit en porselein, tonen haar 
passie en fascinatie voor het stilleven. 
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Haar uitdaging zit in het zich eigen maken van het oorspronkelijke 
ambacht van schilderen. Met alles wat daarbij hoort zoals de geur 
van olieverf, het prepareren van de ondergronden, het uitzoeken 
van de kwasten en de zorg voor het materiaal. 
In de grote expositiezaal van het kasteel hangt werk met eigen 
composities. 
 
De expositie is te bezoeken 
van 6 september tot en met 25 oktober, 
elke donderdag, vrijdag en zondag van 
14.00 en 17.00 uur. 
 
De entree is gratis.  

 

 
Een uitdagende wandeling met IVN 
met leuke opdrachten 
 
 

 
Bewegen in de buitenlucht is erg gezond. De IVN #2uurnatuur 
Challenge maakt wandelen nóg leuker, met kleine opdrachten en 
interessante weetjes over de natuur. Doe ook mee! 
 
In oktober biedt IVN Natuureducatie u samen met VGZ deze 
challenge aan. Doet u mee? Dan ontvangt u twee keer per week 
een e-mail met een verrassende uitdaging om buiten aan te gaan.  

Op maandag ontvangt u een korte opdracht. Op vrijdag ontvangt u 
een speciale weekend-uitdaging. Ook krijgt u een checklist waarop 
u kunt bijhouden welke invloed de natuur op u heeft. De 
uitdagingen zijn leuk, eenvoudig en voor iedereen. Meedoen is 
gratis. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.ivn.nl/2uurnatuurvgz 

(KBO Brabant:https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/uitdagende-
wandeling-met-ivn/) 

https://www.ivn.nl/2uurnatuurvgz
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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 
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